
JAGUAR F-PACE





THE ART OF PERFORMANCE

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

Jaguar. The Art of Performance.
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INTRODUCTIE

HET CONCEPT 
VAN DE F-PACE
De F-PACE is geïnspireerd door de fameuze C-X17 concept car. Hij neemt 
het pure Jaguar DNA van legendarische prestaties, handling en luxe als 
uitgangspunt, en voegt daar ruimte en praktische functionaliteit aan toe.

Het F-PACE programma biedt een ruime keuze aan motoren, waaronder 
de 184 kW/250 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium turbo benzinemotor en de 
177 kW/240 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium turbodiesel. Met geavanceerde 
technologie en een geheel aluminium constructie bieden beide motoren 
lage verbruikswaarden en hoge prestaties. U kunt tevens kiezen voor 
de 120 kW/163 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium turbodiesel – voor een 
lager brandstofverbruik.

De gewaagde persoonlijkheid van de F-PACE kan worden benadrukt door te 
kiezen voor één van de special editions. De Chequered Flag verwijst naar de 
rijke autosporthistorie van Jaguar – en biedt een assertieve exterieurstyling 
en een door de R-Sport geïnspireerd interieur. Met zijn opvallende styling, 
waarmee hij zich nog sterker van de massa onderscheidt, accentueert de 
300 SPORT de sportieve capaciteiten van de F-PACE. De karakteristieke 
exterieuraccenten completeren de unieke details in het interieur.

Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor meer informatie over aandrijflijn, 
motorprestaties en brandstofverbruik.
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F-PACE – DE FEITEN
Prestaties, handling en raffinement. Functionaliteit, capaciteiten en efficiency.

FUNCTIONALITEIT

De been- en knieruimte voor achterpassagiers in de F-PACE behoort tot de beste in zijn 
klasse. De 40:20:40 gedeeld neerklapbare achterbank draagt bij aan de flexibiliteit van 
het interieur. De bagageruimte biedt een toonaangevende inhoud van 650 liter1 en heeft 
zorgvuldig gecreëerde afmetingen ten behoeve van optimaal gebruiksgemak. Met de 
handsfree elektrische achterklepbediening2 krijgt u toegang tot de bagageruimte wanneer 
u uw handen vol hebt. Een soepele voetbeweging onder de achterbumper is voldoende 
om de achterklep te openen of te sluiten.

EFFICIENCY

Elke F-PACE is ontworpen voor maximale efficiency. Low Friction-technologieën, 
een lichtgewicht carrosserieconstructie en gestroomlijnde, aërodynamische 
vormgeving dragen allemaal bij aan een gunstig brandstofverbruik.

CAPACITEITEN

Met de keuze uit Rear Wheel Drive of All Wheel Drive is er altijd een 
F-PACE die past bij uw praktische rijwensen of de behoeften van uw lifestyle. 
Met AWD biedt de F-PACE fantastische prestaties over een nog grotere 
variatie in omstandigheden. Capaciteiten die nog verder kunnen worden 
vergroot met All Surface Progress Control3; een cruise control voor lage 
snelheden die de F-PACE nog beter geschikt maakt voor omstandigheden 
met weinig tractie.

1Met Jaguar Tyre Repair System. 508 liter met ruimtebesparend reservewiel. 463 liter met volwaardig reservewiel. 
2Optie. Alleen i.c.m. Keyless Entry.  3Niet beschikbaar i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak, standaard i.c.m. 
automatische transmissie.

Enkele op deze pagina's beschreven kenmerken zijn optioneel en kunnen per land verschillen.
Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor meer informatie over aandrijflijn, motorprestaties en brandstofverbruik.

GETOONDE AUTO: F-PACE PORTFOLIO IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES EN ACCESSOIRES
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HANDLING

Het geavanceerde onderstel- en wielophangingssysteem van de F-PACE 
is een evolutie van de configuratie in onze F-TYPE sportauto. Dit robuuste 
systeem is licht van gewicht om te zorgen dat de F-PACE de handling van een 
sportauto biedt. De software van Jaguar's elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) 
is speciaal afgestemd voor optimale feedback en controle. Daarnaast maakt 
het All Wheel Drive-systeem gebruik van de uit de F-TYPE afkomstige, unieke 
Intelligent Driveline Dynamics-software ten behoeve van een wendbaar rijgevoel 
en minimaal onderstuur. De F-PACE rijdt, voelt en gedraagt zich als een Jaguar.

RAFFINEMENT

Onze auto's hebben een ongeëvenaarde reputatie op het gebied van comfort 
en soepele, stille rijeigenschappen. Dankzij de torsiestijve carrosseriestructuur, 
de geavanceerde wielophanging en het aërodynamische design biedt de F-PACE 
Jaguar's superieure raffinement.

PRESTATIES

Ontdek hoe alle uitvoeringen van de F-PACE een opwindende rijbeleving creëren. 
Het motorenprogramma omvat tevens de 120 kW/163 pk 2.0 liter viercilinder turbodiesel 
- onze zuinigste Ingenium-motor – en de 221 kW/300 pk 3.0 liter V6 turbodiesel, 
die een begrensde topsnelheid van 241 km/h mogelijk maakt en in 6,4 seconden van 
0-100 km/h accelereert.



DESIGN

EXTERIEURPRINCIPES

De Jaguar F-PACE is visueel geïnspireerd door de F-TYPE en is een performance 
SUV met het DNA van een sportauto. Zijn krachtige, ranke design maakt hem 
absoluut uniek en verschaft de auto een in het oog springende persoonlijkheid. 
Van de verheffing op de motorkap tot de nadrukkelijk gevormde achterspatborden 
biedt de F-PACE een nieuwe interpretatie van de energie, kracht en pure ontwerptaal 
van de F-TYPE.

DESIGN

DOOR F-TYPE 
GEÏNSPIREERDE STYLING

PURE 
VORMEN

GETOONDE AUTO: F-PACE S IN FIRENZE RED, UITGEVOERD MET OPTIES EN ACCESSOIRES
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Zelfs 's nachts is de F-PACE onmiddellijk herkenbaar dankzij Adaptive LED-koplampen met signature-
dagrijverlichting. Adaptive LED-koplampen* dragen bij aan de krachtige uitstraling van de F-PACE en 
produceren licht met een kleur die de kwaliteit van daglicht benadert, waardoor uw ogen gemakkelijker 
objecten kunnen herkennen. Het design van de LED-achterlichten is afgeleid van dat van de karakteristieke 
achterlichten van de F-TYPE.

EXTERIEURDETAILS

*Optie. Afhankelijk van de uitvoering zijn halogeen, Xenon of LED koplampen standaard.

GETOONDE AUTO: F-PACE S IN CAESIUM BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES

DESIGN

ADAPTIVE LED-KOPLAMPEN*
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INTERIEUR – KEUZEVRIJHEID

1In vergelijking met zijn concurrenten.  2Optie, afhankelijk van land en uitvoering.  3Alleen R-Sport en S.

GETOONDE AUTO: F-PACE PORTFOLIO MET STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD WINDSOR LEDER IN SIENA TAN MET 
TON-SUR-TON STIKNADEN, UITGEVOERD MET OPTIES

SPORTS COMMAND 
DRIVING POSITION

UITGEBREIDE 
PERSOONLIJKE KEUZE

DESIGN

Het interieur van de F-PACE combineert sportiviteit met élégance als basis voor een bijzonder eigentijds 
design. Ons uitgebreide programma hoogwaardige materialen, met de hand geselecteerd leder en verfijnde 
afwerkingen inclusief een interieurafwerking in Carbon Fibre, verschaft de F-PACE een van de meest uitgebreide 
keuzemogelijkheden voor het interieur in zijn klasse1. Dit is de perfecte gelegenheid om een ambiance te creëren 
die een afspiegeling vormt van uw individuele stijl.

Til personalisering naar een nog hoger niveau met configureerbare ambianceverlichting2. Het systeem 
accentueert de mooiste interieurdetails via zachte lichtaccenten in tien verschillende lichtkleuren naar keuze. 
Daarmee kunt u in de F-PACE een ambiance creëren die past bij uw smaak of stemming. In het moderne 
interieurdesign van de F-PACE zijn alle essentiële bedieningselementen intuïtief in het gebruik en altijd binnen 
handbereik. Een hoge middenconsole en de Sports Command Driving Position leveren een bijdrage aan het 
betrokken en veilige gevoel van de bestuurder. Smalle dakstijlen en een grote voorruit zorgen ervoor dat het 
uitzicht rondom uitstekend is. Voor een nog sterker sportautogevoel kunt u kiezen voor optionele Performance-
stoelen3 met bekleding in geperforeerd generfd leder. De verstelbare zijwangen bieden meer zijdelingse steun, 
waardoor u beter op uw plaats wordt gehouden tijdens enthousiast bochtenwerk.

De ionisatie van interieurlucht (optie) op basis van Nanoe™-technologie verbetert de luchtkwaliteit in het interieur 
en verwijdert allergenen, virussen, bacteriën en de bijbehorende geuren uit de lucht. Hiervoor worden deeltjes 
in de lucht geïoniseerd, waardoor ze worden aangetrokken door vervuilende deeltjes en deze neutraliseren, 
zodat de lucht schoner wordt.
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INTERIEUR – RUIMTE

GETOONDE AUTO OP VORIGE PAGINA: F-PACE R-SPORT MET SPORTSTOELEN MET BEKLEDING IN GEPERFOREERD 
GENERFD LEDER IN EBONY/PIMENTO MET CONTRASTERENDE STIKNADEN IN PIMENTO, UITGEVOERD MET OPTIES
GETOONDE AUTO OP DEZE PAGINA: F-PACE PORTFOLIO MET STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD WINDSOR LEDER 
IN SIENA TAN MET TON-SUR-TON STIKNADEN, UITGEVOERD MET OPTIES

GLAZEN PANORAMADAK OPTIMALE RUIMTE ACHTERIN



Kies een van de optionele glazen panoramadaken om het interieur van uw F-PACE nog lichter te maken en het ruime gevoel te versterken. Het vaste panoramadak 
brengt de buitenwereld naar binnen door iedereen een fantastisch uitzicht op de omgeving te geven. Het panoramadak met schuif-/kanteldeel voor voegt daar 
bovendien een extra toevoer van frisse lucht aan toe. Voor nog meer privacy en om te sterke opwarming bij fel zonlicht te reduceren, is elk panoramadak standaard 
gecombineerd met een elektrisch bedienbaar zonnescherm.

Achterin kunnen drie volwassenen comfortabel naast elkaar zitten. De been- en knieruimte bedragen respectievelijk 944 mm en 65 mm. Door het gehele interieur 
vindt u handige en veelzijdige opbergmogelijkheden. Aan weerszijden van de middenconsole en onder het touchscreen bevinden zich bijvoorbeeld handige vakken 
voor smartphones of andere kleine voorwerpen.
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De bagageruimte van de F-PACE heeft een toonaangevende inhoud van 650 liter1 2. Het interieur wordt nog 
veelzijdiger gemaakt door de driedelige achterbank (40:20:40). De achterbank kan in zijn geheel of in delen 
worden neergeklapt, in verschillende combinaties, om bijvoorbeeld tegelijk passagiers en lange voorwerpen 
als ski's mee te kunnen nemen. Wanneer de achterbank geheel is neergeklapt, neemt de inhoud toe tot maar 
liefst 1.731 liter3.

De hoedenplank, vaak een onhandig voorwerp om los mee te nemen, kan worden opgeborgen onder 
de bagageruimtevloer3. De bagageruimtevloer zelf is omkeerbaar en kan in een handomdraai worden 
veranderd van luxueus tapijt naar een gemakkelijk schoon te maken rubber oppervlak; perfect voor 
natte of modderige spullen. Het in- en uitladen van bagage wordt vergemakkelijkt door de lage 
tildrempel en brede achterklepopening.

Elektrische achterklepbediening en handsfree elektrische achterklepbediening zijn beschikbaar als optie 
voor de F-PACE. Met de handsfree-uitvoering hoeft u niet eens de auto aan te raken wanneer u uw handen 
vol hebt, maar is een voetbeweging onder de achterbumper van de F-PACE voldoende om de achterklep 
te openen of te sluiten4.

FUNCTIONALITEIT

1Wanneer de auto is uitgerust met Jaguar Tyre Repair System. 508 liter met ruimtebesparend reservewiel. 463 liter met volwaardig reservewiel. 
2Onder de hoedenplank. 
3Configuratie en inhoud van de bagageruimte kunnen variëren afhankelijk van uitrustingsniveau en of de auto is uitgerust met een 
ruimtebesparend of volwaardig reservewiel. 
4Alleen i.c.m. Keyless Entry.

Raadpleeg onze website of een Jaguar dealer voor beschikbaarheid en voorwaarden.

GETOONDE AUTO: F-PACE R-SPORT IN FIRENZE RED, MET SPORTSTOELEN MET STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD GENERFD 
LEDER IN EBONY/PIMENTO MET CONTRASTERENDE STIKNADEN IN PIMENTO, UITGEVOERD MET OPTIES

DESIGN

GROOTSTE BAGAGERUIMTE IN KLASSE VEELZIJDIG INTERIEUR

40:20:40
INHOUD 

(VDA-norm) 
385 liter2

INHOUD
(bruto) 

650 liter1 2
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Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 mm x 50 mm x 100 mm). Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

40:20:40
INHOUD 

(VDA- norm) 
845 liter3

INHOUD
(bruto) 

1.200 liter3

40:20:40
INHOUD 

(VDA- norm) 
994 liter3

INHOUD
(bruto) 

1.377 liter3

40:20:40
INHOUD 

(VDA- norm) 
1.290 liter3

INHOUD
(bruto) 

1.731 liter3



PRESTATIES

PRESTATIES

MOTOREN

Ingenium-technologie vormt de basis voor drie dieselmotoren in het F-PACE-programma. Deze volledig aluminium 
motoren hebben een geringe inwendige wrijving en onderscheiden zich door een zeer stijf motorblok en twee 
balansassen ten behoeve van lage trillingsniveaus en daarmee voor bijzonder soepele prestaties. Alle motoren 
zijn uitgerust met Stop/Start-technologie en Smart Regenerative Charging, dat de accu oplaadt wanneer de 
bestuurder gas terugneemt of afremt. Zo wordt kinetische bewegingsenergie teruggewonnen en brandstof bespaard, 
met name in stadsverkeer. Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor meer informatie over aandrijflijn, 
motorprestaties en brandstofverbruik.

ALERTE MOTOREN EFFICIENCY EN PRESTATIES
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1Alleen beschikbaar i.c.m. Rear Wheel Drive (RWD). 
2Alleen beschikbaar op uitvoeringen met All Wheel Drive (AWD).

Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor meer informatie 
over aandrijflijn, motorprestaties en brandstofverbruik.

0-100 km/h in 7͵ 2 seconden
INGENIUM DIESELMOTOREN TOT

De 120 kW/163 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium turbodiesel1 is verfijnd en bijzonder efficiënt. 
De directe inspuiting met low-flow injectoren zorgt voor een zeer precieze dosering van de brandstof 
in de verbrandingskamers. Dit staat garant voor maximale efficiency. De intelligente, elektronisch 
geregelde en adaptieve motorkoeling treedt alleen in werking wanneer dat nodig is, en beperkt zo het 
brandstofverbruik en dus de CO2-emissies. Dit heeft geen negatieve invloed op het rijplezier. Integendeel: 
het krachtige motorkoppel zorgt al vanaf lage toerentallen voor goede prestaties en een vlotte acceleratie.

De 132 kW/180 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium turbodiesel biedt indrukwekkende prestaties en zeer 
gunstige verbruikscijfers. Voor een motor van deze inhoud is het koppel opmerkelijk hoog, zonder dat 
dit ten koste gaat van de efficiency – een unieke balans die voor een groot deel te danken is aan de 
turbocompressor met variabele geometrie. Door zich aan te passen aan de variabele stroom uitlaatgassen, 
zorgt deze voor een zo hoog mogelijk koppel bij lage toerentallen. Het resultaat is een breed koppelbereik 
van lage tot hoge toeren, met een gelijkmatige, progressieve respons zonder vertraging.

De 177 kW/240 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium twin-turbo dieselmotor2 biedt een indrukwekkend 
vermogen en een genereus koppel. Het sequentiële turbosysteem van de motor maakt gebruik van een 
grote en een kleine turbocompressor. Dit staat garant voor een ononderbroken acceleratievermogen en 
maximale prestaties. Dankzij een doorontwikkeling van de Ingenium-technologie levert de motor een 
hoger specifiek vermogen. De verbeteringen omvatten een common rail-systeem waarvan de inspuitdruk 
is verhoogd van 1.800 tot 2.200 bar en injectoren met een hogere doorstroomsnelheid.



PRESTATIES

De 221 kW/300 pk 3.0 liter V6 twin-turbo dieselmotor* biedt ongekend hoge vermogens- 
en koppelwaarden, plus een uitzonderlijke souplesse. De motor maakt gebruik van twee parallel 
geplaatste, sequentiële turbocompressoren – een innovatief concept van Jaguar Land Rover – 
zodat het vermogen bij elk toerental soepel en direct beschikbaar is. Daarnaast zorgt een 
tweetraps vloeistofkoeling voor een lager brandstofverbruik.

0-100 km/h in 6͵ 4 seconden
DIESELMOTOR
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0-100 km/h in slechts 6͵ 1 seconden
INGENIUM BENZINEMOTOREN TOT

De 184 kW/250 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium turbo benzinemotor* levert 
een uitstekend toegankelijk vermogen en koppel. Doordat het maximum koppel 
beschikbaar is tussen 1.300 en 4.500 toeren, accelereert u snel en verloopt 
elke inhaalmanoeuvre moeiteloos. De twin scroll-turbocompressor wordt 
gevoed door een geïntegreerd uitlaatspruitstuk dat de uitlaatpulsen van de 
twee separate cilinderparen synchroniseert. Dit zorgt voor een zeer effectieve 
beperking van de turbovertraging en verbetert de motorrespons.

