JAGUAR F-PACE

МИСТЕЦТВО ПРОДУКТИВНОСТІ
Щодня ми прагнемо досягти більшого. Вимагаємо цього від себе й від своїх автомобілів.
Винаходимо, створюємо, конструюємо. Установлюємо правила й самі їх спростовуємо.
Щоб іти далі. За межі звичного. Тільки так можна створити справжню досконалість.
Jaguar. Мистецтво продуктивності.
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НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE S КОЛЬОРУ CAESIUM BLUE З ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
ПРЕДСТАВЛЕНО АВТОМОБІЛІ JAGUAR ІЗ ЗАГАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДУ. СПЕЦИФІКАЦІЇ, ОПЦІЇ ТА ЇХНЯ
НАЯВНІСТЬ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ. УТОЧНЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ У МІСЦЕВОГО ДИЛЕРА JAGUAR

ВСТУП

КОНЦЕПЦІЯ F-PACE
На розробку F-PACE нас надихнув визнаний в усьому світі концепткар Jaguar C-X17. F-PACE успадкував його легендарну динамічність,
керованість, розкіш сімейства Jaguar та всі його режими їзди.
А потім йому додали простору та практичності.
Діапазон автомобілів F-PACE вирізняється розширеним вибором
двигунів, включно з новим 2,0-літровим 4-циліндровим бензиновим
двигуном Ingenium потужністю 250 кінських сил з турбокомпрессором
та 2,0-літровим 4-циліндровим дизельним двигуном потужністю
240 кінських сил з турбонаддувом. Вони обидва цілковито алюмінієві
й виготовлені за найсучаснішою технологією, мають надзвичайно
низький показник споживання пального й рівня викидів CO2.
Ви можете обрати також новий 2,0-літровий 4-циліндровий дизель
Ingenium потужністю 163 кінські сили з турбонаддувом, який у
комбінованому циклі споживає пального не більше 4,8 л/100 км.
F-PACE — це повноприводний позашляховик, який подарує вам
неабияке задоволення від їзди завдяки своїм видатними технічними
характеристиками. Він сповнений нових технологічних рішень,
які гарантують безпеку, втіху та відчуття характеру свого авто.
F-PACE — автомобіль для будь-яких доріг та на кожен день.
Він — найновіший Jaguar у родоводі неперевершених та вражаючих
кросоверів. F-PACE — це Jaguar для вас, Jaguar для вашої сім'ї.

Повну інформацію про привод, продуктивність двигунів і паливну економічність
ви знайдете у відповідному документі з технічними специфікаціями.
НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE S КОЛЬОРУ CAESIUM BLUE З ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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ВСТУП

F-PACE У ФАКТАХ
Ефективність, практичність, можливості.
Продуктивність, керованість та витонченість.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

F-PACE спроектовано та виготовлено задля досягнення максимальної
ефективності. Технології щодо зменшення коефіцієнта тертя, полегшена
конструкція кузова та обтічна аеродинамічна форма — все це робить
свій внесок до зменшення витрати пального.

ПРАКТИЧНІСТЬ

F-PACE має найбільший у своєму класі простір для ніг для задніх пасажирів,
а конфігурація сидінь 40:20:40 надає йому універсальності. Вантажний простір
у 650 літрів1 — найкращий у своєму класі, а його ретельно продумані геометричні
розміри дають змогу максимально ними скористатись. З допомогою сенсорного
відчинення дверей багажного відділення ви можете отримати доступ до
багажника, навіть коли руки зайняті2. Просто поставте ногу під один із задніх
кутів автомобіля, і двері відчиняться або зачиняться автоматично.

МОЖЛИВОСТІ
1Із запасним колесом. 508 літрів із запасним колесом зменшеного розміру.
463 літри із запасним колесом стандартного розміру.
2Доступно тільки при наявності системи безключового доступу в автомобіль.
3Доступність Rear Wheel Drive залежить від ринку.
4Недоступна з механічною коробкою передач. Стандартна функція для автомобілів з
автоматичною коробкою передач.
5Максимальна швидкість знижена до 220 км/год (137 км/год) зі встановленими колесами 18".
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу.
Будь ласка, зверніться до регіонального дилера Jaguar для отримання додаткової інформації.
НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE PORTFOLIO КОЛЬОРУ YULONG WHITE З ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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ВСТУП

F-PACE задовольнить ваші практичні водійські потреби та вимоги
вашого способу життя в найрізноманітніших дорожніх умовах, надаючи
вибір тільки заднього привода (Rear Wheel Drive3) чи повного привода
(All Wheel Drive). Ці можливості можна збільшити, увімкнувши систему
контролю руху на всіх поверхнях (ASPC)4, яка допомагає F-PACE
впоратись у ситуаціях низького зчеплення коліс з дорожнім покриттям.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Кожен F-PACE дарує незабутні враження від водіння. Наші високоефективні двигуни забезпечують
ідеальне поєднання економічності з потужністю. Новий 2,0-літровий 4-циліндровий дизель потужністю
163 к. с. з турбонаддувом з лінійки Ingenium викидає 126 г/км CO2 та споживає не більше 4,8 л/100 км.
3,0-літровий бензиновий двигун V6 потужністю 380 к. с. з нагнітанням повітря може досягати
максимальної швидкості 241 км/год5 і розганятися до 100 км/год за 6,4 секунд.

КЕРОВАНІСТЬ

ВИТОНЧЕНІСТЬ

Шасі та підвіска F-PACE є вдосконаленою модифікацією системи, що застосовується в наших
спорткарах F-TYPE. Завдяки надійності та легкості цієї системи F-PACE вирізняється посправжньому спортивною керованістю. Система кермового управління з електропідсилювачем
(EPAS) Jaguar вирізняється швидкою реакцією та точною керованістю, а в системі повного
привода застосовується запозичена у F-TYPE унікальна система інтелектуальної динаміки
трансмісії Intelligent Driveline Dynamics, яка поліпшує маневреність та мінімізує недостатню
поворотність. F-PACE завжди поводиться на дорозі, як справжній Jaguar.

Шасі та підвіска F-PACE є вдосконаленою модифікацією
системи, що застосовується в наших спорткарах F-TYPE.
Завдяки надійності та легкості цієї системи F-PACE вирізняється
по-справжньому спортивною керованістю. Система кермового
управління з електропідсилювачем (EPAS) Jaguar вирізняється
швидкою реакцією та точною керованістю, а в системі повного
привода застосовується запозичена у F-TYPE унікальна система
інтелектуальної динаміки трансмісії Intelligent Driveline Dynamics,
яка поліпшує маневреність та мінімізує недостатню поворотність.
F-PACE завжди поводиться на дорозі, як справжній Jaguar.

ДИЗАЙН

ПРИНЦИПИ ЕКСТЕР’ЄРА
СТИЛЬ, НАВІЯНИЙ
ДОВЕРШЕНІСТЮ ФОРМ F-TYPE

ЧИСТОТА ФОРМ

Jaguar F-PACE, що візуально нагадує Jaguar F-TYPE, — це перший спортивний
позашляховик (SUV) від Jaguar. Потужний та маневровий, він вирізняється на
тлі інших автомобілів, притягуючи до себе погляди. Багато що в F-PACE — від
рельєфного капота до ефектних задніх колісних арок стало новим втіленням
енергії, потужності та довершеності форми F-TYPE.

НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE R-SPORT КОЛЬОРУ FIRENZE RED З ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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ДИЗАЙН

ДЕТАЛІ ЕКСТЕР’ЄРУ
АДАПТИВНІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ*

Навіть вночі F-PACE легко упізнати завдяки адаптивним світлодіодним фарам зі світлодіодними денними
ходовими вогнями у формі J Blade*. Адаптивні світлодіодні фари роблять упізнаваним F-PACE на дорозі
і забезпечують чудове освітлення, наближене до денного, допомагаючи водієві краще розрізняти об'єкти
та менше втомлюватися. Дизайн задніх світлодіодних фар нагадує впізнавані габаритні вогні моделі F-TYPE.

*Можливість встановлення залежить від комплектації. Залежно від обраної моделі можливі також ксенонові фари.
НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE S КОЛЬОРУ CAESIUM BLUE З ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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ДИЗАЙН

ВИБІР ІНТЕР’ЄРУ
СПОРТИВНА ПОСАДКА

РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ

В інтер'єрі F-PACE поєднуються спортивний стиль та елегантність і втілюються новітні тенденції дизайну.
Інтер'єр салону по праву визнається найкращим¹ у своєму сегменті і може задовольнити будь-який, навіть
найвимогливіший смак завдяки широкому асортименту високоякісних матеріалів, преміум-шкіри та вишуканих
панелей оздоблення². Вам надається чудова змога створити простір, який стане віддзеркаленням вашого
індивідуального стилю.
Декоративне освітлення інтер’єру створює максимально комфортні умови. Система підсвічує найважливіші
елементи салону м'яким світлом десяти різних відтінків на вибір. F-PACE може створити атмосферу, відповідно
до вашого настрою. Сучасний дизайн салону F-PACE означає, що основні елементи керування дуже зручні
у використанні й завжди під рукою. Висока центральна консоль та спортивна постава дають водієві змогу
відчувати особливий зв'язок з автомобілем і зберігати впевненість у будь-яких ситуаціях. Вузькі бічні стійки
та широке вітрове скло забезпечують чудову оглядовість. Завершіть образ спортивного автомобіля, вибравши
опціональні сидіння Performance з оздобленням перфорованою шкірою3. Ці сидіння з регульованими валиками
бічної підтримки забезпечують неповторний рівень комфорту, особливо при динамічному водінні.
Опціональна функція іонізації з технологією Nanoe™ підвищує якість повітря в салоні автомобіля і видаляє
алергени, віруси, бактерії, що поширюються повітряним шляхом, а також неприємні запахи. Система іонізує
частинки в повітрі, вони притягуються до поверхонь, а повітря залишається чистим.
1Порівняно з конкурентами у сегменті ринку.
2Залежить від ринку.
3Тільки для моделей R-SPORT та S.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до регіонального
дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE PORTFOLIO З СИДІННЯМИ З ПЕРФОРОВАНОЇ ШКІРИ КОЛЬОРУ SIENA TAN З ШВОМ SIENA TAN.
ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)