Het indrukwekkende vermogen van de 221 kW/300 pk 2.0 liter viercilinder 
Ingenium turbo benzinemotor* wordt gecombineerd met een laag 
brandstofverbruik. De twin scroll-turbocompressor met lage massatraagheid is 
uitgerust met kogellagers met lage wrijving en een 'high flow'-compressorwiel, 
voor nagenoeg directe vermogenstoename en grotere efficiency. Dankzij de grotere 
aërodynamische efficiency van de turbocompressor, levert de motor vlotte 
acceleraties en een maximum koppel van 400 Nm tussen 1.500 en 4.500 tpm.

De F-PACE biedt de keuze uit diverse benzinemotoren, alle uit ons Ingenium-programma. Met hun lage gewicht, volledig 
aluminium constructie en uitgebreide toepassing van rollagers met lage wrijving, zijn Ingenium benzinemotoren gebouwd 
voor soepele en zeer efficiënte prestaties. Alle motoren zijn uitgerust met Stop/Start-technologie en Smart Regenerative 
Charging, dat de accu oplaadt wanneer de bestuurder gas terugneemt of afremt. Zo wordt kinetische bewegingsenergie 
teruggewonnen en brandstof bespaard, met name in stadsverkeer.

*Alleen beschikbaar op uitvoeringen met All Wheel Drive.

Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor meer informatie 
over aandrijflijn, motorprestaties en brandstofverbruik.



AUTOMATISCHE 
TRANSMISSIE

De automatische transmissie van de F-PACE is bijzonder alert, 
soepel en efficiënt. Hij is specifiek ontwikkeld voor de eisen van een 
performance SUV en biedt een razendsnel schakelgedrag voor moeiteloze 
acceleraties en inhaalmanoeuvres. Afhankelijk van de specifieke 
rijomstandigheden past het intelligente, adaptieve systeem op subtiele 
wijze de schakelpatronen aan, alsmede de manier waarop de gasklep het 
vermogen vrijgeeft. De unieke JaguarDrive Control zorgt in de Dynamic-
modus voor sneller opschakelen en een sportievere kickdown, en in de 
Eco-modus voor eerder opschakelen om de efficiency te verbeteren. 
De Regen/IJs/Sneeuw-modus verbetert de stabiliteit van de auto 
op wegdek met weinig grip, door te kiezen voor een subtielere 
vermogensvrijgave. De bestuurder kan ook kiezen voor handmatig 
schakelen, via de schakelpaddles aan het stuurwiel.

PRESTATIES

ACHTTRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
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De handgeschakelde zesversnellingsbak* biedt een actievere rijbeleving. 
Deze zeer geavanceerde, lichtgewicht transmissie draagt bij aan de 
toonaangevende efficiency van de F-PACE. Zijn aluminium transmissiehuis, 
holgeboorde assen en 'pocket'-tandwielparen besparen elke gram 
gewicht die maar mogelijk is. Voor verdere gewichtsbesparing en grotere 
efficiency gebruiken wij een geavanceerd, direct smeersysteem dat frictie 
en weerstand reduceert. De handgeschakelde zesversnellingsbak van de 
F-PACE is specifiek ontworpen voor de prestatie-eisen van sportauto's 
en biedt zowel soepele, korte schakelwegen als toonaangevend comfort.

HANDGESCHAKELDE 
VERSNELLINGSBAK

*Alleen beschikbaar i.c.m. de 163 pk 2.0 liter viercilinder dieselmotor.

HANDGESCHAKELDE ZESVERSNELLINGSBAK*



GEAVANCEERDE AËRODYNAMICA

De aërodynamische prestaties van de F-PACE zijn een belangrijk resultaat van het carrosseriedesign en komen tot uitdrukking in een voor een SUV indrukwekkend 
lage luchtweerstandscoëfficiënt van Cw = 0,34*. De F-PACE is dus echt zo gestroomlijnd als hij eruitziet. Bijzonder geavanceerde aërodynamica reduceert brandstofverbruik, 
CO2-emissies en windgeruis, en draagt daarnaast bij aan de stabiliteit bij hoge snelheid en het zelfvertrouwen van de bestuurder. Het design van de innovatieve, 
lichtgewicht bodemgroep is al even belangrijk als dat van de carrosserie. De gladde bodemplaat stuurt de luchtstroming om koeling van motor en remmen te optimaliseren, 
om luchtweerstand en turbulentie te minimaliseren en om efficiency te vergroten. Zodra lucht de achterzijde van de F-PACE bereikt, beperken de scherpe achterhoeken 
en geïntegreerde spoiler de vorming van drukverschillen achter de auto om zo het brandstofverbruik verder te reduceren.

*Afhankelijk van motor en uitvoering.

GETOONDE AUTO: F-PACE PORTFOLIO IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES

PRESTATIES

LAGE LUCHTWEERSTAND GROTERE STABILITEIT
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Jaguar is al meer dan een decennium toonaangevend op het gebied van aluminium autoconstructies. 
Onze nieuwste innovatie is de Lightweight Aluminium Architecture, die de basis vormt voor de F-PACE.
Waar mogelijk gebruiken wij aluminium, omdat dit een stijve, sterke en vooral lichtere constructie 
mogelijk maakt. De enorme sterkte van de architectuur zorgt voor uitstekende bescherming van alle 
inzittenden, terwijl het lagere gewicht de handling en het remgedrag verbetert. Aluminium is ook 
toegepast voor de zijpanelen van de carrosserie, de motorkap en de voorspatborden.

Dankzij het gebruik van aluminium is de F-PACE een van de lichtste auto's in zijn klasse2, waarmee 
vanaf het begin een grotere efficiency was geïntegreerd. Het lagere gewicht van de F-PACE-structuur 
is praktisch gelijk (50:50) verdeeld2 over voor- en achterwielen, ten behoeve van sportieve prestaties 
en een perfect rijgedrag.

LIGHTWEIGHT 
ALUMINIUM ARCHITECTURE

1Percentage aluminium is gebaseerd op volume van carrosseriestructuur, exclusief portieren, motorkap en achterklep. 
2Afhankelijk van motor en uitvoering.

STERK 80% ALUMINIUM1

PRESTATIES

TORSIESTIJF
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ALUMINIUM VOORWIELDRAGER

De lichtgewicht aluminium voorwieldrager is ontworpen 
om stijfheid en sterkte te optimaliseren, en draagt daarmee 
bij aan de wendbaarheid, de respons en het raffinement van 
de F-PACE. Het resultaat is een gecontroleerd rijgedrag van 
sportauto-niveau.

De F-PACE maakt gebruik van een evolutie van het onderstel en de wielophanging van 
de F-TYPE. Dit biedt een unieke balans tussen wendbaarheid en rijcomfort. Bovendien 
garandeert dit dat de F-PACE aanvoelt als een echte Jaguar en een plezier is om in te 
rijden of om in te worden gereden. In combinatie met deze wielophanging creëert de 
torsiestijve carrosseriestructuur van de F-PACE, samen met lichtgewicht akoestische 
dempingsmaterialen, een superieur raffinement.

ONDERSTEL EN 
WIELOPHANGING

SUPERIEUR RIJGEDRAG 
EN HANDLING

UNIEKE 
ONDERSTEL-TECHNOLOGIE
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INTEGRAL LINK-ACHTERWIELOPHANGING

De Integral Link-achterwielophanging stelt de F-PACE in staat 
om een perfecte combinatie te bieden van verfijnd, luxueus 
rijgedrag en strakke, alerte handling. Het systeem verdeelt de 
langs-, dwars- en verticale krachten die op de wielophanging 
werken en verwerkt deze onafhankelijk van elkaar voor extra 
controle en comfort. Veel componenten zijn gemaakt van gesmeed 
of holgegoten aluminium – de optimale productietechnieken 
voor een sterke, lichtgewicht wielophanging.

ADAPTIVE DYNAMICS*

Door de wielposities en carrosseriebewegingen te evalueren, biedt het 
optionele Adaptive Dynamics-systeem zowel een precieze dynamiek 
als een soepel, luxueus rijgedrag. De actieve schokdempers passen 
continu de wielophanging aan om te allen tijde de optimale balans 
te bieden tussen comfort en raffinement.

ALUMINIUM DOUBLE WISHBONE 
VOORWIELOPHANGING

De double wishbone-configuratie wordt door 
Jaguar beschouwd als de beste constructie voor een 
voorwielophanging. Het aluminium systeem is afgeleid 
van dat van de F-TYPE om een precieze handling en 
controle te realiseren.

*Standaard op F-PACE S, niet beschikbaar i.c.m. 163 pk 2.0 liter 
viercilinder dieselmotor. Alleen i.c.m. Configurable Dynamics.



TOT IN HET EXTREME GETEST

LAGE TEMPERATUREN

-40° C in onze koud-klimaat-kamer zorgt ervoor dat 
wanneer de F-PACE moet presteren bij temperaturen tot 
ver onder nul, alles aan en in de auto perfect werkt voor 
uw totale comfort.

WIELOPHANGING

Wij creëren unieke algoritmes om op onze state-
of-the-art testbank de belastingen en spanningen 
te reproduceren die tijdens 250.000 km of tien jaar 
rijden kunnen optreden.

HOGE TEMPERATUREN

In de hittekamer kunnen de temperaturen oplopen 
tot 55° C. Wij kunnen windsnelheden tot 240 km/h 
nabootsen en rijsnelheden tot 250 km/h. Onder welke 
omstandigheden en in welk klimaat u de F-PACE ook 
wilt gaan gebruiken, tijdens ons testprogramma is hij 
er beslist geweest.

PRESTATIES

Van de poolcirkel en de bergen van China, tot de woestijn van Dubai en kust-tot-kust in Noord Amerika; de F-PACE is getest onder praktisch alle rijomstandigheden 
die over de hele wereld kunnen optreden. Vervolgens brachten wij de F-PACE thuis naar ons testcentrum in Groot-Brittannië – en toen kreeg hij het pas echt zwaar.

-40º TOT 55º C VAN DE POOLCIRKEL TOT DUBAI
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GETOONDE AUTO: F-PACE PORTFOLIO IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES

SEMI-ANECHOÏSCHE KAMER

Onze 'dode' kamer is de ruimte waar wij zorgen dat de F-PACE klinkt 
als een echte Jaguar, met een karakteristieke uitlaatklank.

EINDINSPECTIE

Aan het einde van de productielijn wordt elke auto 
zorgvuldig gecontroleerd door een van de meest 
complexe instrumenten ter wereld: het menselijk oog. 
De F-PACE ondergaat een uitgebreide visuele inspectie 
door onze gespecialiseerde kwaliteitsinspecteurs.

MOESSON-TEST

De moesson-kamer stelt de F-PACE bloot aan 
gigantische stortbuien tijdens elke fase van het 
ontwikkelingsproces. Wij testen op watermanagement 
en afvloeiing langs de carrosserie en over de ruiten. 
Ook zorgen wij dat de F-PACE vanbinnen droog blijft 
en vrij van corrosie.





ADAPTIVE DYNAMICS2 3

Of u nu accelereert op de snelweg, bochten neemt op een binnenweg 
of door de stad rijdt, het optionele Adaptive Dynamics past de 
respons van de F-PACE aan de condities en uw rijstijl aan. Het systeem 
analyseert acceleratie, bochtgedrag, gebruik van gas- en rempedaal, 
en kickdown-gebruik. De besturing wordt tot wel 500 keer per 
seconde geanalyseerd en carrosseriebewegingen tot 100 keer per 
seconde. Met behulp van deze informatie worden de elektronisch 
gestuurde schokdempers continu versteld om de afstemming van de 
wielophanging te optimaliseren, voor het beste rijgedrag en comfort.

ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING
De elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) biedt een uitstekende 
feedback en is alleen actief indien nodig – waarmee vermogen 
wordt vrijgemaakt voor prestaties en brandstofbesparing. 
Het geavanceerde computermanagement van EPAS varieert 
de stuurbekrachtiging al naar gelang de omstandigheden, met 
extra ondersteuning bij manoeuvreren en meer stuurgevoel en 
grotere precisie bij rijden met hoge snelheid. Het maakt tevens 
geavanceerde veiligheids- en comfortverhogende functies 
mogelijk, zoals Lane Keeping Assist en Park Assist.

CONFIGURABLE DYNAMICS1 2

Het optionele Configurable Dynamics-systeem is bekend uit de F-TYPE 
en stelt u in staat de dynamiek van de F-PACE individueel af te stemmen, met 
eigen voorkeuren voor gasklep-parameters, transmissie-schakelpunten en besturing 
– afhankelijk van uw prestatiewensen. In combinatie met Adaptive Dynamics (optie) 
kunt u zelfs kiezen voor een persoonlijke afstemming van de schokdempers.

1Alleen i.c.m. automatische transmissie.  2Standaard op F-PACE S, niet i.c.m. 163 pk 2.0 liter viercilinder dieselmotor.  3Alleen i.c.m. Configurable Dynamics.
RIJTECHNOLOGIE

De Dynamic Mode past de software van de auto aan om het sportieve karakter van de F-PACE verder te 
versterken. Dit systeem verscherpt de reacties op het gaspedaal, reduceert de mate van stuurbekrachtiging 
en laat de transmissie nog sneller en bij hogere toeren schakelen1. Ook versterkt het systeem de visuele 
uitstraling voor de bestuurder door de instrumentenverlichting een rode gloed te geven. De Dynamic 
Mode benadrukt de karakteristieke Jaguar prestaties van de F-PACE.

RIJTECHNOLOGIE

GEAVANCEERDE RIJDYNAMIEK
CONTINU VERSTELBAARMAXIMALE WENDBAARHEID
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EXTRA ZELFVERTROUWEN

Jaguar's All Surface Progress Control (ASPC), uniek in deze klasse, is een cruise control voor lage snelheid die de 
rijeigenschappen van de F-PACE verbetert in situaties met weinig grip. Met ASPC kan de bestuurder zich volledig 
concentreren op het besturen van de auto. Zodra het is ingeschakeld gebruikt de bestuurder de cruise control-
toetsen om een snelheid tussen de 3,6 en 30 km/h in te stellen. Het systeem zorgt vervolgens dat de auto met 
maximale tractiecontrole naar die snelheid accelereert, om die vervolgens aan te houden.

ASPC is standaard op alle auto's met automatische transmissie en geeft bestuurders van een F-PACE extra 
zelfvertrouwen bij rijden over gladde, losse of bevroren ondergrond, maar ook op golvend terrein en zelfs bij 
afdalen van een moeilijke helling. Onder uitdagende omstandigheden maakt ASPC het rijden met de F-PACE 
gemakkelijker. Het systeem heeft ook een wegrij-functie, waarmee de F-PACE vanaf stilstand kan optrekken op 
gladde ondergrond en tegen een helling op. Daarnaast heeft het een Hill Descent-functie die de snelheid van 
de auto beperkt bij steile afdalingen.

Bij auto's met All Wheel Drive en Adaptive Dynamics2 3 herkent het optionele Adaptive Surface Response 
(AdSR) verschillen in ondergronden om zo optimaal 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, houdt Adaptive Surface Response de omgeving van de auto continu in de gaten en past 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.

RIJTECHNOLOGIE

GRIND

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL1 ADAPTIVE SURFACE RESPONSE

1Alleen in combinatie met automatische transmissie. 
2Standaard op F-PACE S, niet i.c.m. 163 pk 2.0 liter viercilinder dieselmotor. 
3Alleen i.c.m. Configurable Dynamics.
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ONDERGROND MET WEINIG GRIP

Op gladde ondergrond, zoals gras en sneeuw, kan 
het aandrijfkoppel gelijk over de voor- en achterwielen 
worden verdeeld, ten behoeve van maximale tractie.

In extreme omstandigheden waarbij alleen de voorwielen 
grip hebben, kan voor optimale tractie tot 100 procent van 
het aandrijfkoppel naar de voorwielen worden gestuurd.

VOORACHTER
DROOG WEGDEK

Onder normale rijomstandigheden gaat nagenoeg al het 
aandrijfkoppel naar de achterwielen om Jaguar's fameuze 
wendbaarheid en handling te bieden.

VOORACHTER



Het All Wheel Drive-systeem (AWD) van de F-PACE combineert de wendbaarheid en het karakter van achterwielaandrijving 
met de grotere veiligheid en tractie van AWD. Onder normale rijomstandigheden gedraagt de F-PACE zich vooral als een 
achterwielaangedreven auto, met een directe handling, communicatieve rijeigenschappen en een aangename balans. 
Maar op uitdagende wegen of wanneer u stevig accelereert op een ondergrond met weinig grip, zal het systeem op 
subtiele wijze een deel van het aandrijfkoppel naar voren verplaatsen. Hierdoor beschikt de F-PACE onder alle 
omstandigheden over de optimale tractie om u vlot en in alle comfort op uw bestemming te brengen.

Het AWD-systeem van de F-PACE maakt gebruik van een tussenbak achter de achttraps automatische transmissie. 
Deze zorgt voor de juiste verdeling van het aandrijfkoppel over de voor- en achterwielen. Om ervoor te zorgen dat de 
F-PACE het kenmerkende dynamische Jaguar rijgedrag behoudt, is de tussenbak voorzien van een elektromechanisch 
geactiveerde meervoudige plaatkoppeling met een actuator om hydraulische druk op te bouwen. Deze druk wordt snel 
en nauwkeurig geregeld, zodat zoveel kracht wordt opgebouwd als vereist is om de optimale hoeveelheid aandrijfkoppel 
naar de voorwielen te sturen.

Anders dan systemen die achteraf op wielspin reageren, gebruikt de voorspellende software van Jaguar's Intelligent 
Driveline Dynamics (IDD) sensoren die de commando's van gaspedaal en besturing meten, zodat het systeem kan 
anticiperen op naderende wielspin. IDD coördineert deze inputsignalen en vergelijkt ze met de respons van motor, 
transmissie en traction control-systemen om te berekenen hoeveel tractie er beschikbaar is. Vervolgens verdeelt het 
systeem de benodigde hoeveelheid aandrijfkoppel om verlies van grip te voorkomen. Vanuit stilstand kan de F-PACE 
in minder dan 165 milliseconden van RWD naar AWD overschakelen. Wanneer de auto rijdt, duurt dit zelfs maar 
100 milliseconden.

Het resultaat is een rijgedrag dat het karakter van een achterwielaangedreven auto combineert met de capaciteiten 
van AWD, wat zorgt voor toonaangevende niveaus van prestatie en controle, ongeacht de conditie van de weg.

GEAVANCEERDE 
AANDRIJFTECHNOLOGIE

RIJTECHNOLOGIE

ALL WHEEL DRIVE (AWD) INTELLIGENT DRIVELINE DYNAMICS
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TORQUE VECTORING

Torque Vectoring maximaliseert de prestaties van de F-PACE in zelfs de scherpste bochten. Deze technologie zorgt 
voor gecontroleerd, individueel afremmen van het binnenste voor- en achterwiel in een bocht om zo een bijdrage 
te leveren aan de rotatiekrachten die op de auto werken. In de meeste situaties zal meer remkracht gaan naar 
het binnenste achterwiel, aangezien dit de grootste bijdrage levert aan het instuurgedrag, terwijl tegelijkertijd het 
binnenste voorwiel wordt afgeremd voor grotere effectiviteit en raffinement. Het resultaat is minder onderstuur 
voor een scherper bochtgedrag en een consistentere wegligging. Torque Vectoring biedt extra wendbaarheid 
van sportauto-niveau en maakt de bestuurder nog zelfverzekerder.

EXTRA ROTATIEKRACHT ROND 
VERTICALE AS VAN DE AUTO

TORQUE VECTORING OEFENT 
REMDRUK UIT OM DE BINNENSTE 
VOOR- EN ACHTERWIELEN 
ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR 
TE VERTRAGEN

RIJTECHNOLOGIE

AANDRIJFKOPPEL BLIJFT 
GELIJK OM DE SNELHEID VAN 
DE BUITENSTE AANGEDREVEN 
WIELEN CONSTANT TE HOUDEN

MAXIMAAL BOCHTGEDRAG

GETOONDE AUTO: F-PACE R-SPORT IN FIRENZE RED, UITGEVOERD MET OPTIES EN ACCESSOIRES
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STABILITEIT EN CONTROLE

GETOONDE AUTO: F-PACE R-SPORT IN FIRENZE RED, UITGEVOERD MET OPTIES EN ACCESSOIRES

REMKRACHT UITGEOEFEND 
OP INDIVIDUELE WIELEN OM 
ONDERSTUUR/OVERSTUUR 
TE NEUTRALISEREN

ONDERSTUUR
OVERSTUUR

RIJTECHNOLOGIE

DYNAMIC 
STABILITY CONTROL

ENGINE DRAG 
TORQUE CONTROL

TRAILER 
STABILITY ASSIST

Jaguar's stabiliteitssystemen houden de F-PACE veilig in balans, ongeacht of u nu kiest voor een enthousiaste rijstijl 
of gewoon verzekerd wilt zijn dat de auto stabiel blijft onder uitdagende rijomstandigheden.

Dynamic Stability Control (DSC) evalueert het dynamische gedrag van de F-PACE en grijpt in om de stabiliteit van de 
auto te maximaliseren en de beschikbare grip te optimaliseren. DSC reduceert het motorvermogen en remt individuele 
wielen af om de rijrichting van de auto te corrigeren en zo onderstuur of overstuur te neutraliseren. Het DSC-systeem 
van de F-PACE is uitgebreid met Enhanced Understeer Control om de snelheid te reduceren en de auto sneller en 
effectiever onder controle te krijgen.

Engine Drag torque Control (EDC) vermindert de kans op blokkerende wielen als gevolg van afremmen op de motor bij 
glad wegdek. Het werkt door kortstondig het aandrijfkoppel te verhogen naar wielen die op het punt staan te blokkeren.

Trailer Stability Assist (TSA) zorgt voor grotere stabiliteit bij het trekken van een trailer. Indien TSA vaststelt dat 
de trailer een gevaarlijke pendelbeweging begint te ontwikkelen, kan het u helpen de controle terug te krijgen door 
de snelheid van de F-PACE geleidelijk te reduceren via het verlagen van het motorvermogen. Daarnaast worden 
individuele wielen links en rechts afgeremd om de pendelbeweging te neutraliseren.
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ACTIVITY KEY

De Activity Key* maakt het u nog gemakkelijker om optimaal van het leven te genieten. Voor extra gebruiksgemak kunt u de 
Activity Key dragen wanneer u er de voorkeur aan geeft om geen sleutel mee te nemen. Deze polsband is robuust en volledig 
waterdicht en stelt u in staat om de meest uiteenlopende activiteiten te beoefenen, van zwemmen tot skydiven, en toch uw 
autosleutel mee te nemen. U kunt de Activity Key gebruiken om uw auto te ver- en ontgrendelen. Bij het verlaten van de auto laat 
u de conventionele afstandsbediening in de auto en houdt u de Activity Key tegen de achterklep om de auto te vergrendelen. 
Voor de veiligheid wordt de conventionele afstandsbediening dan automatisch gedeactiveerd.

*Optie. Ook beschikbaar als accessoire (montage door Jaguar dealer).

ROBUUST WATERDICHT VEILIG
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TECHNOLOGIE

10" TOUCH PRO
Het standaard 10" touchscreen in de middenconsole 
ondersteunt swipe-, pinch- en zoom-commando's, 
en biedt ons beste audiovisuele entertainment ooit. 
Om de interieurbeleving te verbeteren, biedt Touch 
Pro configureerbare startschermen, korte reactietijden 
en spraakherkenning1. Multitasken wordt gemakkelijker 
dankzij het interactieve zijpaneel. Touch Pro kan verder 
worden uitgebreid met het bijbehorende connectivity 
pack: Connect Pro2.

INTERACTIVE DRIVER DISPLAY2
Het 12,3" HD Interactive Driver Display (optie) kan 
een enorme hoeveelheid informatie weergeven 
voor autorijden, entertainment en actieve veiligheid, 
inclusief navigatie, telefoon en media. De hoge 
resolutie garandeert een uiterst scherp beeld 
en de geavanceerde beeldprocessor zorgt voor 
soepel bewegende en haarscherpe beelden. 
Met Navigation Pro3 (optie) kunt u de (3D-)kaart 
van het navigatiesysteem ook op het volledige 
Interactive Driver Display weergeven, zodat 
u gemakkelijker uw weg kunt vinden.

HEAD-UP DISPLAY4
Het Head-Up Display (optie) projecteert voor het rijden 
belangrijke informatie, zoals snelheid, versnelling en 
navigatie-instructies, op de voorruit. Zo kunt u uw 
aandacht nog beter bij weg en verkeer houden en wordt 
u minder afgeleid. Het systeem biedt kristalheldere 
kleurenafbeeldingen met hoge resolutie, waardoor u 
gemakkelijk alle informatie kunt zien. Er kan belangrijke 
informatie van het Touch Pro-touchscreen en uw 
telefoon worden weergegeven. De functie kan worden 
in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de voorkeur van 
de bestuurder.

TECHNOLOGIE

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

1Niet voor Navigation Pro.  2In combinatie met 'Pro Services en WiFi-hotspot' wordt uw nieuwe Jaguar F-PACE geleverd met een SIM-kaart en een primair data-abonnement van 
500 MB per maand voor een totale periode van 3 jaar. U bent beter verbonden en ontvangt live verkeersinformatie en nog veel meer. Abonnementen met grotere databundel zijn 
beschikbaar. Abonnement kan worden verlengd na de periode van 3 jaar. Uw dealer geeft u graag meer informatie.  3Inclusief Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter. 
Alleen i.c.m. Connect Pro.  4Alleen i.c.m. extra warmtewerende voorruit.

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

STANDAARDUITRUSTING

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
U kunt uw startschermen naar eigen voorkeur instellen. Met meer dan 60 snelkoppelingen 
en widgets kunt u het systeem aanpassen rond de functies die u het meeste gebruikt.

INTERACTIEF ZIJPANEEL
Verschillende zijpanelen maken multitasken mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld het 
hoofddeel van het scherm worden gebruikt voor navigatie, terwijl met het zijpaneel 
bijvoorbeeld de telefoonfuncties kunnen worden bediend. U veegt simpelweg 
omhoog en omlaag om tussen de verschillende zijpanelen te schakelen.

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

VERBETERDE TELEFOONINTERFACE
Met één enkele aanraking kunt u een favoriete contactpersoon bellen, wat gemakkelijker 
en veiliger is. Ook zijn extra functies beschikbaar, zoals directe toegang tot voicemail, 
conference calls en startschermintegratie.

SPRAAKHERKENNING
Begrijpt duidelijk gesproken instructies, zodat u zich zonder afleiding kunt blijven 
concentreren op weg en verkeer.

CONNECTIVITY
InControl is Jaguar's programma standaard en optionele functies die u met uw auto verbinden en die u naadloos 
en op een veilige manier in contact brengen met de buitenwereld. Er kan worden gekozen uit verschillende packs en 
opties. Zelfs wanneer u niet in of bij uw auto bent, kunt u dankzij bepaalde apps toch gebruikmaken van verschillende 
InControl-functies om zo uw Jaguar beleving nog plezieriger te maken.



TECHNOLOGIE

PROTECT
Jaguar Optimised Assistance1 – Bij pech onderweg kunt u direct contact opnemen met 
het team van Jaguar Assistance door op de knop in de hemelconsole te drukken, of via 
het scherm Assistance van de 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.

Remote Essentials – De Remote smartphone-app biedt u informatie over uw auto en 
stelt u in staat om op afstand met uw auto te communiceren. Deze service is compatible 
met de meeste smartphones, Android Wear™ of de Apple Watch®, en omvat:

•  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 huidig brandstofniveau, actieradius, 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.

SMARTPHONE PACK
Door het scherm van de telefoon te delen met het InControl infotainmentsysteem van 
de F-PACE, ondersteunt het Smartphone Pack u om ook tijdens het rijden op een veilige 
manier verbonden te blijven met uw smartphone.

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

1Jaguar Optimised Assistance omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.

iPhone® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. Controleer bij uw Jaguar dealer of uw iPhone compatible is.
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OPTIES

NAVIGATION PRO1
Navigation Pro biedt u de mogelijkheid om uw favoriete bestemmingen op te slaan, 
swipe-, pinch- en zoom-commando's te gebruiken voor eenvoudige kaartverkenning, 
en kristalheldere kaartafbeeldingen weer te geven in 2D of 3D. De Navigation Pro-
functionaliteit wordt nog verder verbeterd met Connect Pro.

CONNECT PRO2
Connect Pro omvat InControl Apps, Remote Premium, een 4G WiFi-hotspot en Pro 
Services. Het is ontworpen om uw beleving binnen en buiten de auto te verbeteren 
en zorgt dat u en uw passagiers nog meer van elke rit kunnen genieten en verbonden 
kunnen blijven met de buitenwereld.

INCONTROL APPS
Jaguar InControl Apps-technologie maakt het mogelijk om voor gebruik in de 
auto geoptimaliseerde apps op uw Android™- of Apple®-smartphone te gebruiken 
via het touchscreen van de auto, inclusief uw contacten, agenda en music player. 
Aansluiting via een USB-kabel. U kunt ook apps van derden downloaden, die een 
uitgebreid programma diensten bieden.

REMOTE
Remote Premium biedt de volgende extra functies voor de Remote Essentials 
smartphone-app:

•  Remote Lock/Unlock – Vergrendel of ontgrendel uw portieren op afstand met een 
druk op de knop. Druk op de toets 'vergrendelen' op het scherm 'Beveiliging auto' 
van de Remote smartphone-app om de portieren te vergrendelen, het alarm in te 
schakelen, de buitenspiegels in te klappen3 en de ruiten te sluiten4. Druk op de toets 
'ontgrendelen' om de buitenspiegels uit te klappen, het dimlicht in te schakelen en 
de alarmknipperlichten tweemaal te laten knipperen.

•  Remote Climate5 – Bereid uw F-PACE voor op een rit; door het interieur voor te 
verwarmen of voor te koelen kunnen u en uw passagiers al direct bij het instappen 
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 druk parkeerterrein.

4G WiFi-HOTSPOT
De 4G WiFi-hotspot biedt in de auto draadloos toegang tot internet, waarbij tot 
acht apparaten tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Inzittenden kunnen het 
draadloze netwerk van de auto gebruiken om te surfen, te werken, social media 
te updaten of te genieten van online entertainment.

1Inclusief Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter. Alleen i.c.m. Connect Pro.  2Navigation Pro en Connect Pro zijn beschikbaar als individuele opties, maar voor Navigation Pro is Connect Pro vereist.  3i.c.m. elektrisch 
inklapbare buitenspiegels.  4Per land verschillend.  5De functies Remote Start en Remote Climate zijn niet beschikbaar in België.

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



PRO SERVICES
•  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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Online Media – Maakt het mogelijk gepersonaliseerde content van verschillende 
aanbieders, zoals Deezer en TuneIn, te verzamelen, voor toegang tot meer dan  
40 miljoen muzieknummers en vier miljoen on- demandprogramma's en -podcasts. 
Voor het eerst kunnen deze direct vanuit de auto worden gestreamd zonder dat 
u een smartphone nodig hebt; voor een naadloze en geïntegreerde beleving.

SECURE TRACKER6
Maakt gebruik van tracking-technologie om u te waarschuwen bij (poging tot) diefstal 
van uw auto en stuurt bij diefstal continu de locatie van de auto naar meldkamer en 
politie, zodat uw auto sneller kan worden teruggehaald.

6Voor Secure Tracker is een geschikt datacontract nodig dat ook nog doorloopt na de aanloopperiode. 
Standaard in Nederland.



AUDIOSYSTEEM1
Uitstekend akoestisch bereik via zes luidsprekers.

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM2
Geweldige definitie, kristalheldere hoge tonen en volle, diepe bassen, mogelijk 
gemaakt door de zorgvuldige positionering van de tien luidsprekers en de 
tweekanaals subwoofer in het interieur.

MERIDIAN™ SURROUND SOUND AUDIOSYSTEEM3
Alle diepte en helderheid van een live concert, mogelijk gemaakt door 16 luidsprekers 
voor, achter en opzij, inclusief een tweekanaals subwoofer – naadloos samengebracht 
met behulp van Trifield™-technologie. Trifield is een exclusieve Meridian-technologie en 
mengt de midden- en surround-kanalen perfect met de kanalen links en rechts om alle 
afzonderlijke inzittenden een optimale en consistente audiobeleving te bieden.

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

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

1Standaard i.c.m. i4-motoren.  2Standaard i.c.m. 300 pk 3.0 liter dieselmotor.  3Optie.

Schematische weergave van het Meridian Surround Sound audiosysteem

16 LUIDSPREKERS

1 SUBWOOFER



TECHNOLOGIE

DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Brengt alle elementen van het audiosysteem samen tot één geheel, 
om een prestatieniveau te bieden waarvoor anders veel grotere 
luidsprekers nodig zouden zijn.

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

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

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

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

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

UNIEKE MERIDIAN-TECHNOLOGIE LUIDSPREKERS + 
SUBWOOFER WATT

AUDIOSYSTEEM Niet beschikbaar 6 180

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM 10 + 1 380

MERIDIAN™ SURROUND 
SOUND AUDIOSYSTEEM 16 + 1 825
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VEILIGHEID EN EFFICIENCY

BESTUURDERSONDERSTEUNING
RIJDEN GEMAKKELIJKER EN VEILIGER MAKEN
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
Park Distance Control (PDC) voor en achter maakt manoeuvreren nog gemakkelijker. 
Sensoren in de voor- en achterbumper kunnen handmatig worden geactiveerd, of 
automatisch wanneer u de achteruitversnelling selecteert. Terwijl u parkeert, geven 
beelden op het touchscreen en geluidssignalen aan hoe dicht u bij obstakels bent.

Emergency Braking kan botsingen met andere voertuigen en 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 op frontale botsingen 
en bij snelheden van 5 tot 60 km/h de aanwezigheid van voetgangers. Wanneer er nog 
steeds risico is op een botsing en u hebt geen actie ondernomen, zal het systeem zelf 
de remmen activeren om de kracht van een mogelijke botsing te reduceren.

Cruise control met 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 desgewenst eenvoudig door de bestuurder 
worden in- of uitgeschakeld.

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 stuurt u subtiel terug.

De achteruitrijcamera verbetert het zicht bij achteruitrijden. Het touchscreen toont 
daarnaast hulplijnen op het beeld van de achteruitrijcamera die zowel de omtrek 
als de verwachte baan van de auto aangeven.

OPTIES
Traffic Sign Recognition is onderdeel van de optie Navigation Pro. Traffic Sign 
Recognition houdt u op de hoogte over bijvoorbeeld snelheidslimieten en 
inhaalverboden, door deze direct zichtbaar in het instrumentenpaneel weer te geven. 
Adaptive Speed Limiter maakt gebruik van Traffic Sign Recognition-informatie om met 
behulp van het cruise control-systeem uw snelheid overeenkomstig aan te passen.