ДИЗАЙН
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ПРОСТІР ІНТЕР’ЄРУ
ПАНОРАМНИЙ ДАХ

ПРОСТОРА ЗАДНЯ ЧАСТИНА САЛОНУ

АВТОМОБІЛЬ НА ПОПЕРЕДНІЙ СТОРІНЦІ: F-PACE R-SPORT ЗІ СПОРТИВНИМИ СИДІННЯМИ З ПЕРФОРОВАНОЇ ЗЕРНИСТОЇ
ШКІРИ КОЛЬОРУ EBONY/PIMENTO З КОНТРАСНИМ ШВОМ PIMENTO. ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
АВТОМОБІЛЬ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ: F-PACE PORTFOLIO ІЗ СИДІННЯМИ З ПЕРФОРОВАНОЇ ШКІРИ КОЛЬОРУ SIENA TAN ЗІ
ШВОМ SIENA TAN. ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)

Оберіть один із панорамних дахів, що пропонуються в якості опції для наповнення інтер'єру вашого F-PACE світлом та для
посилення відчуття простору. Фіксований панорамний дах дає змогу милуватися небом, отримуючи незабутні враження.
А за допомогою розсувного панорамного даху* ви зможете будь-коли заповнити салон свіжим повітрям. Для створення більш
приватної атмосфери та захисту від яскравих сонячних променів кожен панорамний дах оснащено шторою з електроприводом.
На задніх сидіннях можуть комфортно розміститися три дорослі людини. Простір для ніг та колін становить 945 мм і 65 мм
відповідно. У салоні передбачено низку зручних місць для зберігання речей. Ніші для смартфонів та інших малих речей містяться
обабіч центральної консолі і під сенсорним екраном.
*Можливість встановлення панорамного даху залежить від комплектації автомобіля.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.

ДИЗАЙН
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40:20:40

СУХИЙ
385 Літрів2

ПРАКТИЧНІСТЬ
ЛІДЕР У КЛАСІ ЗА ОБ'ЄМОМ БАГАЖНИКА

УНІВЕРСАЛЬНІ СИДІННЯ

Місткість багажного відділення в F-PACE становить 650 літрів1 2, що істотно перевищує
показники найближчих конкурентів в цьому класі. Завдяки заднім сидінням, що складаються
у конфігурації 40:20:40, простір стає ще більш функціональним. Сидіння можна скласти повністю
або в різних комбінаціях для перевезення пасажирів та великогабаритних предметів, наприклад,
лиж. При складених задніх сидіннях місткість багажного відділення F-PACE досягає надзвичайних
1731 літрів3.
Багажну полицю, для якої завжди непросто знайти місце, можна прибрати під настил вантажного
простору3. Настил багажного відділення можна перевернути, замінивши розкішне килимове покриття
на практичну прогумовану поверхню, незамінну при перевезенні сирого чи брудного устаткування
або спортивного інвентарю. Використовувати багажне відділення F-PACE зручно завдяки низькій
завантажувальній висоті та широкому відчиненню багажника.
Електропривод та сенсорне безконтактне керування дверима багажного відділення пропонуються
для F-PACE в якості опції. За допомогою сенсорного відкривання дверей багажного відділення ви
отримуєте доступ до багажника, навіть коли ваші руки зайняті. Просто поставте ногу під один із
задніх кутів автомобіля і двері відчиняться автоматично4.
1З запасним колесом. 508 літрів із запасним колесом зменшеного розміру. 463 літри із запасним колесом повного розміру.
2Під багажною полицею.
3Конфігурація багажника та загальний простір завантаження можуть бути різними, залежно від моделі та від того,
яке запасне колесо в ньому знаходиться: зменшеного розміру чи повного.
4Потребує системи Jaguar Smart Key з безключовим доступом та запуском двигуна.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого
дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE R-SPORT КОЛЬОРУ FIRENZE RED ЗІ СПОРТИВНИМИ СИДІННЯМИ З ПЕРФОРОВАНОЇ ЗЕРНИСТОЇ
ШКІРИ КОЛЬОРУ EBONY/PIMENTO З КОНТРАСНИМ ШВОМ PIMENTO. ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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МОКРИЙ
650 Літрів1 2

40:20:40

СУХИЙ
845 Літрів3

МОКРИЙ
1200 Літрів3

40:20:40

СУХИЙ
994 Літрів3

МОКРИЙ
1377 Літрів3

Сухий: обсяг визначено шляхом вимірювання з використанням твердих блоків (200 мм x 50 мм x 100 мм), що відповідають вимогам VDA.
Мокрий: обсяг визначено шляхом моделювання заповнення багажного відділення рідиною.