360° Surround Camera1 maakt gebruik van vier onopvallend in de carrosserie 
geïntegreerde digitale camera's, en verschaft de bestuurder een 360°-bovenaanzicht 
van de auto op het touchscreen. Op het touchscreen kunnen tegelijkertijd meerdere 
weergaven worden getoond. Dit helpt bij verschillende manoeuvres, van het parkeren 
langs een stoeprand tot het manoeuvreren in krappe plekken en het oversteken van 
onoverzichtelijke kruisingen.

Blind Spot Assist1 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.

1Alleen i.c.m. elektrisch inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels (optie). 
2Niet beschikbaar i.c.m. Driver Assist Pack.  3Alleen i.c.m. automatische transmissie.

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.



VEILIGHEID EN EFFICIENCY

OPTIE PACKS
PARK PACK2
Het Park Pack helpt u bij het gemakkelijk in-/uitparkeren van krappe parkeerplaatsen, 
en bij het veilig manoeuvreren in verkeerssituaties waarbij het zicht wordt beperkt 
door gebouwen of andere auto's. Het pack omvat:

Park Assist maakt fileparkeren en dwars op de rijrichting parkeren gemakkelijker 
dan ooit door de auto zelf in een geschikte plek te sturen. U hoeft alleen de juiste 
versnelling te kiezen en de snelheid van de auto te regelen via gas- en rempedaal. 
Het sturen gebeurt automatisch door de auto. Symbolen en meldingen op het 
display leiden u door de manoeuvres. Park Assist helpt u ook met uitparkeren, 
waarmee het systeem u alle parkeerstress uit handen neemt.

360° Park Distance Control geeft u extra zelfvertrouwen bij het manoeuvreren 
in krappe parkeerplaatsen. Wanneer de achteruitversnelling wordt geselecteerd, 
worden sensoren rondom de auto automatisch geactiveerd of kunnen deze 
handmatig worden geactiveerd en verschijnt een afbeelding van het bovenaanzicht 
van de auto op het touchscreen. Terwijl u parkeert, geven beelden op het 
touchscreen en geluidssignalen aan hoe dicht u bij obstakels bent.

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

DRIVE PACK1 2 3
Maakt elke rit nog veiliger en minder inspannend. Het Drive Pack omvat:

Adaptive Cruise Control werkt bij rijden op de snelweg en in langzaam rijdend 
verkeer. Het systeem zorgt ervoor dat de auto op veilige afstand blijft van een 
voorligger indien deze langzamer gaat rijden of stopt. Indien de voorligger stopt, 
komt uw auto soepel tot stilstand. Bij langzaam rijdend verkeer zet Adaptive Cruise 
Control de auto automatisch weer in beweging, waarna deze de voorligger weer gaat 
volgen. Het systeem kan worden geactiveerd bij snelheden vanaf 20 km/h en is, zodra 
het is ingeschakeld, actief van 0-200 km/h.

High-speed Emergency Braking detecteert wanneer gevaar bestaat van een frontale 
botsing met een ander voertuig en toont een 'frontale botsing'-signaal als advies 
aan de bestuurder om te remmen. Als de bestuurder niet reageert, activeert het 
systeem automatisch de remmen om de botssnelheid te reduceren. High-speed 
Emergency Braking is actief van 10 tot 160 km/h.

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.

Park Assist Adaptive Cruise Control
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OPTIE PACKS

DRIVER ASSIST PACK1 2 3
Het Driver Assist Pack (optie) biedt een breed scala aan 
bestuurdersondersteunende systemen, inclusief de functies 
uit het Park Pack en het Drive Pack (zie pagina 57), en de 360° 
Surround Camera. Hierin is ook de nieuwe Adaptive Cruise 
Control met Steering Assist opgenomen, die ervoor zorgt dat 
de auto in het midden van de rijstrook blijft en een ingestelde 
afstand tot voorliggers aanhoudt, waardoor autorijden nog 
gemakkelijker en comfortabeler wordt.

1Alleen i.c.m. automatische transmissie. 
2Alleen i.c.m. elektrisch inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels 
en Navigation Pro. 
3Niet beschikbaar i.c.m. Park Pack of Drive Pack.

GETOONDE AUTO: F-PACE S IN INDUS SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES



VEILIGHEID EN EFFICIENCY

CAMERA VOOR RADAR VOOR

Adaptive Cruise Control met Steering Assist ondersteunt u; 
terwijl u uw handen aan het stuur houdt en anticipeert op de 
omstandigheden op de weg voor u, helpt het systeem u bij het 
sturen, remmen en accelereren. Een camera en radarsysteem 
werken vervolgens samen om voertuigen en rijstroken vóór u 
te detecteren, zodat het systeem uw auto in het midden van 
de rijstrook kan houden en de snelheid kan aanpassen aan het 
gedrag van het verkeer voor u. Wanneer de voorligger snelheid 
mindert, of zelfs helemaal tot stilstand komt, remt het systeem 
automatisch uw auto af en brengt deze zo nodig tot stilstand, 
om zo te zorgen voor een ontspannen en evenwichtig rijgedrag in 
omstandigheden met druk verkeer. Als u het stuur loslaat, geeft de 
auto een waarschuwing. Als de waarschuwing wordt genegeerd, 
wordt Steering Assist uitgeschakeld, maar blijft de Adaptive Cruise 
Control actief.
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VEILIGHEID EN EFFICIENCY

EFFICIËNTE TECHNOLOGIEËN
GEAVANCEERDE AËRODYNAMICA
De aërodynamica van de F-PACE is ontwikkeld en geoptimaliseerd met 
behulp van Computational Fluid Dynamics-analyse. Het sturen van de 
luchtstromen rondom de F-PACE draagt samen met het reduceren van 
de luchtweerstand bij aan de stabiliteit bij hoge snelheid en reduceert 
bovendien het brandstofverbruik*.

LICHTGEWICHT MATERIALEN
Tijdens elke fase van het ontwikkelingsproces hebben onze ingenieurs 
de gewichtsbesparing in alle elementen van de auto gemaximaliseerd. 
Dit resulteert in de optimale balans tussen de hoogste prestaties en 
de beste gewichtsbesparing, voor nog grotere efficiency.

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

ECO-MODUS
De Eco-modus stimuleert zuinig en efficiënt rijden door de gasklep minder 
gevoelig te maken voor bewegingen van het gaspedaal. Ook wordt een 
economischer motormanagementprogramma geselecteerd en krijgt 
de bestuurder, op auto's met handgeschakelde versnellingsbak, 
adviezen over de beste schakelpunten. Tevens reduceert deze functie 
het brandstofverbruik door de energievraag van de climate control 
en het audiosysteem te reduceren. Een display op het touchscreen 
toont rijtips en gegevens van de auto.

DUURZAME CONSTRUCTIE
De aluminium legering die voor het grootste deel van de constructie van 
de F-PACE wordt gebruikt, bevat een hoog percentage gerecycled aluminium. 
Hiervoor is aanzienlijk minder energie nodig dan voor de productie van primair 
aluminium, zodat de ecologische belasting van de F-PACE wordt gereduceerd.

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

LOW FRICTION-TECHNOLOGIE
De Ingenium-motoren maken gebruik van low friction-technologieën, zoals 
slimme coatings op zuigers, naaldlagers en andere mechanische onderdelen. 
Dit helpt om de wrijving te reduceren, met name bij lage motortemperaturen, 
zodat de auto zo efficiënt mogelijk kan presteren.

*Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor meer informatie over aandrijflijn, motorprestaties en brandstofverbruik.

GETOONDE AUTO: F-PACE R-SPORT IN FIRENZE RED, UITGEVOERD MET OPTIES EN ACCESSOIRES

60 |







F-PACE SVR

HET CONCEPT VAN DE F-PACE SVR
De F-PACE SVR is de belangrijkste evolutie ooit van de bekroonde F-PACE. Het is een SUV met het DNA van een 
sportauto. Een sportauto met al het gebruiksgemak van een SUV. SVO's uiterst bekwame ingenieurs en aërodynamica-
experts hebben elke kracht die inwerkt op ongeacht welk onderdeel van de F-PACE op alle mogelijke manieren 
geanalyseerd en getest. Met de kennis die zij hebben verworven uit hun onderzoeken, creëerden zij met toonaangevende 
precisietechnieken vervolgens een werkelijk buitengewoon resultaat.

Kennis is meer dan alleen macht; kennis is essentieel om perfect afgestemde aërodynamica te ontwerpen. 
Onze ingenieurs hebben optredende krachten omgevormd zodat adembenemende prestaties mogelijk werden – 
de creatie van een full-size SUV die in 4,3 zinderende seconden naar 100 km/h accelereert.

GETOONDE AUTO: F-PACE SVR IN INDUS SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES
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EXTERIEUR
Ontworpen voor compromisloze prestaties. Geen enkel onderdeel van de F-PACE SVR werd uitsluitend voor esthetische 
doeleinden gecreëerd. Het vernieuwde front, met grotere luchtinlaten en optimaal geplaatste motorkaplouvres, 
optimaliseert zowel luchtstroming als koeling. Het geeft de F-PACE SVR een assertieve uitstraling en zinspeelt op het 
enorme vermogen onder de motorkap.

Nieuwe remschijven, met een diameter van 395 mm vóór en 396 mm achter, zijn gecombineerd met vaste, rode 4-zuiger-
remklauwen voor buitengewone remprestaties. Krachtiger gevormde spatborden bieden plaats aan 21" of 22" (optie) 
gesmede lichtmetalen velgen. 295 mm brede achterbanden geven extra grip en maximaal bochtgedrag, en accentueren 
de sportieve eigenschappen van de F-PACE SVR nog verder.

Een nieuw ontworpen achterspoiler verlengt de daklijn van de F-PACE SVR, reduceert lift en biedt stabiliteit bij hoge 
snelheid – een summum van sportiviteit. Voor een oogstrelende styling en een krachtige, rijke geluidsbeleving is 
het door de F-TYPE geïnspireerde Switchable Active Sports Exhaust-systeem uitgerust met vier uitlaateindstukken, 
afgewerkt in hoogglans aluminium. Individualiseer uw F-PACE SVR zodat deze echt persoonlijk voelt, met keuze uit 
een programma prachtige lakkleuren, waaronder Indus Silver en Ultra Blue.

GETOONDE AUTO: F-PACE SVR IN INDUS SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES







GETOOND INTERIEUR: F-PACE SVR MET STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD WINDSOR LEDER IN LIGHT OYSTER, MET INTERIEUR IN EBONY/LIGHT OYSTER

INTERIEUR
Of u nu voor- of achterin plaatsneemt, u voelt zich meteen verbonden met de F-PACE SVR – de geprononceerd gevormde 
Performance-zitplaatsen geven u zijdelingse steun tijdens dynamisch rijden. De ranke, 14-voudig verstelbare en koel-/verwarmbare 
voorstoelen met memoryfunctie zijn bekleed met geperforeerd Windsor leder en voorzien van ruitvormige stiknaden en SVR-logo 
in reliëf. De zijwangen houden u stevig op uw plaats tijdens enthousiast bochtenwerk – voor een nog sterker sportautogevoel. 
Achterin bieden bijpassende, individuele Performance-zitplaatsen, met bekleding in geperforeerd Windsor leder, nog meer 
zijdelingse steun dan in de standaard F-PACE, wat vooral voelbaar is bij een sportieve rijstijl.

Het driespaaks sportstuurwiel is bekleed met leder en is voorzien van contrasterende baseball-stiknaden en SVR-logo. De SportShift 
Selector, een door de F-TYPE geïnspireerd detail, is eenvoudig en intuïtief te bedienen. Voor snel, handmatig schakelen zonder dat 
de bestuurder zijn handen van het stuurwiel hoeft te nemen, kan ook gebruik worden gemaakt van de aluminium schakelpaddles. 
Voor een onderscheidende en buitengewone uitstraling, kunt u kiezen uit vier krachtige kleurencombinaties voor het interieur, 
om uw perfecte F-PACE SVR te creëren.

F-PACE SVR | 67



PRESTATIES
Nog voor u instapt, laten de volgende cijfers uw hart al sneller kloppen. De 5.0 liter V8 Supercharged benzinemotor van 
de F-PACE SVR levert een indrukwekkend vermogen van 405 kW/550 pk en een koppel van 680 Nm. De auto accelereert 
in slechts 4,3 seconden van 0-100 km/h, op weg naar zijn topsnelheid van 283 km/h.

Jaguar's achttraps automatische transmissie is door Special Vehicle Operations specifiek afgestemd – voor een 
nog nauwkeuriger schakelgedrag in combinatie met een extreem snelle respons. Acht nauw gespatieerde 
overbrengingsverhoudingen maken een krachtige acceleratie mogelijk, waarbij elke schakelhandeling in slechts 
200 milliseconden wordt voltooid. Dankzij de perfect ontworpen en afgestemde aërodynamica snijdt de F-PACE SVR 
door de lucht en kunnen zijn pure krachten worden ontketend – voor een opwindende, compromisloze rijbeleving.

De gaspedaalrespons is geoptimaliseerd voor een betere feedback, terwijl een aangepaste eindoverbrenging zorgt voor 
een verfijnde rijbeleving. Jaguar's geavanceerde All Wheel Drive-systeem met 'torque on demand' verplaatst aandrijfkoppel 
naar de wielen met de beste tractie en zorgt zo voor maximale grip en controle. Het resultaat is een zelfverzekerde handling 
in alle weersomstandigheden en op elke ondergrond.

De Switchable Active Sports Exhaust reageert op de gaspedaalstand, de snelheid en het motortoerental door een set 
actieve kleppen te openen. Wanneer deze zijn geopend nemen de uitlaatgassen een directere, minder beperkende route 
via de achterste demper, wat een rijker en spectaculairder geluid produceert.

GETOONDE AUTO: F-PACE SVR IN INDUS SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES





CONFIGUREER UW F-PACE SVR
KIES UW EXTERIEUR
Individualiseer uw F-PACE SVR zodat deze echt persoonlijk voelt. Kies een lakkleur, dakstijl en 
exterieuropties, en completeer uw gepersonaliseerde auto met de perfecte lichtmetalen velgen.

KIES UW DAK

Dak in carrosseriekleur Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór Vast glazen panoramadak

KIES UW 
LICHTMETALEN VELGEN

21" 5-Split Spoke 'Style 5080' 
in Satin Technical Grey & 

Contrast Diamond Turned Finish

22" 5-Split Spoke 'Style 5081' 
in Satin Technical Grey & 

Contrast Diamond Turned Finish

22" 5-Split Spoke 'Style 5081' 
in Gloss Black
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KIES UW LAKKLEUR

Santorini Black Yulong White Eiger Grey Indus Silver Firenze RedFuji White Ultra Blue



KIES UW INTERIEUR
Selecteer een kleurencombinatie voor uw interieur en maak vervolgens een keuze uit ons programma opties en Jaguar Gear accessoires.

STIJL EN BEKLEDING VAN UW STOELEN

Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder, 
met SVR-stikpatroon en SVR-logo in reliëf

KIES EEN KLEURENCOMBINATIE VOOR UW INTERIEUR

Ebony/Pimento

Ebony/Light Oyster

Ebony/Siena Tan

Ebony/Ebony
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HEMELBEKLEDING

KIES UW INTERIEURAFWERKING

Meshed aluminium

Aluminium Weave Carbon Fibre

Ebony Suedecloth

EXTERIEURKENMERKEN

SVR-badge
Onderzijde bumper in Satin Grey/Black
Powervents voorspatborden in Dark Satin Grey
Grille in Gloss Black met omlijsting in Satin Grey
Motorkaplouvres in Dark Satin Grey
Vier uitlaateindstukken met een diameter van 95 mm

LICHTMETALEN VELGEN

21" 5-Split Spoke 'Style 5080' in Satin Technical Grey & Contrast Diamond Turned Finish

INTERIEURUITVOERING

SportShift Selector

ZITPLAATSEN EN INTERIEURAFWERKING

Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder met SVR-patroon
Hoofdsteunen voorstoelen, met SVR-logo in reliëf
Met leder bekleed stuurwiel met verwarmbare stuurwielrand en SVR-logo
SVO premium vloermatten
Metalen dorpellijsten met SVR-logo

DYNAMIEK

Switchable Active Sports Exhaust

UNIEKE KENMERKEN VAN DE F-PACE SVR

Zie pagina's 114-119 voor een lijst met beschikbare opties en Jaguar Gear accessoires.





NEW F-PACE 
CHEQUERED FLAG
De F-PACE Chequered Flag belichaamt de essentie van Jaguar's meest kenmerkende 
eigenschappen. Aan de voorzijde geeft de S-voorbumper, met verticale designelementen in 
carrosseriekleur, een high-performance uitstraling die bijdraagt aan het sportieve karakter van 
de luchtinlaten. En om de krachtige vormgeving van de carrosserie verder te benadrukken is de 
F-PACE Chequered Flag bovendien uitgerust met een uitgebreid Black Pack – een programma 
exterieurkenmerken, afgewerkt in Gloss Black. Het pack omvat de omlijsting van de zijruiten, 
grille-omlijsting, portierlijsten en de powervents in de voorspatborden die tevens zijn voorzien 
van exclusieve Chequered Flag-badges – waardoor zijn individualiteit wordt benadrukt. 
De assertieve styling vormt de basis voor deze editie – dit design wordt voortgezet in het 
lederen, R-Sport interieur waarin de bestuurder centraal staat. Kies uit twee indrukwekkende 
kleurencombinaties voor uw interieur: Ebony en Pimento, met contrasterende stiknaden in 
Pimento, of Ebony en Light Oyster, met contrasterende stiknaden in Light Oyster.

Kenmerken: 
Beschikbaar met 132 kW/180 pk Ingenium 2.0 liter viercilinder turbodieselmotor met AWD, 177 kW/240 pk Ingenium 2.0 liter 
viercilinder twin turbodiesel met AWD, of 184 kW/250 pk Ingenium 2.0 liter viercilinder turbo benzinemotor met AWD.

Exterieur: 
• Beschikbaar in Yulong White, Eiger Grey of Santorini Black • Black Pack, inclusief omlijsting zijruiten, powervents 
voorspatborden met Chequered Flag-badge, grille-omlijsting en portierlijsten in Gloss Black • S-voorbumper met 
verticale designelementen in carrosseriekleur • Roof rails in Gloss Black • 19" 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 
'Style 5038' in Gloss Black.

Interieur: 
• Interieurkleuren: Ebony/Pimento, stiknaden in Pimento, of Ebony/Light Oyster, stiknaden in Light Oyster • 10-voudig 
elektrisch verstelbare voorstoelen • Metalen dorpellijsten met Chequered Flag-logo • Interieurafwerking in Meshed aluminium 
• Touch Pro • Navigation Pro • Interactive Driver Display • Connect Pro • Meridian™ audiosysteem • CD/DVD-speler.



NEW F-PACE 300 SPORT
De F-PACE 300 SPORT eist alle aandacht op. Het opvallende kleurenthema 
in Yellow accentueert de logo's op de remklauwen, en wordt voortgezet in 
de 300 SPORT-badges op de grille en achterklep. Op zichzelf trekt dit al de 
aandacht. Maar gecombineerd met de exterieurdetails in Dark Satin Grey 
ontstaat een buitengewoon contrast waar uw ogen niet genoeg van kunnen 
krijgen. Het moderne, op de bestuurder gerichte interieurdesign is voorzien 
van 300 SPORT-elementen. Hoofdsteunen voorzien van het logo in reliëf, unieke 
stuurwielbadge en contrasterende stiknaden in Yellow definiëren het karakter 
van deze uitvoering – opwindend en met een geheel eigen identiteit.

Kenmerken: 
Beschikbaar met 221 kW/300 pk 3.0 liter V6 twin turbodiesel met AWD of 221 kW/300 pk Ingenium 
2.0 liter viercilinder turbo benzinemotor met AWD.

Exterieur: 
• Beschikbaar in Yulong White, Indus Silver of Santorini Black • Grille in Gloss Black met omlijsting in Satin 
Dark Grey, voorbumperaccenten in Satin Dark Grey, achterskirt in Satin Dark Grey en inzet in dorpels in Satin 
Dark Grey • Roof rails in Gloss Black • 20" 5-Spoke lichtmetalen velgen 'Style 5035' in Satin Dark Grey & 
Contrast Diamond Turned Finish • Zwarte remklauwen met 300 SPORT-logo • 300 SPORT-badges op grille 
en achterklep.

Interieur: 
• Interieur in Ebony leder met contrasterende stiknaden in Yellow • 300 SPORT-logo in reliëf op hoofdsteunen 
voorstoelen • 10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met 4-voudig elektrisch verstelbare lendensteun 
• Met Softgrain leder bekleed stuurwiel met contrasterende stiknaden in Yellow en 300 SPORT-logo 
• Schakelpaddles in aluminium • 300 SPORT-vloermatten met contrasterende stiknaden in Yellow 
• 300 SPORT-dorpellijsten • Touch Pro • Navigation Pro • Interactive Driver Display • Connect Pro 
• Meridian™ audiosysteem • CD/DVD-speler.





PERSONALISERING

F-PACE – UW KEUZE
Configureer uw auto op jaguar.com

PERSONALISERING

Pagina 80

Selecteer een van de krachtige, efficiënte 
diesel- of benzinemotoren voor de F-PACE, 
in overeenstemming met uw rijstijl.

Pagina 82

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

Pagina 94

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

KIES UW

MOTOR

KIES UW

UITVOERING 
& OPTIES

KIES UW

LAKKLEUR
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Pagina 98

Voeg een persoonlijke finishing touch 
toe aan uw nieuwe F-PACE en vul 
zijn fantastische design aan met een 
van de prachtige modellen uit ons 
programma lichtmetalen velgen.

KIES UW

LICHTMETALEN 
VELGEN

Pagina 100

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

Pagina 114

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

KIES UW

INTERIEUR

KIES UW

JAGUAR GEAR – 
ACCESSOIRES



1

DIESELMOTOREN

2.0 LITER
VIERCILINDER RWD

TURBODIESEL

MAXIMUM VERMOGEN 132 kW/180 pk

MAXIMUM KOPPEL 430 Nm

ACCELERATIE 0-100 km/h 8,6 s

TOPSNELHEID 208 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

2.0 LITER
VIERCILINDER RWD

TURBODIESEL

MAXIMUM VERMOGEN 120 kW/163 pk

MAXIMUM KOPPEL 380 Nm

ACCELERATIE 0-100 km/h 10,2 s

TOPSNELHEID 195 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

2.0 LITER
VIERCILINDER AWD

TURBODIESEL

MAXIMUM VERMOGEN 132 kW/180 pk

MAXIMUM KOPPEL 430 Nm

ACCELERATIE 0-100 km/h 9,0 s

TOPSNELHEID 208 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 
CHEQUERED FLAG

2.0 LITER
VIERCILINDER AWD

TWIN TURBODIESEL

MAXIMUM VERMOGEN 177 kW/240 pk

MAXIMUM KOPPEL 500 Nm

ACCELERATIE 0-100 km/h 7,2 s

TOPSNELHEID 217 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT,
CHEQUERED FLAG

PERSONALISERING

KIES UW

MOTOR
Configureer uw auto op jaguar.com

AUTOMAAT RWD
0-100 KM/H

HANDGESCHAKELD RWD
0-100 KM/H

AUTOMAAT RWD
TOPSNELHEID

HANDGESCHAKELD RWD
TOPSNELHEID

8͵ 6 
S

10 2͵ 
S

208 
KM/H

AUTOMAAT AWD 
0-100 KM/H

AUTOMAAT AWD
TOPSNELHEID

9͵ 0 
S

195 
KM/H

AUTOMAAT AWD
0-100 KM/H

AUTOMAAT AWD
TOPSNELHEID

7͵ 2 
S

217 
KM/H

208 
KM/H
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3.0 LITER
V6 AWD

TWIN TURBODIESEL

MAXIMUM VERMOGEN 221 kW/300 pk

MAXIMUM KOPPEL 700 Nm

ACCELERATIE 0-100 km/h 6,4 seconden

TOPSNELHEID 241 km/h*

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 300 SPORT, S

AUTOMAAT AWD
0-100 KM/H

AUTOMAAT AWD
TOPSNELHEID

6͵ 4 
S

241* 
KM/H

AUTOMAAT AWD
TOPSNELHEID

AUTOMAAT AWD
TOPSNELHEID

BENZINEMOTOREN

2.0 LITER
VIERCILINDER AWD

TURBO BENZINE

MAXIMUM VERMOGEN 184 kW/250 pk

MAXIMUM KOPPEL 365 Nm

ACCELERATIE 0-100 km/h 7,0 seconden

TOPSNELHEID 217 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 
CHEQUERED FLAG

2.0 LITER
VIERCILINDER AWD

TURBO BENZINE

MAXIMUM VERMOGEN 221 kW/300 pk

MAXIMUM KOPPEL 400 Nm

ACCELERATIE 0-100 km/h 6,1 seconden

TOPSNELHEID 233 km/h*

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 300 SPORT

AUTOMAAT AWD
0-100 KM/H

AUTOMAAT AWD 
0-100 KM/H

6͵ 1 
S

7͵0 
S

233* 
KM/H

217 
KM/H

*220 km/h met 18" velgen.



2

PURE
BELANGRIJKE KENMERKEN
18" lichtmetalen velgen ('Style 1022')

Halogeen koplampen met dagrijverlichting

Stoelbekleding in premium stof

8-voudig handmatig verstelbare voorstoelen

Metalen dorpellijst voor bagageruimte

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

Interieurafwerking in Gloss Black

Met Softgrain leder bekleed stuurwiel

10" Touch Pro-touchscreen

Audiosysteem

Metalen dorpellijsten met verlichting en 'JAGUAR' 
woordmerk voor voorportieren

Hemelbekleding in Suedecloth

Premium vloermatten

Omlijsting zijruiten in Chrome

PRESTIGE
BELANGRIJKE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. PURE)
Bi-Xenon-koplampen met LED-dagrijverlichting

Hogedruk koplampsproeiers

Stoelbekleding in generfd leder

Ambianceverlichting

Sportstuurwiel

PORTFOLIO
BELANGRIJKE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. PRESTIGE)
18" lichtmetalen velgen ('Style 1018')

Luxury stoelen met bekleding in 
geperforeerd Windsor leder

10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen

Configureerbare ambianceverlichting

Interieurafwerking in Etched aluminium

LUXE

PERSONALISERING

KIES UW

UITVOERING
Configureer uw auto op jaguar.com

Uitrusting kan ook verschillen afhankelijk van geselecteerde motor of transmissie. Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst van de F-PACE of neem contact op met uw Jaguar dealer.
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R-SPORT
BELANGRIJKE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. PURE)
19" lichtmetalen velgen ('Style 5038')

R-Sport exterieuruitvoering, inclusief R-Sport voor- 
en achterbumper, portierlijsten in carrosseriekleur 
met inzetten in Satin Black

Grille-omlijsting en powervents voorspatborden in 
Satin Chrome

Omlijsting zijruiten in Gloss Black

Bi-Xenon-koplampen met LED-dagrijverlichting

Hogedruk koplampsproeiers

Sportstoelen met bekleding in generfd leder en 
Technical Mesh stof

Schakelpaddles in Satin Chrome

Ambianceverlichting

LED-mistlampen vóór

Gepolijst roestvaststalen pedalen

S
BELANGRIJKE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. R-SPORT)
20" lichtmetalen velgen ('Style 5035')

S exterieuruitvoering, inclusief S voor- en achterbumper, 
S portierlijsten in carrosseriekleur met inzetten in 
Satin Chrome

Adaptive LED-koplampen met LED-dagrijverlichting

Sportstoelen met bekleding in generfd leder en Suedecloth

10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen

Interieurafwerking in Meshed aluminium

Adaptive Dynamics

Rode remklauwen

SPORT
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Configureer uw auto op jaguar.com

PERSONALISERING

STANDAARDUITRUSTING & OPTIES
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OMSCHRIJVING
Intelligent Stop/Start-systeem 2 2 2 2 2 Zie pagina 60

Hill Launch Assist 2 2 2 2 2
Voorkomt dat uw F-PACE achteruit rolt bij wegrijden op een helling, 

zodat u altijd de perfecte hellingproef kunt uitvoeren

JaguarDrive Control met Eco-, Dynamic-, Normal- en Regen/IJs/Sneeuw-modus 2 2 2 2 2 Zie pagina 26

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) 2 2 2 2 2 Zie pagina 37

Elektromechanisch gestuurde parkeerrem met automatische ontgrendeling bij wegrijden 2 2 2 2 2
Ontgrendelt automatisch de handrem wanneer u het gaspedaal intrapt 
om weg te rijden, zonder dat u verdere handelingen hoeft uit te voeren

Emergency Brake Assist 2 2 2 2 2 Verhoogt automatisch de remdruk in een noodstop-situatie

Emergency Braking 2 2 2 2 2 Zie pagina 56

Noodstop-remlicht (alarmknipperlichten gaan knipperen bij hard remmen of noodstop) 2 2 2 2 2

Airbags 2 2 2 2 2
Front- en zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier en 

doorlopende curtain-hoofdairbags voor inzittenden voor-/achterin. 
Detectiesysteem voor voorpassagier

Torque Vectoring 2 2 2 2 2 Zie pagina 42

Dynamic Stability Control en Traction Control 2 2 2 2 2 Zie pagina 45

Cruise Control en Speed Limiter 2 2 2 2 2

Lane Keeping Assist 2 2 2 2 2 Zie pagina 56

Driver Condition Monitoring 2 2 2 2 2

Trailer Stability Assist 2 2 2 2 2
Grijpt in wanneer het systeem pendelen of andere potentieel gevaarlijke bewegingen 
van de trailer detecteert en brengt de combinatie weer onder controle. Zie pagina 45

Elektrisch bedienbare portierruiten – voor en achter, met tiptoetsbediening en inklembeveiliging 2 2 2 2 2

Regensensor voor ruitenwissers 2 2 2 2 2

2-Zone climate control 2 2 2 2 2

USB-, AUX- en iPod®-aansluitingen 2 2 2 2 2 Zie pagina's 49-53

Bluetooth® mobiele telefoon-integratiesysteem 2 2 2 2 2 Zie pagina's 49-53

Bluetooth® audiostreaming 2 2 2 2 2 Zie pagina's 49-53

Keyless Start met Start-/Stop-knop 2 2 2 2 2

10" Touch Pro-touchscreen 2 2 2 2 2 Zie pagina 49

Protect 2 2 2 2 2

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel 2 2 2 2 2

Apple CarPlay® 2 2 2 2 2 Zie pagina 51

KIES UW

OPTIES

2 Standaard   7 Optie   — Niet beschikbaar   5 Onderdeel van Pack

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. 
Beschikbaarheid kan per land verschillen. 
Zie de Prijs- en specificatielijst van de F-PACE voor een volledig overzicht van standaarduitrusting, opties en optie packs of configureer uw auto op jaguar.com
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AANDRIJVING & RIJDYNAMIEK OPTIECODE OMSCHRIJVING
Handgeschakelde zesversnellingsbak
(alleen i.c.m. 163 pk 2.0 liter viercilinder turbodiesel) 078CH 2 2 2 2 — Zie pagina 27

Achttraps automatische transmissie met Jaguar Sequential Shift, schakelpaddles aan 
stuurwiel en All Surface Progress Control 078CA 7 7 7 7 2 Zie pagina 26

Configurable Dynamics (alleen i.c.m. automatische transmissie) 184AB 7 7 7 7 2

Adaptive Dynamics (inclusief Configurable Dynamics i.c.m. automatische transmissie. 
Niet i.c.m. 163 pk 2.0 liter viercilinder turbodiesel) 027CW 7 7 7 7 2

Adaptive Cruise Control (ACC) met Steering Assist (alleen i.c.m. automatische transmissie) 065AJ 5 5 5 5 5 Zie pagina 58

Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go (alleen i.c.m. automatische transmissie) 065AM 5 5 5 5 5 Zie pagina 57

Adaptive Surface Response 
(alleen i.c.m. AWD, automatische transmissie en Adaptive Dynamics) 088IG 5 5 5 5 7 Zie pagina 38. Onderdeel van Adaptive Dynamics Pack

Grotere remschijven (350 mm) vóór (standaard i.c.m. 300 pk-motoren) 020DA 7 7 7 7 2

EXTERIEURAFWERKING EN -UITRUSTING

EXTERIEURAFWERKING EN -UITRUSTING
Glazen panoramadak, vast 041CX 7 7 7 7 7

Glazen panoramadak met elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldeel vóór 041CZ 7 7 7 7 7

Elektrische achterklepbediening 070AV 7 7 7 7 7

Handsfree elektrische achterklepbediening (alleen i.c.m. Keyless Entry) 070BA 7 7 7 7 7

Omlijsting zijruiten in Chrome (niet beschikbaar i.c.m. Black Exterior Pack) 081DA 2 2 2 7 7

Roof rails in Gloss Black 060BB 7 7 7 7 7

Roof rails in Silver 060BA 7 7 7 7 7

R-Sport exterieuruitvoering — — — 2 —
Inclusief R-Sport voorbumper, R-Sport portierlijsten in carrosseriekleur met inzetten 

in Satin Black, powervents voorspatborden in Satin Chrome met R-Sport badge, 
R-Sport achterbumper

S exterieuruitvoering — — — — 2
Inclusief S voorbumper, S portierlijsten in carrosseriekleur met inzetten in Satin 

Chrome, S achterbumper met afwerking in Gloss Black en diffuser in Satin Chrome

Geen motoraanduiding op achterklep (niet i.c.m. 163 pk 2.0 liter viercilinder turbodiesel) 057EV 7 7 7 7 —

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 dealer om meer informatie.
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2 Standaard   7 Optie   — Niet beschikbaar   5 Onderdeel van Pack

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

Extra warmtewerende voorruit 047EB 7 7 7 7 7
Filtert zonlicht om verblinding te reduceren en voorkomt 

dat schadelijke UV-straling in het interieur komt

Verwarmbare voorruit en verwarmde ruitensproeiers 040AK 7 7 7 7 7

Privacy glas achter B-stijlen (achterportierruiten, zijruiten achter, achterruit) 047DB 7 7 7 7 7

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels 030NA 2 2 2 2 2

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met instapverlichting 030PD 7 7 7 7 7

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie en 
instapverlichting (alleen i.c.m. elektrisch verstelbare voorstoelen met memoryfunctie) 030NM 7 7 7 7 7

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, 
met instapverlichting 030NK 7 7 7 7 7 Automatische dimfunctie niet beschikbaar aan passagierszijde

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, 
met memoryfunctie en instapverlichting (alleen i.c.m. elektrisch verstelbare voorstoelen 
met memoryfunctie)

030NL 7 7 7 7 7 Automatische dimfunctie niet beschikbaar aan passagierszijde

KOPLAMPEN EN VERLICHTING
Halogeen koplampen met dagrijverlichting 064DE 2 — — — —

Xenon-koplampen met 'J-blade' LED-dagrijverlichting 064CW 7 2 2 2 — Inclusief hogedruk-koplampsproeiers. 
Ook beschikbaar met Automatic High Beam Assist.