40:20:40

СУХИЙ
1290 Літрів3

МОКРИЙ
1731 Літрів3

ПРОДУКТИВНІСТЬ

ДВИГУНИ

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ДВИГУНИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Технологія Ingenium лежить в основі двох дизельних двигунів у лінійці F-PACE. Ці повністю алюмінієві двигуни з
низьким тертям мають жорсткі блоки циліндрів та по два балансирні вали, що дає змогу забезпечити надзвичайно
низькі рівні вібрації для безпроблемної повсякденної їзди. Всі двигуни оснащено системою зупинки/запуску двигуна
«Стоп/Старт»1 та інтелектуальною системою рекуперативного заряджання акумуляторної батареї, яке застосовує
кінетичну енергію, що виробляється при гальмуванні, для живлення батареї. Це сприяє економії пального, особливо
під час руху містом. Будь ласка, зверніться до супровідної Технічної Специфікації для отримання інформації стосовно
витрат пального, викидів CO2 та характеристик двигунів F-PACE.

ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ INGENIUM

до 0–100 км/год за 7,2 секунди
2,0 літровий 4-циліндровий дизельний двигун Ingenium2 з турбонаддувом та потужністю 163 к.с.
є вишуканим та ефективним. Низько-потокові інжектори прямого вприскування точно контролюють
кількість палива, що надходить у камеру згоряння для максимальної ефективності. Інтелектуальне,
електронно кероване, адаптивне охолодження двигуна вмикається лише за потреби – мінімізуючи
витрату палива та викиди CO2. Це не обмежує задоволення від водіння, сильний крутний момент
двигуна дає хороші показники на низьких оборотах для швидкого прискорення.
2,0-літровий 4-циліндровий дизельний двигун потужністю 180 к. с. з турбонаддувом з лінійки двигунів
Ingenium показує дивовижні експлуатаційні характеристики та ощадливість. Для двигуна цього
розміру він забезпечує високі рівні крутного моменту, але не за рахунок ефективності, — баланс
досягається завдяки турбонаддуву змінної геометрії. Адаптуючись до зміни потоку відпрацьованих
газів для забезпечення високого крутного моменту у всьому діапазоні обертів та миттєвої реакції,
яка є однорідною, прогресивною й мінімізує затримки реакції.
1Залежить від ринку.
2Доступно тільки для автомобілів з заднім приводом.
3Доступно лише для автомобілів з системою повного приводу
All Wheel Drive.
Можливість вибору двигуна залежить від країни продажу.
Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для
отримання докладної інформації.
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2,0-літровий 4-циліндровий дизельний двигун потужністю 240 к. с. з двоступеневим турбонаддувом3
з лінійки двигунів Ingenium видає високу потужність та крутний момент. Послідовні двоступеневі
турбіни забезпечують ідеальне поєднання максимальної потужності та неперевершеної керованості
на малих швидкостях. Вища питома потужність досягається завдяки технології Ingenium. Одними із
поліпшень є підвищений тиск впорскування у системі common rail, який зріс з 1800 до 2200 бар та
збільшена пропускна здатність паливного інжектора.

ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН

0-100 км/год за 6,4 секунди
3,0-літровий дизельний двигун V6 1 з двоступеневим турбонаддувом¹ вирізняється винятковими
потужністю, крутним моментом та точністю роботи. У двигуні використовується інноваційна
система спареного паралельно-послідовного турбонаддуву — унікальна концептуальна розробка
Jaguar Land Rover, для плавної та швидшої подачі потужності на усіх обертах двигуна, а також
двоступінчастого водяного охолодження для економії енергії.

F-PACE пропонує на вибір низку бензинових двигунів, включно з двома з лінійки Ingenium.
Завдяки малій вазі, суцільній алюмінієвій конструкції та широкому використанню роликопідшипників
малого тертя бензинові двигуни Ingenium працюють плавно та дуже ефективно. Всі двигуни оснащено
системою запуску двигуна «Стоп/Старт»1 та інтелектуальною системою рекуперативного заряджання
акумуляторної батареї яке застосовує кінетичну енергію, що виробляється при гальмуванні,
для живлення батареї. Це сприяє економії пального, особливо під час руху містом.