Adaptive LED-koplampen met 'J-blade' LED-dagrijverlichting 064GJ 7 7 7 7 2 Inclusief Automatic High Beam Assist en hogedruk koplampsproeiers. Zie pagina 12

LED-mistlampen vóór 064AP 7 2 2 2 2

TREKKEN
Afneembare trekhaak 028EM 7 7 7 7 7

Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak 028EJ 7 7 7 7 7

LAKKLEUREN (Zie pagina's 94-97 voor alle lakkleuren)

Solid lak 2 2 2 2 2 Zie pagina 94

Metallic lak 7 7 7 7 7 Zie pagina's 94-95

Premium metallic lak 7 7 7 7 7 Zie pagina 95

SVO Ultra Metallic lak 7 7 7 7 7 Zie pagina's 96-97

SVO Special Effect lak 7 7 7 7 7 Zie pagina's 96-97

LICHTMETALEN VELGEN (Zie pagina's 80-81 voor het complete programma)

Jaguar Tyre Repair System 029SJ/029SQ 2 2 2 2 2

Ruimtebesparend reservewiel 029NZ 7 7 7 7 7
Als deze optie is geselecteerd, wordt de inhoud van 

de bagageruimte gereduceerd tot 508 liter

Volwaardig reservewiel (niet i.c.m. bevestigingsrailsysteem in bagageruimte) 028MA/028MB/
028MC/028ME 7 7 7 7 7

Als deze optie is geselecteerd, wordt als gevolg van de hogere bagageruimtevloer 
de inhoud van de bagageruimte gereduceerd tot 463 liter

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) 062AD 2 2 2 2 2

Configureer uw auto op jaguar.com

86 |



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 dealer om meer informatie.
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ZITPLAATSEN OPTIECODE OMSCHRIJVING
Verwarmbare voorstoelen 033BV 7 7 7 7 7

Verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank 033EQ — 7 7 7 7

Koel-/verwarmbare voorstoelen (alleen i.c.m. stoelbekleding in leder en 
elektrisch 4-voudig verstelbare lendensteun) 033GQ — 7 7 7 7

8-voudig handmatig verstelbare voorstoelen 033UW 2 2 — 2 —

10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen 033VD 7 7 2 7 2
Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek en rugleuning; 

handmatige hoogteverstelling hoofdsteun

10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met memoryfunctie (alleen i.c.m. 
elektrisch inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels met memoryfunctie) 033VE 7 7 7 7 7

Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek, bovenbeensteun, 
zijwangen en rugleuning; handmatige hoogteverstelling hoofdsteun. Memoryfunctie 

voor bestuurdersstoel, buitenspiegels en stuurkolom (indien auto is 
uitgerust met elektrisch verstelbare stuurkolom)

Elektrisch 4-voudig verstelbare lendensteun voor voorstoelen (alleen i.c.m. 8-voudig 
of 10-voudig verstelbare voorstoelen) 033JT — 7 7 7 7

14-voudig elektrisch verstelbare Performance-voorstoelen met memoryfunctie (alleen 
i.c.m. elektrisch inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels met memoryfunctie) 300PH — — — 5 5

Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek, rugleuning en elektrisch 
4-voudig verstelbare lendensteun; handmatige hoogteverstelling hoofdsteun. 

Memoryfunctie voor bestuurdersstoel, buitenspiegels en stuurkolom (indien auto is 
uitgerust met elektrisch verstelbare stuurkolom). Onderdeel van Memory Pack voor 

14-voudig verstelbare Performance-stoelen
18-voudig elektrisch verstelbare Sport-voorstoelen met elektrisch 4-voudig 
verstelbare lendensteun 033VF — — — 7 7

Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek, bovenbeensteun, 
zijwangen en rugleuning. Handmatige hoogteverstelling hoofdsteun.

18-voudig elektrisch verstelbare Sport-voorstoelen met elektrisch 4-voudig verstelbare 
lendensteun en memoryfunctie (alleen i.c.m. elektrisch inklapbare en automatisch 
dimmende buitenspiegels met memoryfunctie)

033VG — — — 7 7

Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek, bovenbeensteun, 
zijwangen en rugleuning. Handmatige hoogteverstelling hoofdsteun. 
Memoryfunctie voor bestuurdersstoel, buitenspiegels en stuurkolom 

(indien auto is uitgerust met elektrisch verstelbare stuurkolom)

20-voudig elektrisch verstelbare Luxury-voorstoelen inclusief elektrisch 4-voudig 
verstelbare lendensteun, elektrisch in hoogte verstelbare hoofdsteun en memoryfunctie 
voor bestuurders- en voorpassagiersstoel (alleen i.c.m. elektrisch inklapbare en 
automatisch dimmende buitenspiegels met memoryfunctie en verwarmbare voorstoelen)

033UZ — — 7 — —

Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek, bovenbeensteun, 
zijwangen en rugleuning. Elektrische hoogteverstelling hoofdsteun. Hoofdsteunen 

met handmatig verstelbare zijwangen, memoryfunctie voor bestuurders- en 
voorpassagiersstoel, buitenspiegels en stuurkolom (indien auto is uitgerust 

met elektrisch verstelbare stuurkolom)

Sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd leder 033YF — — — 7 7 Voor S met 'S'-logo in reliëf op hoofdsteunen van voorstoelen

Middenarmsteun achter met twee bekerhouders 033LM — 2 2 2 2

Elektrisch verstelbare achterbankleuning 033IR — 7 7 7 7

Ontgrendeling achterbank vanuit bagageruimte 034BA 7 7 7 7 7

INTERIEURAFWERKING Zie pagina's 112-113 voor alle afwerkingen
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Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. 
Zie de Prijs- en specificatielijst van de F-PACE voor een volledig overzicht van standaarduitrusting, opties en optie packs of configureer uw auto op jaguar.com
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HEMELBEKLEDING OPTIECODE OMSCHRIJVING
Hemelbekleding in Light Oyster 032FE 2 2 2 2 7

Hemelbekleding in Ebony 032BU 7 7 7 7 2

Hemelbekleding in Suedecloth 088HE 2 2 2 2 2

Hemelbekleding in Morzine 088HH 7 7 7 7 7

INTERIEURUITVOERING
Metalen dorpellijsten met verlichting en woordmerk 'JAGUAR' voor voorportieren 048BD 2 2 2 2 2

Metalen dorpellijsten met R-Sport-logo 048BN — — — 7 —

Metalen dorpellijsten met S-logo 048BP — — — — 7

Metalen dorpellijst voor bagageruimte 048BW 2 2 2 2 2

Metalen dorpellijst met verlichting voor bagageruimte (alleen i.c.m. metalen dorpellijsten 
met verlichting voor voorportieren. Niet beschikbaar i.c.m. dorpellijsten met woordmerk) 048BE 7 7 7 7 7

Metalen dorpellijsten voor achterportieren 2 2 2 2 2

Premium vloermatten voor en achter 079BO 2 2 2 2 2

Gepolijst roestvaststalen pedalen 051AJ 7 7 7 2 2

Met Softgrain leder bekleed stuurwiel 032FM 2 — — — —

Met Softgrain leder bekleed sportstuurwiel 032LH — 2 2 — —

Met Softgrain leder bekleed R-Sport stuurwiel 032FN — — — 2 —

Met Softgrain leder bekleed S stuurwiel 032DW — — — — 2

Schakelpaddles in Black (alleen i.c.m. automatische transmissie) 078CB 2 2 2 — —

Schakelpaddles in Satin Chrome (alleen i.c.m. automatische transmissie) 078CC — — — 2 2

KIES UW

OPTIES
Configureer uw auto op jaguar.com
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HEMELBEKLEDING EN INTERIEUR – VERVOLG
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INTERIEUR – VERVOLG OPTIECODE OMSCHRIJVING
Verwarmbare stuurwielrand 032DV 7 7 7 7 7

Elektrisch verstelbare stuurkolom (alleen i.c.m. memoryfunctie voor bestuurdersstoel) 049AP 7 7 7 7 7

4-Zone climate control, inclusief gekoeld dashboardkastje en automatische 
recirculatiefunctie met luchtkwaliteitssensor. Niet i.c.m 8-voudig verstelbare voorstoelen 022BC — 7 7 7 7

Ionisatie van interieurlucht 022GB 7 7 7 7 7

Gekoeld dashboardkastje en automatische recirculatiefunctie met luchtkwaliteitssensor 022FA, 030DH 7 7 7 7 7

Interieurverlichting 064EC 2 — — — —

Ambianceverlichting 064FB 7 2 — 2 2

Configureerbare ambianceverlichting (met 10 kleuren) 064FC — 7 2 7 7

Smokers Pack 094AA 7 7 7 7 7

Twee bekerhouders in middenconsole onder afdekking 
(alleen i.c.m automatische transmissie) 026SB 2 2 2 2 2

Twee extra USB-oplaadpunten in achterzijde middenconsole 054AK 7 2 2 2 2

Bagagevangnet 026EU 7 2 2 2 2

Bevestigingsrailsysteem in bagageruimte (niet i.c.m. volwaardig reservewiel) 135AH 7 7 2 2 2
Rails in bagageruimte zijn vereist voor bepaalde accessoires. 

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie of ga naar accessories.jaguar.com

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 dealer om meer informatie.
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VEILIGHEID EN ANTI-DIEFSTALBEVEILIGING OPTIECODE OMSCHRIJVING
Park Distance Control (PDC) voor en achter 189AD 2 2 2 2 2

Achteruitrijcamera 086FA 2 2 2 2 2

360° Surround Camera (alleen i.c.m. automatisch dimmende buitenspiegels) 086GC 7 7 7 7 7 Ook beschikbaar als onderdeel van het Driver Assist Pack. Zie pagina 56

360° Park Distance Control 189AF 5 5 5 5 5 Beschikbaar als onderdeel van het Park Pack. Zie pagina 57

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

Lane Keeping Assist en Driver Condition Monitoring 086BG/086DH 2 2 2 2 2

Park Assist (alleen i.c.m. 360° Park Distance Control) 086MB 5 5 5 5 5 Beschikbaar als onderdeel van het Park Pack en Driver Assist Pack. Zie pagina 57

Blind Spot Assist (alleen i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels, automatisch dimmend) 086GM 7 7 7 7 7

Ook beschikbaar als onderdeel van het Drive Pack en Driver Assist Pack. 
Zie pagina 57

Rear Traffic Monitor 086KB 5 5 5 5 5 Beschikbaar als onderdeel van het Park Pack en Driver Assist Pack. Zie pagina 57

High-speed Emergency Braking (alleen i.c.m. Adaptive Cruise Control 
en automatische transmissie) 087CB 5 5 5 5 5 Beschikbaar als onderdeel van het Drive Pack en Driver Assist Pack. Zie pagina 57

Keyless Entry 066AC 7 7 7 7 7

Activity Key 066CA 7 7 7 7 7 Zie pagina 47
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INCONTROL INFOTAINMENT EN CONNECTIVITY
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INCONTROL INFOTAINMENT EN CONNECTIVITY OPTIECODE OMSCHRIJVING
10" Touch Pro-touchscreen 2 2 2 2 2

Analoog instrumentenpaneel met 5" TFT-infodisplay 038IC 2 2 2 2 2

Interactive Driver Display (alleen i.c.m. Navigation Pro) 038ID 7 7 7 7 7 Zie pagina 49

Audiosysteem 025KN 2 2 2 2 2 Zie pagina's 54-55

Meridian™ audiosysteem 025LM 7 7 7 7 7 Zie pagina's 54-55

Meridian™ Surround Sound audiosysteem 025LN 7 7 7 7 7 Zie pagina's 54-55

Touch Pro Navigation Pack met Meridian™ audiosysteem 017EG 7 7 7 7 7 Alleen i.c.m. Connect Pro Pack

Touch Pro Navigation Pack met Meridian™ Surround Sound audiosysteem 017EI 7 7 7 7 7 Alleen i.c.m. Connect Pro Pack

InControl Apps 025PA 7 7 7 7 7

Connect Pro (alleen i.c.m. Navigation Pro) 011CF 7 7 7 7 7 Omvat Pro Services, InControl Apps en Remote Premium

Digitale TV-functie (alleen i.c.m. Navigation Pro en CD-/DVD-speler)* 129AA 7 7 7 7 7

10" Touch Pro Dual View-touchscreen (alleen i.c.m. Navigation Pro, CD/DVD-speler 
en Meridian™ audiosysteem / Meridian™ Surround Sound audiosysteem) 087AS 7 7 7 7 7

Protect 011BE 2 2 2 2 2 Zie pagina 51

Secure Tracker** 011AE 7 7 7 7 7 Zie pagina 53

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

Navigation Pro (alleen i.c.m. Connect Pro) 087AU/086DC 7 7 7 7 7 Alleen i.c.m. Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter

CD-/DVD-speler (alleen i.c.m. Navigation Pro) 025AM 7 7 7 7 7

*Niet beschikbaar in Nederland. 
**Standaard in Nederland.

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.

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 dealer om meer informatie.
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OPTIE PACKS OPTIECODE OMSCHRIJVING

Black Exterior Pack 7 7 7 7 7
Wijzigt afwerking van exterieurdetails naar Gloss Black. 

Details van Black Exterior Pack verschillen per uitvoering

Cold Climate Pack 017CA/017GK 7 7 7 7 7
Omvat verwarmbare voorruit, verwarmde ruitensproeiers, verwarmbare 

stuurwielrand en verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank 
(voor Pure alleen met verwarmbare voorstoelen)

Adaptive Dynamics Pack 017KA 7 7 7 7 — Omvat Adaptive Dynamics en Adaptive Surface Response 
(alleen i.c.m. automatische transmissie of AWD (All Wheel Drive))

Head-Up Display Pack 017FG 7 7 7 7 7 Omvat extra warmtewerende voorruit en Head-Up Display

Memory Pack voor 10-voudig verstelbare voorstoelen 017EC 7 7 7 7 7
Omvat 10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen, memoryfunctie 

bestuurdersstoel, elektrisch inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels, 
en elektrisch verstelbare stuurkolom

Memory Pack voor 14-voudig verstelbare Performance-voorstoelen 017GV — — — 7 7

Omvat 14-voudig elektrisch verstelbare Performance-voorstoelen, koel-/verwarmbare 
voorstoelen en verwarmbare buitenste zitplaatsen achterbank, elektrisch verstel-, 
verwarm- en inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie en instapverlichting, 

automatisch dimmend, en elektrisch verstelbare stuurkolom

Memory Pack voor 18-voudig verstelbare Sport-voorstoelen 017GJ — — — 7 7

Omvat 18-voudig elektrisch verstelbare Sport-voorstoelen met elektrisch 
4-voudig verstelbare lendensteun en memoryfunctie voor bestuurdersstoel, 

elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie en 
instapverlichting, automatisch dimmend, en elektrisch verstelbare stuurkolom

Memory Pack voor 20-voudig verstelbare Luxury-voorstoelen 017FS — — 7 — —

20-voudig elektrisch verstelbare Luxury-voorstoelen met 4-voudig elektrisch 
verstelbare lendensteun en memoryfunctie, elektrisch verstel-, verwarm- en 

inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie en instapverlichting, automatisch 
dimmend, en elektrisch verstelbare stuurkolom
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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 dealer om meer informatie.
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OPTIE PACKS OPTIECODE OMSCHRIJVING

Rear Seat Comfort Pack 017FS — 7 7 7 7
Omvat verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank,

elektrisch verstelbare achterbankleuning en 4-zone climate control met gekoeld
dashboardkastje en automatische recirculatiefunctie met luchtkwaliteitssensor

Practicality Pack 017JA 7 7 7 7 7
Omvat vanuit bagageruimte ontgrendelbare achterbank, handsfree 

elektrische achterklepbediening, bagagevangnet, gekoeld dashboardkastje, 
luchtkwaliteitssensor en Keyless Entry

Park Pack 017UA 7 7 7 7 7 Omvat Park Assist, 360° Park Distance Control en Rear Traffic Monitor

Drive Pack (alleen i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, 
automatisch dimmend) 017TA 7 7 7 7 7

Omvat Blind Spot Assist, High-speed Emergency Braking en Adaptive Cruise 
Control met Stop & Go (alleen i.c.m. automatische transmissie)

Driver Assist Pack (alleen i.c.m. Navigation Pro en elektrisch verstel-, verwarm- en 
inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend) 017TE 7 7 7 7 7

Omvat Blind Spot Assist, 360° Surround Camera, Park Assist, Rear Traffic Monitor, 
360° Park Distance Control, High-speed Emergency Braking en Adaptive Cruise 

Control met Steering Assist (alleen i.c.m. automatische transmissie)
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Santorini Black

METALLICSOLID

Fuji White Narvik Black Yulong White Eiger Grey Portofino Blue

KIES UW

LAKKLEUR
Configureer uw auto op jaguar.com



Indus SilverFirenze Red Silicon Silver

PREMIUM METALLIC

Carpathian GreyCaesium Blue
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SPECIAL EFFECT ULTRA METALLIC

Valloire White Pearl Meribel White Pearl Spectral Racing Red Velocity Blue Ligurian Black Mescalito Black Borealis Black Bosphorus Grey Windward Grey

KIES UW

LAKKLEUR
Configureer uw auto op jaguar.com



SVO-LAKKLEUREN
U kunt tevens kiezen uit een palet van speciaal geformuleerde ultra metallic en special effect lakken en afwerkingen. 
Deze geavanceerde lakken en afwerkingen zijn beschikbaar in zowel hoogglans als satijnglans, en in de speciale effecten 
Pearlescent of ChromaFlair. Deze worden aangebracht bij onze state-of-the-art Special Vehicle Operations (SVO) afdeling.

Scafell Grey British Racing Green Balmoral Blue Desire Deep Red Madagascar Orange Flux Silver Rio Gold Verbier Silver Ethereal Frost Silver



4

18˝ 15-SPOKE 
'STYLE 1022'

18˝ 10-SPOKE 
'STYLE 1021'

18˝ 10-SPOKE 
'STYLE 1018'

19˝ 5-SPOKE 
'STYLE 5037'

AFWERKING VELG Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver
VELGMAAT 7,5J x 18" 7,5J x 18" 7,5J x 18" 8,5J x 19"
BANDENMAAT 235/65 R18 | 255/60 R18* 235/65 R18 | 255/60 R18* 255/60 R18 255/55 R19
OPTIECODE 029YH 029YF 029YG 029YK

Pure 2 7 7 7

Prestige 2 7 7 7

Portfolio 7 7 2 7

R-Sport — — — 7

S 7 — 7 7

19˝ 5-SPOKE 
'STYLE 5037'

19˝ 7-SPLIT SPOKE 
'STYLE 7012'

19˝ 5-SPLIT SPOKE 
'STYLE 5038'

20˝ 10-SPLIT SPOKE 
'STYLE 1019'

AFWERKING VELG Gloss Black Gloss Sparkle Silver Gloss Grey & Diamond Turned Finish Gloss Sparkle Silver
VELGMAAT 8,5J x 19" 8,5J x 19" 8,5J x 19" 8,5J x 20"
BANDENMAAT 255/55 R19 255/55 R19 255/55 R19 255/50 R20
OPTIECODE 031JM 029YJ 029YL 029XX

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 2 7

S 7 7 7 7

PERSONALISERING

KIES UW

LICHTMETALEN VELGEN
Configureer uw auto op jaguar.com

2 Standaard   7 Optie   — Niet beschikbaar

Brandstofverbruik/emissiecijfers kunnen variëren afhankelijk van de bandenmaat. Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor meer informatie over aandrijflijn, motorprestaties en brandstofverbruik.
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20˝ 5-SPLIT SPOKE 
'STYLE 5031'

20˝ 5-SPLIT SPOKE 
'STYLE 5031'

20˝ 5-SPLIT SPOKE 
'STYLE 5036'

20˝ 5-SPOKE 
'STYLE 5035'

AFWERKING VELG Gloss Black Gloss Grey & Diamond Turned Finish Gloss Sparkle Silver Gloss Grey & Diamond Turned Finish
VELGMAAT 8,5J x 20" 8,5J x 20" 8,5J x 20" 8,5J x 20"
BANDENMAAT 255/50 R20 255/50 R20 255/50 R20 255/50 R20
OPTIECODE 029XZ 029XY 029XW 029YN

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 7 7

S 7 7 7 2

20˝ 5-SPOKE 
'STYLE 5035'

22˝ 15-SPOKE 
'STYLE 1020'

22˝ 15-SPOKE 
'STYLE 1020'

22˝ 15-SPOKE 
'STYLE 1020'

AFWERKING VELG Gloss Black Gloss Silver & Contrast Finish Gloss Black & Satin Black Gloss Grey & Contrast Finish
VELGMAAT 8,5J x 20" 9,0J x 22" 9,0J x 22" 9,0J x 22"
BANDENMAAT 255/50 R20 265/40 R22 265/40 R22 265/40 R22
OPTIECODE 029YP 029YA 029YB 029YE

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 7 7

S 7 7 7 7

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 dealer om meer informatie.
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PURE
STOELEN MET 
TON-SUR-TON STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD 
ZONDER STIKNADEN

TAPIJT BEKLEDING- EN 
OPTIECODES

Standaard

Stoelbekleding in premium stof Ebony met Ebony Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony Ebony SEC

PRESTIGE
STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD 
MET TON-SUR-TON 
STIKNADEN

TAPIJT BEKLEDING- EN 
OPTIECODES

Standaard

Stoelbekleding in generfd leder Ebony met Siena Tan Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Ebony Ebony SEE

Latte met Espresso Gloss Black Light Oyster Espresso met Espresso Espresso TZE

Light Oyster met Pistachio Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Ebony Ebony SEF

PORTFOLIO
STOELEN MET 
TON-SUR-TON STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE 
DASHBOARD MET 
TON-SUR-TON STIKNADEN

TAPIJT BEKLEDING- EN 
OPTIECODES

Standaard

Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder Ebony met Ebony Etched aluminium Light Oyster of Ebony2 Ebony met Ebony Ebony SEP

Espresso met Espresso Etched aluminium Light Oyster Espresso met Espresso Espresso TZT

Siena Tan met Siena Tan Etched aluminium Light Oyster of Ebony2 Ebony met Ebony Ebony SEQ

Latte met Latte Etched aluminium Light Oyster Espresso met Espresso Espresso TZR

Light Oyster met Light Oyster Etched aluminium Light Oyster Oyster met Oyster Oyster TZS

PERSONALISERING

1Hemelbekleding in Morzine beschikbaar als optie.  2Hemelbekleding in Ebony beschikbaar als optie. 
3Hemelbekleding in Light Oyster beschikbaar als optie.

Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

INTERIEUR
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R-SPORT
STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD 
MET CONTRASTERENDE 
STIKNADEN

TAPIJT BEKLEDING- EN 
OPTIECODES

Standaard

Stoelbekleding in Luxtec met middenbanen in Technical Mesh Ebony/Ebony met Light Oyster Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Light Oyster Ebony SEG

STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD 
MET CONTRASTERENDE 
STIKNADEN

TAPIJT BEKLEDING- EN 
OPTIECODES

Optie

Sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd leder Ebony/Ebony met Light Oyster Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Light Oyster Ebony SEG+033YF
(leder upgrade)

Ebony/Pimento met Pimento Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Pimento Ebony SEH

Ebony/Light Oyster 
met Light Oyster Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Light Oyster Ebony SEJ

Oyster/Oyster met Lime Gloss Black Light Oyster Oyster met Lime Oyster SEV

Performance-stoelen met bekleding in geperforeerd 
generfd leder Ebony/Ebony met Light Oyster Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Light Oyster Ebony SEG+033YF 

(Performance-stoel upgrade)

Light Oyster/Ebony met Light Oyster Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Light Oyster Ebony SEJ+033YF 
(Performance-stoel upgrade)

S
STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD 
MET CONTRASTERENDE 
STIKNADEN

TAPIJT BEKLEDING- EN 
OPTIECODES

Standaard

Sportstoelen met bekleding in generfd leder Ebony/Ebony met Light Oyster Meshed aluminium Ebony of Light Oyster3 Ebony met Light Oyster Ebony SEK

STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD 
MET CONTRASTERENDE 
STIKNADEN

TAPIJT BEKLEDING- EN 
OPTIECODES

Optie

Sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd leder Ebony/Ebony met Light Oyster Meshed aluminium Ebony of Light Oyster3 Ebony met Light Oyster Ebony SEK+033YF
(leder upgrade)

Pimento/Ebony met Ebony Meshed aluminium Ebony of Light Oyster3 Ebony met Pimento Ebony SEL

Brogue/Brogue met Light Oyster Meshed aluminium Ebony of Light Oyster3 Ebony met Light Oyster Ebony SEM

Light Oyster/Ebony met Ebony Meshed aluminium Ebony of Light Oyster3 Ebony met Light Oyster Ebony SEN

Performance-stoelen met bekleding in geperforeerd 
generfd leder Ebony/Ebony met Light Oyster Meshed aluminium Ebony of Light Oyster3 Ebony met Light Oyster Ebony SEK+033YF 

(Performance-stoel upgrade)

Light Oyster/Ebony met Ebony Meshed aluminium Ebony of Light Oyster3 Ebony met Light Oyster Ebony SEN+017GV 
(Performance-stoel upgrade)
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Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

INTERIEUR
Afgebeeld interieur: stoelbekleding in premium stof in Ebony met interieurafwerking in Gloss Black, 
hemelbekleding in Light Oyster en dashboard in Ebony.



1 2 3 4 5

PERSONALISERING

PURE
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

Ebony Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony Ebony

STOELEN MET 
TON-SUR-TON STIKNADEN INTERIEURAFWERKING

HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD 
ZONDER STIKNADEN TAPIJT

STANDAARD

1Hemelbekleding in Morzine beschikbaar als optie. 
2Hemelbekleding in Ebony beschikbaar als optie.

OPTIES VOOR INTERIEURAFWERKING
Satin Fine Line, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched aluminium, Meshed aluminium of Carbon Fibre
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Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

INTERIEUR
Afgebeeld interieur: stoelbekleding in generfd leder in Latte met contrasterende stiknaden in Espresso, 
interieurafwerking in Gloss Black, hemelbekleding in Light Oyster en dashboard in Espresso.



1 2 3 4 5

PERSONALISERING

PRESTIGE
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

Ebony met Siena Tan Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Ebony Ebony

Latte met Espresso Gloss Black Light Oyster Espresso met Espresso Espresso

Light Oyster met Pistachio Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Ebony Ebony

OPTIES VOOR INTERIEURAFWERKING
Satin Fine Line, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched aluminium, Meshed aluminium of Carbon Fibre

STANDAARD

1Hemelbekleding in Morzine beschikbaar als optie. 
2Hemelbekleding in Ebony beschikbaar als optie.

STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN INTERIEURAFWERKING

HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD MET 
TON-SUR-TON STIKNADEN TAPIJT
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Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

INTERIEUR
Afgebeeld interieur: Stoelbekleding in Siena Tan Windsor leder met ton-sur-ton stiknaden in Siena Tan, optionele 
interieurafwerking in Gloss Figured Ebony, hemelbekleding in Light Oyster en dashboard in Ebony.



1 2 3 4 5

PERSONALISERING

PORTFOLIO
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

Ebony met Ebony Etched aluminium Light Oyster of Ebony2 Ebony met Ebony Ebony

Latte met Latte Etched aluminium Light Oyster Espresso met Espresso Espresso

Light Oyster met Light Oyster Etched aluminium Light Oyster Oyster met Oyster Oyster

Espresso met Espresso

Siena Tan met Siena Tan

Etched aluminium

Etched aluminium

Light Oyster

Light Oyster of Ebony2

Espresso met Espresso

Ebony met Ebony

Espresso

Ebony

OPTIES VOOR INTERIEURAFWERKING
Satin Fine Line, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Black, Gloss Figured Ebony, Meshed aluminium of Carbon Fibre

STANDAARD

1Hemelbekleding in Morzine beschikbaar als optie. 
2Hemelbekleding in Ebony beschikbaar als optie.

STOELEN MET 
TON-SUR-TON STIKNADEN INTERIEURAFWERKING

HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD MET 
TON-SUR-TON STIKNADEN TAPIJT
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Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

INTERIEUR
Afgebeeld interieur: Optionele sportstoelen met generfd leder in Ebony en Pimento met contrasterende stiknaden 
in Pimento, optionele interieurafwerking in Etched aluminium, hemelbekleding in Ebony en dashboard in Ebony.



1 2 3 4 5

R-SPORT
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

Ebony/Ebony met Light Oyster Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Light Oyster Ebony

OPTIES VOOR INTERIEURAFWERKING
Satin Fine Line, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched aluminium, Meshed aluminium of Carbon Fibre

STANDAARD

OPTIE

1Hemelbekleding in Morzine beschikbaar als optie. 
2Hemelbekleding in Ebony beschikbaar als optie. 
3Ook beschikbaar in combinatie met Performance-stoelen.

STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN INTERIEURAFWERKING

HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN TAPIJT

Ebony/Ebony met Light Oyster3 Gloss Black Light Oyster of Ebony2 Ebony met Light Oyster Ebony

Ebony/Pimento met Pimento Gloss Black Light Oyster of Ebony2

Light Oyster of Ebony2

Ebony met Pimento Ebony

Ebony/Light Oyster 
met Light Oyster3

Gloss Black Ebony met Light Oyster Ebony

Oyster/Oyster met Lime Gloss Black Light Oyster Oyster met Lime Oyster
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Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

INTERIEUR
Afgebeeld interieur: Sportstoelen met bekleding in Brogue generfd leder met contrasterende stiknaden in 
Light Oyster, interieurafwerking in Meshed aluminium, hemelbekleding in Ebony en dashboard in Ebony.



1 2 3 4 5

PERSONALISERING

S
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

Ebony/Ebony met Light Oyster Meshed aluminium Ebony of Light Oyster2 Ebony met Light Oyster Ebony

OPTIES VOOR INTERIEURAFWERKING
Satin Fine Line, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched aluminium, Gloss Black of Carbon Fibre

STANDAARD

1Hemelbekleding in Morzine beschikbaar als optie. 
2Hemelbekleding in Light Oyster beschikbaar als optie. 
3Ook beschikbaar in combinatie met Performance-stoelen. 
4Ook beschikbaar in combinatie met Performance-stoelen. Bekleding ook beschikbaar op R-Sport Performance-stoelen.

STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN INTERIEURAFWERKING

HEMELBEKLEDING 
IN SUEDECLOTH1

BOVENZIJDE DASHBOARD MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN TAPIJT

OPTIE

Ebony/Ebony met Light Oyster3 Meshed aluminium Ebony of Light Oyster2 Ebony met Light Oyster Ebony

Pimento/Ebony met Ebony

Light Oyster/Ebony met Ebony4

Meshed aluminium

Meshed aluminium

Ebony of Light Oyster2

Ebony of Light Oyster2

Ebony met Pimento

Ebony met Light Oyster

Ebony

Ebony

Brogue/Brogue
met Light Oyster

Meshed aluminium Ebony of Light Oyster2 Ebony met Light Oyster Ebony
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Meshed aluminium Etched aluminium Carbon Fibre Gloss Figured EbonyGloss Black

Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

INTERIEUR



Satin Grey Figured Ebony Satin Fine Line Satin Burr Ash Satin Grey Ash



6 KIES UW

JAGUAR GEAR – ACCESSOIRES

Ski-/snowboarddrager1 
C2A1538

Een veilig systeem voor het vervoer van wintersportuitrusting. Voorzien van Jaguar logo. 
Inclusief schuifrails voor gemakkelijk opladen. Geschikt voor vier paar ski's of twee snowboards.

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

PERSONALISERING

1Roof rails en dwarsdragers benodigd.  2Alleen i.c.m. automatische transmissie.

GETOONDE AUTO: F-PACE R-SPORT IN FIRENZE RED, UITGEVOERD MET OPTIES EN ACCESSOIRES
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Dorpellijsten met Union Jack 
T4A5867PVJ – Ebony

Elegante roestvaststalen dorpellijsten voor beide voorportieren 
met subtiel Brits design.

Click & Hang 
J9C2167

Click & Hang is een afneembare kledinghanger waarmee 
u overhemden en jasjes kreukvrij kunt vervoeren.

Middenarmsteun met koel-/opwarmbox 
T2H7739

Koelt/verwarmt eten en drinken en is bovendien een handige 
middenarmsteun voor de achterbank. Met leder bekleed deksel. 
Wordt gefixeerd met de middelste veiligheidsgordel en gevoed 
door de 12V-aansluiting achterin. Ideaal voor lange autoreizen 
met het gezin.

Aluminium schakelpaddles2 
T2R6547MMU

Fraaie schakelpaddles in hoogwaardig aluminium. Vervangen de 
standaard paddles. Bieden een hoogwaardige afwerking van een 
belangrijk bedieningselement in het interieur. Gemaakt uit massief 
aluminium, met de hand geborsteld ten behoeve van een premium 
afwerking en geanodiseerd voor uitzonderlijke slijtvastheid.

Dorpellijst bagageruimte 
T4A4072PVJ

De speciale dorpellijst verfraait de bagageruimte en beschermt 
de dorpel bij het in- en uitladen. Gemaakt van geborsteld 
roestvaststaal in Bright Finish, voor een hoogwaardige afwerking 
van de bagageruimte.

Click & Play – iPad® 2-4 
J9C2163

De Click & Play iPad-houder is onderdeel van het Click & Go-
programma. Deze afneembare tablethouder kan gemakkelijk 
in verschillende standen worden gezet voor extra comfort en 
entertainment voor de achterpassagiers.
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Buitenspiegelkappen in Carbon Fibre 
T4A7226

Buitenspiegelkappen in hoogwaardig Carbon Fibre vormen 
een high-performance aanvulling op de exterieurstyling.

Buitenspiegelkappen in Gloss Black 
T4A12007

Buitenspiegelkappen in Gloss Black accentueren het dynamische 
design van de buitenspiegels.

Powervents voorspatborden in Carbon Fibre 
T4A12419 – Links 
T4A12418 – Rechts

Hoogwaardige powervents in Carbon Fibre verschaffen 
de auto een high-performance uitstraling.

Powervents voorspatborden in Gloss Black 
T4A4307 – Links 
T4A4304 – Rechts

Powervents in Gloss Black vormen een dynamische aanvulling 
op de exterieurstyling.

Windgeleiders 
T4A7371

Deze windgeleiders zijn eenvoudig aan te brengen en te 
verwijderen, en vergroten het comfort voor de inzittenden. 
Ze maken een aangename ventilatie zonder tocht mogelijk en 
voorkomen inregenen wanneer de ruit een stukje is geopend. 
Set omvat twee voorste en twee achterste windgeleiders.

Buitenspiegelkappen in Chrome 
T4A7131

Buitenspiegelkappen in Chrome benadrukken het stijlvolle design 
van de buitenspiegels.

KIES UW

JAGUAR GEAR – ACCESSOIRES
Configureer uw auto op jaguar.com
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Spatlappen vóór 
T4A12742

Spatlappen vóór met 'JAGUAR' woordmerk versterken de lijnen 
van uw auto en beschermen het lakwerk tegen vuil en steenslag.

Spatlappen achter 
T4A12743

Spatlappen achter met 'JAGUAR' woordmerk versterken de lijnen 
van uw auto en beschermen het lakwerk tegen vuil en steenslag.

Fietsdrager voor montage op trekhaak 
C2Z22695 – Twee fietsen 
C2Z22697 – Drie fietsen

Hoogwaardige fietsdrager voor montage op de trekhaak biedt 
een handige oplossing voor het meenemen van fietsen. Snel 
en comfortabel in het gebruik. Afsluitbaar. Slim design maakt 
het mogelijk dat de drager weg kan kantelen van de auto voor 
gemakkelijke toegang tot de bagageruimte.

Treeplanken 
T4A11848

Treeplanken maken in-/uitstappen en toegang tot het dak 
gemakkelijker. Design met 'JAGUAR' woordmerk, randen 
van gepolijst roestvaststaal en bovenzijde van rubber. 
Fraaie aanvulling op de exterieurstyling van de auto.

Elektrisch in-/uitklapbare treeplanken 
T4A12783 – Links 
T4A12780 – Rechts

Deze slimme, praktische treeplanken maken in- en uitstappen 
gemakkelijker en verbeteren de toegang tot het dak. 
De treeplanken zijn opgeborgen onder de dorpels, klappen 
automatisch uit bij het openen van de portieren en klappen weer 
in wanneer de portieren worden gesloten.

Gepolijst metalen dorpelbeschermers 
T4A11579

Hoogglanzend gepolijste roestvrijstalen dorpelbeschermers 
vormen een perfecte aanvulling op het fraaie exterieurdesign 
van de auto.
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1Niet beschikbaar met volwaardig reservewiel.  2Niet i.c.m. afdekking bagageruimte, bagageruimtebescherming of volwaardig reservewiel. 
3Pet Pack kan worden gecombineerd met de bagageruimtebescherming (T4A5569) of rubber bagagevloermat (T4A16371).  4Roof rails benodigd.  5Dwarsdragers vereist.

Premium bagagevloermat1 
T4A4217

Luxueuze, zachte bagagevloermat in Ebony met Jaguar logo.
Premium, hoogpolig 2.050 g/m2 tapijt met omboording in 
Nubuck-leder en contrasterende stiknaden in Grey.

Rubber bagagevloermat1 
T4A4218

Deze premium mat is op maat gemaakt voor de bagageruimte. 
Licht en sterk. Gemakkelijk uitneembaar en eenvoudig schoon 
te maken.

Bagagevangnet 
T4A8449

Het net kan eenvoudig worden vastgemaakt aan de 
bevestigingsogen in de bagageruimte en de bevestigingspunten 
in de hemelbekleding.

Bumperbescherming 
T2H7950

Deze handige, uittrekbare bescherming voorkomt krassen en 
slijtplekken op de achterbumper en helpt voorkomen dat uw 
kleding vies wordt tijdens in- en uitladen. De bumperbescherming 
is gemaakt van sterke stof en zo ontworpen dat hij als een 
harmonica opgevouwen kan worden opgeborgen onder 
de bagageruimtevloer.

Pet Care and Access Pack3

Voor moeiteloos en comfortabel vervoer van huisdieren in 
de bagageruimte van de auto – met dit accessoirespack hebt 
u alle benodigdheden bij de hand. Combineert de Quilted 
bagageruimtebescherming, de oploopplank voor huisdieren, het 
draagbare afspoelsysteem en het bagagevangrek (vloer tot dak).

Bagageruimteverdeler2 
T4A11741

Kan worden gecombineerd met beide bagagevangrekken 
en verdeelt de bagageruime in twee delen.

KIES UW

JAGUAR GEAR – ACCESSOIRES
Configureer uw auto op jaguar.com



Fietsdrager met wielbevestiging 
C2A1539

Gemakkelijk op het dak monteerbare, afsluitbare fietsdrager voor 
één fiets per drager. Montage van drie fietsdragers mogelijk op 
dwarsdragers. Maximum draagvermogen 20 kg per fietsdrager. 
Dwarsdragers T4A13875 vereist. Geschikt voor een fiets voor 
volwassenen. Niet geschikt voor kinderfietsen of andere fietsen 
van vergelijkbare grootte. U dient altijd rekening te houden met 
het maximum draagvermogen van het dak van uw auto, en ervoor 
te zorgen dat dit niet wordt overschreden.

Grote Sportbox4 5 
T2H7753

Met snelbevestigingssysteem met geïntegreerde krachtindicator 
voor snelle en gemakkelijke montage op dwarsdragers. De grote 
sportbox heeft een inhoud van 430 liter en opent vanaf beide 
zijden, met grepen op het deksel en aan de binnenkant voor 
gemakkelijk monteren en in-/uitladen. Uitgevoerd in Gloss 
Black en afsluitbaar.

Zonnescherm voor de voorruit 
T4A4216

Op maat gemaakt voor de voorruit van de F-PACE en met 
'JAGUAR' woordmerk. Reflecteert zonlicht en helpt het interieur 
koeler te houden.

Ski-/snowboarddrager4 5 
C2A1538

Een veilig systeem voor het vervoer van wintersportuitrusting. 
Inclusief schuifrails voor gemakkelijk opladen. Geschikt 
voor vier paar ski's of twee snowboards. Voorzien van 
'JAGUAR' woordmerk.

Dwarsdragers4 
T4A13875

Dwarsdragers met 'JAGUAR' woordmerk. Benodigd voor de 
montage van alle dakdrageraccessoires. Specifiek ontworpen 
voor uw auto.

Watersportartikelendrager4 5 
C2Z21730

Veelzijdig systeem voor het vervoer van allerlei soorten 
watersportuitrusting, zoals surfplank met mast, kiteboard 
of kano/kajak. Kantelt om op-/afladen te vergemakkelijken.
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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

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.

Er is geen betere manier om het elan van Jaguar te begrijpen dan door 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

Met uitmuntende prestaties, toonaangevende technologie en ongeëvenaarde luxe is 
Jaguar het toonbeeld van het summum in 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

ACHTER DE SCHERMEN SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

Zie met eigen ogen hoe onze auto's tot leven worden gewekt. Aan ons 
bekroonde vakmanschap ligt een ongeëvenaarde eenheid van vakkundige 
technici en geavanceerde productierobots ten grondslag. Onze deskundige 
gidsen begeleiden u op uw reis door het high tech productieproces; van 
het persen van de metalen carrosseriedelen tot aan de voltooiing van 
onze creaties.

jaguar.com/tours

Volg ons op:
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THE WORLD OF JAGUAR

Wij schrijven geschiedenis. Opnieuw. Als leider in de mondiale elektrische 
omschakeling schrijven wij wederom geschiedenis met de Jaguar I-PACE 
eTROPHY; wereldwijd de eerste internationale raceklasse voor volledig elektrische 
productiemodellen. Deze volledig elektrische Jaguar I-PACE eTROPHY raceauto's 
zijn ontworpen en gebouwd door Special Vehicle Operations om te strijden op 
een wereldwijd, emissievrij toneel. Coureurs van de toekomst zetten een nieuwe, 
sensationele maatstaf in elektrisch rijden.

jaguar.com/etrophy

ABB FIA FORMULA E JAGUAR I-PACE eTROPHY

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. De 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 JAGUAR MAGAZINE

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

Volg ons op:
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Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Jaguar.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.

HomeLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Gentex Corporation.

Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door 
Jaguar Land Rover gebeurt onder licentie. iPhone is een geregistreerd handelsmerk van Apple 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.

GETOONDE AUTO: F-PACE PORTFOLIO IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES EN ACCESSOIRES
GETOONDE AUTO OP DE VOORPAGINA: F-PACE S IN CAESIUM BLUE , UITGEVOERD MET OPTIES 
GETOONDE AUTO OP DE ACHTERPAGINA: F-PACE R-SPORT IN FIRENZE RED, UITGEVOERD MET OPTIES

JAGUAR CARE

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

ORIGINELE ONDERDELEN

Originele Jaguar onderdelen zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens onze zeer strenge 
eisen voor kwaliteit, pasvorm en duurzaamheid. Elk onderdeel is specifiek voor uw F-PACE 
ontwikkeld 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 
F-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 F-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
Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van 
haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. 
Hoewel in deze brochure zo recent mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien 
als een onfeilbare leidraad voor de huidige specificaties of beschikbaarheid. Deze brochure is niet bedoeld 
als offerte voor de verkoop van bepaalde auto's, onderdelen of accessoires. Dealers zijn geen onderdeel 
van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht 
welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of vertegenwoordigingen aan te gaan.

KLEUREN
De afbeeldingen in deze brochure zijn alleen bedoeld ter illustratie. Afgebeelde kleuren en bekledingen 
kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten en 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.
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JAGUAR F-PACE
TECHNISCHE GEGEVENS

Maak een keuze uit een programma diesel- en benzinemotoren. Deze motoren zijn ontworpen voor 
schone, efficiënte verbranding en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie.

MOTOREN

2.0 LITER VIERCILINDER
TURBODIESEL

RWD

20d 2.0 LITER VIERCILINDER
TURBODIESEL

RWD

20d 2.0 LITER VIERCILINDER
TURBODIESEL

AWD
Cilinderinhoud cm3 1.999 1.999 1.999

Maximum vermogen kW (pk) 120 (163) 132 (180) 132 (180)

@ tpm 4.000 4.000 4.000

Maximum koppel Nm 380 430 430

@ tpm 1.750-2.500 1.750-2.500 1.750-2.500

Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4/4 4/4 4/4

Configuratie Turbo lijnmotor Turbo lijnmotor Turbo lijnmotor

Boring/slag mm 83,0/92,35 83,0/92,35 83,0/92,35

Compressieverhouding :1 15,5 15,5 15,5

BRANDSTOFVERBRUIK Handgeschakeld Automaat Automaat

Bruikbare tankinhoud l 60 60 60

Bruikbare AdBlue-tankinhoud l 17 17 17

Diesel/Benzine partikelfilter (DPF/GPF) 2 2 2

BRANDSTOFVERBRUIK – 
NEDC-EQUIVALENT* Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 6,4 6,4 6,6 6,7 6,6 6,8

Buitenweg l/100 km 4,7 4,9 4,9 5,1 5,2 5,4

Gecombineerd l/100 km 5,3 5,5 5,5 5,7 5,7 5,9

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 168 170 173 176 174 178

Buitenweg g/km 125 130 130 135 137 142

Gecombineerd g/km 140 144 146 150 151 155

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP** TEL – TEH† TEL – TEH† TEL – TEH†

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 7,4 – 8,2 8,0 – 8,8 8,6 – 9,2

Middelhoog l/100 km 5,9 – 6,7 6,1 – 6,8 6,5 – 7,2

Hoog l/100 km 5,2 – 5,8 5,3 – 5,8 5,7 – 6,4

Extra hoog l/100 km 6,3 – 6,9 6,3 – 6,9 7,0 – 7,7

Gecombineerd l/100 km 6,0 – 6,7 6,2 – 6,8 6,7 – 7,4

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 194 – 214 211 – 230 226 – 241

Middelhoog g/km 155 – 174 159 – 178 170 – 188

Hoog g/km 136 – 151 138 – 153 151 – 167

Extra hoog g/km 166 – 181 165 – 181 185 – 202

Gecombineerd g/km 158 – 175 162 – 178 177 – 194

2 Standaard  — Niet beschikbaar

Klasse A (18" en 19" lichtmetalen velgen). Klasse B (20", 21" en 22" lichtmetalen velgen).

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een 
equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.



25d 2.0 LITER VIERCILINDER
TWIN TURBODIESEL

AWD

30d 3.0 LITER V6
TWIN TURBODIESEL

AWD

25t 2.0 LITER VIERCILINDER
TURBO BENZINE

AWD

30t 2.0 LITER VIERCILINDER
TURBO BENZINE

AWD

5.0 LITER
V8 SUPERCHARGED

BENZINE AWD
1.999 2.993 1.997 1.997 5.000

177 (240) 221 (300) 184 (250) 221 (300) 405 (550)

4.000 4.000 5.500 5.500 6.000-6.500

500 700 365 400 680

1.500-2.500 1.500-1.750 1.300-4.500 1.500-4.500 2.500-5.500

4/4 6/4 4/4 4/4 8/4

Turbo lijnmotor Turbo V-motor Turbo lijnmotor Turbo lijnmotor Supercharged V-motor

83,0/92,35 84/90 83,0/92,35 83,0/92,35 92,5/93,0

15,5 16,1 10,5 9,5 9,5

Automaat Automaat Automaat Automaat Automaat

60 66 82 82 82

17 17 — — —

2 2 2 2 2

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse B

7,6 7,8 7,4 7,6 9,4 9,4 9,8 9,9 16,5

5,5 5,7 5,6 5,7 6,5 6,7 6,7 6,9 9,3

6,3 6,5 6,3 6,4 7,5 7,7 7,9 8,0 11,9

201 206 196 202 215 216 223 225 376

146 150 147 151 148 153 153 157 212

166 171 166 170 172 175 179 182 272

TEL – TEH† TEL – TEH† TEL – TEH† TEL – TEH† TEH†

9,4 – 9,9 9,3 – 10,3 12,0 – 13,0 12,8 – 13,5 18,3

6,7 – 7,6 7,0 – 7,6 8,9 – 9,7 9,3 – 10,1 12,2

6,0 – 6,6 6,2 – 6,8 7,8 – 8,6 8,1 – 8,8 10,8

7,0 – 7,7 8,0 – 8,4 9,5 – 10,3 9,7 – 10,7 11,9

6,9 – 7,6 7,4 – 8,0 9,2 – 10,0 9,5 – 10,4 12,5

246 – 260 244 – 269 273 – 296 290 – 307 414

176 – 199 183 – 201 201 – 219 211 – 229 275

156 – 173 164 – 180 177 – 196 183 – 199 243

183 – 203 211 – 221 216 – 234 219 – 241 268

182 – 200 196 – 211 209 – 227 216 – 234 281

**WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers voor personenauto's te berekenen. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies 
gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er gelden een zwaardere testprocedure 
en rijprofiel.  †TEL (Test Energy Low, energietest licht) en TEH (Test Energy High, energietest zwaar) worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. TEL geeft de zuinigste cijfers aan (wanneer de 
auto is uitgerust met de lichtste set opties). TEH geeft de minst zuinige cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de zwaarste set opties). WLTP-wetgeving schrijft voor dat wanneer er een verschil van minder dan 
5 g/km CO2 is tussen TEL en TEH, alleen TEH wordt vermeld.



JAGUAR F-PACE
TECHNISCHE GEGEVENS

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. 
**Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.  †Met 18" velgen.

PRESTATIES

2.0 LITER VIERCILINDER
TURBODIESEL

RWD

20d 2.0 LITER VIERCILINDER 
TURBODIESEL

RWD

20d 2.0 LITER VIERCILINDER
TURBODIESEL

AWD
Acceleratie 0-100 km/h (s) 10,2 8,6 9,0

Topsnelheid (km/h) 195 208 208

REMSYSTEEM

Remmen voor Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven

Diameter remschijven voor (mm) 325 325 325

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 325 325 325

Parkeerrem Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

GEWICHTEN*
Ledig gewicht** (kg) 1.760 1.790 1.845

Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.380 2.380 2.460

TREKGEWICHT
Trailer ongeremd (kg) 750 750 750

Trailer geremd (kg) 1.600 2.400 2.400

Maximum kogeldruk (kg) 100 100 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 75 75 75

Configureer uw auto op jaguar.com



25d 2.0 LITER VIERCILINDER
TWIN TURBODIESEL

AWD

30d 3.0 LITER V6
TWIN TURBODIESEL

AWD

25t 2.0 LITER VIERCILINDER
TURBO BENZINE

AWD

30t 2.0 LITER VIERCILINDER
TURBO BENZINE

AWD

5.0 LITER
V8 SUPERCHARGED

BENZINE AWD
7,2 6,4 7,0 6,1 4,3

217 220†/241 217 220†/233 283

Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Vaste aluminium monobloc vier 

zuiger-remklauwen, geventileerde 
tweedelige remschijven

325 350 325 350 395

Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven Zwevende remklauwen met één zuiger 
Geventileerde tweedelige remschijven

325 325 325 325 396

Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

1.880 1.954 1.831 1.842 2.070

2.470 2.570 2.460 2.460 2.550

750 750 750 750 750

2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

100 100 100 100 100

75 75 75 75 75



*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 mm x 50 mm x 100 mm).
**Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.

1.641 mm (1.648 mm voor SVR)
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Breedte (buitenspiegels ingeklapt) 2.071 mm

161 mm

1.654 mm (1.666 mm voor SVR)

Breedte (inclusief buitenspiegels) 2.175 mm

Hoogte auto
1.666 mm (1.670 mm voor SVR)

Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte voor/achter met
Panoramadak 978/952 mm
Maximum hoofdruimte voor/achter met 
standaard dak 1.007/977 mm

Beenruimte
Maximum beenruimte voor 1.023 mm
Maximum beenruimte achter 944 mm

Inhoud bagageruimte
Hoogte 748 mm, breedte 1.253 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.050 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij
VDA-norm* 715 liter, bruto** 1.099 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
VDA-norm* 385 liter, bruto** 650 liter

AFMETINGEN



Draaicirkel 
Tussen stoepranden 11,59 m 
Stuuromwentelingen 2,5

4.731 mm (4.737 mm voor SVR)

2.874 mm

GETOONDE AUTO: F-PACE R-SPORT IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES