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН INGENIUM

До 0-100 км/год лише за 6,1 секунди
2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун2 потужністю 250 к. с. з турбокомпресором
видає неабияку потужність та крутний момент. Завдяки максимальному крутному моменту
в діапазоні 1200-4500 об/хв. забезпечуються відмінне прискорення та легкий обгін.
На його двухконтурний турбонаддув подається газ з інтегрованого випускного колектора,
який синхронізує викиди вихлопних газів з двох окремих пар циліндрів, що значно зменшує
провали тяги на низьких обертах, так звані турбоями, і поліпшує реакцію двигуна.
2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун2 потужністю 300 к. с. з турбонаддувом
демонструє прекрасний баланс потужності і паливної економічності. Низькоінерційний
турбокомпресор типу Twin Scroll доповнений кульковими підшипниками зі зниженим
тертям і збільшує обсяг повітря, що подається крильчаткою, і гарантує моментальну
передачу потужності і високу ефективність. Завдяки підвищеній аеродинамічній
ефективності турбокомпресора двигун забезпечує стрімке прискорення і максимальний
крутний момент до 400 Нм на 1200-4500 об/хв.
1Залежить від ринку.
2Доступно лише для автомобілів з системою повного приводу All Wheel Drive.
Можливість вибору двигуна залежить від країни продажу.
Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання
докладної інформації.
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БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН

0-100 км/год за 5,5 секунди
3,0-літровий бензиновий двигун V6 з нагнітанням повітря
вирізняється своїм двохроторним компресором повітря (нагнітач Рутса),
який забезпечує лінійне зростання потужності та скорочує реакцію
двигуна. Ось чому цей двигун за експлуатаційними характеристиками
порівнянний з двигунами набагато більшого розміру, а за ощадливістю
та екологічністю перевершує їх. Незалежне подвійне керування фазами
газорозподілу, що змінює послідовність відкривання та закривання
клапанів, і поршні з легкого сплаву з кільцями ультранизького
тертя сприяють підвищенню експлуатаційних характеристик та
енергоефективності. Для оптимізації роботи двигуна використовуються
два балансирні вали, які обертаються у протилежних напрямках,
у результаті чого двигун забезпечує надзвичайно низький рівень
вібрацій та рівномірну подачу потужності.

АВТОМАТИЧНА
ТРАНСМІСІЯ
8-СТУПІНЧАСТА АВТОМАТИЧНА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Автоматична трансмісія F-PACE вирізняється високою чутливістю,
плавністю та точністю роботи. Розроблена з урахуванням потреб
позашляховиків, вона забезпечує швидке перемикання передач для
стрімкого прискорення та обгону. Інтелектуальна адаптивна система
коригує положення дросельної заслінки і характер перемикання
передач залежно від конкретної дорожньої ситуації. Унікальна
система Jaguar Drive Control забезпечує швидше перемикання і,
зокрема, пониження передач у динамічному режимі (Dynamic),
прискорене підвищення передач в економічному режимі (Eco)
для заощадження пального, тоді як в режимі «Дощ/лід/сніг» (Rain/
Ice/Snow) перемикання відбувається плавніше для забезпечення
оптимальної їзди в умовах низького зчеплення з дорожнім покриттям.
Водій також може перемикати передачі вручну за допомогою зручних
підкермових перемикачів.
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МЕХАНІЧНА
ТРАНСМІСІЯ
6-СТУПІНЧАСТА МЕХАНІЧНА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ*

Якщо вам до вподоби самому вибирати швидкість,зверніть увагу
6-ступінчасту ручну коробку передач*. Ця легка вдосконалена
КПП сприяє видатній ефективності F-PACE. Завдяки її корпусу
з алюмінієвого сплаву, порожнистим валам та зубчастим колесам
вагу максимально зменшено. Задля зменшення тертя, досягнення
більшої ефективності та ще більшого зменшення ваги ми
використовуємо передову систему безпосереднього змащування.
Із самого початку розроблена для задоволення вимог спортивних
автомобілів, видатна 6-ступінчаста ручна трансмісія F-PACE
забезпечує чітку й швидку зміну передач та чудовий рівень комфорту.

*Наявно лише на 2,0-літровому 4-циліндровому потужністю 163 к. с.
(залежить від країни продажу)

ВДОСКОНАЛЕНА АЕРОДИНАМІКА
МАЛИЙ ЛОБОВИЙ ОПІР

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ НА ДОРОЗІ

Аеродинамічні показники F-PACE, що забезпечують вражаючий коефіцієнт опору від Cd 0,34*, досягаються виключно завдяки
конструкції кузова. Результатом цього є не лише візуальна обтічність, але й функціональні позитивні якості F-PACE. Вдосконалена
аеродинаміка сприяє зниженню витрати пального, рівня викидів CO2 та шуму і підвищує стійкість на високих швидкостях та
впевненість водія у будь-якій ситуації. Інноваційна полегшена конструкція днища кузова F-PACE теж має неабияке значення.
Обтічні поверхні днища скеровують потоки повітря, оптимізуючи охолодження двигуна та гальм, допомагаючи зменшити опір
та турбулентність і підвищуючи ефективність. Коли повітря досягає задньої частини кузова F-PACE, його загострені кути та
спойлер обмежують перепад тиску, що формується у вихровому сліді, забезпечуючи заощадження пального.
*Залежно від двигуна та моделі.
НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE PORTFOLIO КОЛЬОРУ YULONG WHITE З ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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ЛЕГКА АЛЮМІНІЄВА
АРХІТЕКТУРА
МІЦНІСТЬ

ВИТРИВАЛІСТЬ

80% АЛЮМІНІЙ1

Вже понад десятиліття Jaguar є лідером із застосування алюмінію в автомобільному
виробництві. Наша інноваційна полегшена алюмінієва архітектура стала базою для
F-PACE. Ми використовуємо алюміній скрізь, де тільки можливо, оскільки це дає нам
змогу створювати жорсткі, міцні та, що особливо важливо, полегшені конструкції.
Виняткова міцність архітектури забезпечує надійний захист для всіх, хто перебуває
в салоні, а її легкість поліпшує керованість та гальмування. Алюміній використано
й у виробництві бічних поверхонь кузова, капота та передніх крил F-PACE.
Завдяки алюмінію F-PACE є одним з найлегших автомобілів у своєму класі2 і має
приголомшливу ефективність прискорення з місця. Полегшена архітектура F-PACE
забезпечує практично ідеальний розподіл маси в співвідношенні 50:50, надаючи
автомобілеві спортивних характеристик та бездоганної якості ходу.

1Вміст алюмінію в конструкції кузова, за винятком дверей, капота та дверей багажного відділення.
2Залежно від моделі та двигуна.

ПРОДУКТИВНІСТЬ
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ПЕРЕДНІЙ ПОВОРОТНИЙ КУЛАК З АЛЮМІНІЮ

Жорсткий та міцний поворотний кулак з алюмінію підвищує
швидкість дії, чіткість роботи та оптимізацію F-PACE,
забезпечуючи керованість на рівні спорткара.

ШАСІ ТА ПІДВІСКА
ДОВЕРШЕНИЙ ХІД
ТА КЕРОВАНІСТЬ

УНІКАЛЬНЕ ТЕХНІЧНЕ
РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВІСКИ

Система шасі та підвіски F-PACE є модифікацією системи, розробленої для
F-TYPE, і створює унікальне поєднання швидкості реагування та комфорту
їзди. Тому F-PACE як справжній Jaguar дарує неперевершене задоволення
як водієві, так і пасажирам. Підвіска F-PACE, жорстка конструкція кузова та
полегшені матеріали, що поглинають звук, забезпечують найвищий рівень
вишуканості та комфорту.
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ІНТЕГРОВАНА БАГАТОВАЖІЛЬНА ЗАДНЯ ПІДВІСКА

Завдяки інтегрованій задній підвісці розкіш неперевершеного комфорту
F-PACE поєднується з прекрасною керованістю. Система, унікальна
для автомобілів цього класу, задля підвищення керованості та комфорту
розділяє й окремо керує поперечними, поздовжніми та вертикальними
силами, що діють на підвіску. Багато компонентів підвіски виконано
з алюмінію методом кування або порожнистого лиття, що оптимально
для отримання максимально міцної та легкої конструкції.

АЛЮМІНІЄВА ДВОВАЖІЛЬНА
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА

Алюмінієву двоважільну передню підвіску,
конфігурацію якої фахівці Jaguar вважають
оптимальною, створено за зразком підвіски
F-TYPE длябездоганної керованості та контролю.

ADAPTIVE DYNAMICS*
*Стандартне устаткування для комплектацій S, не доступно
для 2,0-літрового 4-циліндрового дизельного двигуна
потужністю 163 к.с. Є опцією для інших двигунів.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися
залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до
місцевого найближчого дилера Jaguar для отримання
докладної інформації.

Система адаптивного управління підвіскою Adaptive Dynamics
забезпечує точну динаміку та надзвичайну плавність ходу завдяки
відстеженню положень коліс та рухів кузова. Система безперервно
відстежує дорожні умови та регулює налаштування амортизаторів,
забезпечуючи постійне оптимальне поєднання комфорту та
ефективності.

ПІДВІСКА

ХОЛОДНИЙ КЛІМАТ

ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕКОТНИХ УМОВ

Під час випробувань за допомогою розроблених
нами унікальних алгоритмів до підвіски
застосовується навантаження, еквівалентне
навантаженню, яке машина може одержати за
250000 км пробігу або за 10 років експлуатації.

Температура в холодній камері для кліматичних
випробувань становить -40 °C. Це дає певність,
що у будь-який мороз F-PACE працюватиме справно
і комфорт у салоні залишатиметься неперевершеним.

Температура в гарячій камері для кліматичних
випробувань може досягати +55 °C. Ми можемо
відтворити швидкості вітру аж до 240 км/год та
швидкості на дорогах аж до 250 км/год. Немає
місцевостей на планеті, де б F-PACE ще не був.

ВИПРОБУВАНО В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
-40ºC ДО 55ºC

ВІД АРКТИКИ ДО ДУБАЇ

Північне полярне коло, високогір'я Китаю, піски Дубая та узбережжя Північної Америки — F-PACE зумів підкорити дороги найвіддаленіших куточків планети. А потім ми
відправили його на нашу спеціалізовану базу у Великій Британії, де було проведено фінальні випробування нового автомобіля Jaguar F-PACE.
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ВИПРОБУВАННЯ ДОЩЕМ

НАПІВБЕЗЛУННА КАМЕРА

ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

У камері для випробування дощем F-PACE перебував
на всіх стадіях процесу розробки. Ми випробовували
його кузов та вікна на водостійкість. І ми певні,
що F-PACE завжди залишатиметься сухим в салоні,
а також стійким до корозії.

Наша камера з «нейтральною» акустикою дала нам змогу
впевнитися, що F-PACE видає характерний звук вихлопної
системи справжнього Jaguar.

Наприкінці виробничого циклу кожен автомобіль
ретельно перевіряється за допомогою
найскладнішого інструменту у світі — людського
ока. F-PACE проходить усебічний візуальний
контроль наших експертів з якості.

НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE PORTFOLIO КОЛЬОРУ YULONG WHITE З ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)

ТЕХНОЛОГІЯ ВОДІННЯ

ПОЛІПШЕНА ДИНАМІКА ВОДІННЯ
МАКСИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОСТІ

БЕЗПЕРЕРВНА АДАПТАЦІЯ

Динамічний режим змінює програмне забезпечення для ще більшого посилення спортивного
характеру F-PACE. Тепер він має швидшу реакцію дросельної заслінки, полегшене керування,
швидше перемикання передач на вищих обертах двигуна1. Крім того, він подає водієві сильніший
візуальний сигнал, оскільки панель приладів підсвічується червоним. Динамічний режим підсилює
вашу узгодженість з експлуатаційними якостями, притаманними Jaguar F-PACE.

ЕЛЕКТРОПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА
Електропідсилювач керма (EPAS) гарантує миттєву реакцію
та неперевершений контроль. Він активізується лише за потреби, що
дає змогу заощаджувати електроенергію та пальне. Кермове зусилля
регулюється комп'ютером залежно від ситуації, — воно максимальне під
час маневрування на низьких швидкостях й оптимальне для забезпечення
потрібної чутливості керма на високих швидкостях. Електропідсилювач
дає змогу використовувати корисні функції передових систем утримання
автомобіля в смузі руху та допомоги під час паркування.
ADAPTIVE DYNAMICS2 3
Розгін на шосе, проходження поворотів на
заміських дорогах чи рух містом, – система
адаптивного управління підвіскою Adaptive
Dynamics змінює відгук F-PACE відповідно
до умов і стилю вашого водіння. Вона аналізує
прискорення, проходження поворотів, положення
дроселя та гальм, а також активацію перемикання
на нижчу передачу. Рух керма аналізується до
500 разів за секунду, рух кузова – до 100 разів
за секунду. Амортизатори, керовані електронікою,
безупинно регулюються з метою оптимізації
налаштувань підвіски та підтримання динаміки
і комфорту F-PACE.

CONFIGURABLE DYNAMICS1 2
Запозичена у F-TYPE опційна система динаміки зі
змінюваними налаштуваннями Configurable Dynamics
3 дасть вам змогу встановлювати параметри роботи
дроселя та кермового управлінняй характер перемикання
швидкостей з урахуванням ваших потреб. За наявності
технології Adaptive Dynamics можна, окрім того, змінювати
налаштування амортизаторів.

1Тільки автоматична трансмісія коробка передач. 2Стандарт для комплектації F-PACE S, не доступний для 2,0-літрового 4-циліндрового
дизельного двигуна потужністю 163 к.с. 3За наявності системи динаміки зі змінюваними налаштуваннями Configurable Dynamics.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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ВПЕВНЕНІСТЬ ЗА КЕРМОМ
ПОСТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
РУХУ НА ВСІХ ПОВЕРХНЯХ¹

АДАПТИВНА РЕАКЦІЯ
НА СТАН ПОКРИТТЯ

Унікальна у своєму класі автомобілів технологія Система контролю руху на всіх поверхнях (ASPC) —
це низькошвидкісний круїз-контроль, який допомагає F-PACE впоратись у ситуаціях низького зчеплення
коліс з дорожнім покриттям. ASPC дає водієві змогу цілковито зосередитися на їзді. За допомогою кнопки
круїз-контролю ви налаштовуєте «потрібну» швидкість між 3,6 км/год і 30 км/год. Система працюватиме на
встановлення та утримання цієї швидкості, водночас забезпечуючи регулювання тягового зусилля з метою
уникнення пробуксовування.
ASPC встановлюється на всі автомобілі з автоматичною трансмісією і надає водієві додаткової впевненості
на слизьких, обмерзлих або крижаних поверхнях і в горбистій місцевості. Система істотно полегшує
керування F-PACE в складних дорожніх умовах. ASPC також підтримує функцію рушання з місця, незамінну
в умовах низького зчеплення з дорожнім покриттям і підйомів, а також функцію спускання з гори,
яка контролює прискорення автомобіля на крутих схилах.
На повноприводних (AWD) автомобілях, оснащених системою Adaptive Dynamics2 3, cистема адаптивного
реагування на стан дорожнього покриття (AdSR) розпізнає відмінності між поверхнями дороги для
забезпечення максимального зчеплення з нею. Запозичивши неперевершений досвід Jaguar Land Rover
у повноприводних системах, AdSR постійно відстежує навколишнє середовище та підрегульовує відповідні
налаштування двигуна та гальм. Після вибору AdSR вона працює на всіх швидкостях, щоб надавати вам
підтримку й допомогу на складних або несприятливих внаслідок негоди поверхнях.
1Тільки автоматична трансмісія.
2Стандартне обладнання для F-PACE в комплектації S, не доступний для 2,0-літрового 4-циліндрового дизельного двигуна потужністю 163 к.с..
3За наявності системи динаміки зі змінюваними налаштуваннями Configurable Dynamics.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для
отримання докладної інформації.

38 |

ТЕХНОЛОГІЯ ВОДІННЯ

ГРАВІЙ

МОКРА ТРАВА

СНІГ/КРИГА

МОКРА ДОРОГА

СЛАБКЕ ЗЧЕПЛЕННЯ З ДОРОГОЮ

Під час їзди слизькою поверхнею, наприклад,
по траві або снігу, крутний момент розподіляється
між передніми і задніми колесами так, щоб
максимально збільшити зчеплення шин з дорогою.
В екстремальних умовах, де з дорогою мають
зчеплення тільки передні колеса, з метою найкращого
зчеплення до 100% обертального моменту двигуна
може бути передано на передні колеса.
СУХА ДОРОГА

ЗАДНІ

За нормальних погодних умов крутний момент майже
цілковито передається на задні колеса, що дозволяє
водієві насолоджуватися чудовою динамікою та
керованістю, характерними для автомобілів Jaguar.
ЗАДНІ

ПЕРЕДНІ

ПЕРЕДНІ

ВДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСМІСІЇ
ПОВНИЙ ПРИВОД (AWD)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДИНАМІКА ТРАНСМІСІЇ

Повноприводна система (AWD) F-PACE поєднує в собі динамічність та характер заднього привода (RWD) з підвищеною
безпекою та зчепленням, що їх надає AWD. При спокійному водінні у F-PACE здебільшого увімкнуто тільки задній привод,
що забезпечує чистоту керування, відчуття та баланс. Але коли дороги стають складнішими або коли ви різко розганяєте
машину на поверхнях з недостатнім зчепленням, система вправно перекидає потужність на передні колеса, даючи F-PACE
утримати оптимальне зчеплення для комфортного руху за будь-яких умов.
AWD автомобіля F-PACE використовує роздавальну коробку 8-ступінчастої автоматичної трансмісії для забезпечення
належного розподілу крутного моменту на передні та задні колеса. Роздавальна коробка, розроблена для певності,
що F-PACE збереже динамічну поведінку Jaguar, містить електромеханічно активовувану багатодискову муфту зчеплення
з приводом для створення гідравлічного тиску. З метою передавання оптимального значення крутного моменту на передні
колеса цей тиск швидко та точно регулюється для створення потрібного зусилля в муфті зчеплення.
На відміну від інших систем, які реагують на пробуксовування коліс, програмне забезпечення Jaguar’s Intelligent Driveline
Dynamics (IDD — інтелектуальна динаміка трансмісії) є упереджувальним і використовує датчики, що вимірюють
відкривання дросельної заслінки та повороти керма для попередження пробуксовування коліс. IDD легко координує ці
дані і порівнює їх з реакціями від двигуна, трансмісії та протибуксувальної системи для обчислення наявного крутного
моменту та рівномірного розподілу крутного моменту, перш ніж зчеплення з дорожнім покриття буде втрачено. З місця
F-PACE може переходити від заднього до повного привода всього за 165 мілісекунд або за 0,1 секунду під час руху.
В результаті поїздка поєднуватиме в собі враження від їзди на автомобілі з заднім приводом та можливостями повного
привода, що забезпечує найвищий рівень продуктивності та управління, незалежно від стану й типу дороги.
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СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕННЯ
КРУТНОГО МОМЕНТУ
ПОКРАЩЕНА ЗДАТНІСТЬ ПРОХОДИТИ ПОВОРОТИ

Система розподілення крутного моменту F-PACE максимізує здатність проходити навіть найстрімкіші
повороти. Ця технологія забезпечує контрольоване незалежне гальмування окремо внутрішніх передніх
і задніх коліс, яке допомагає чітко вписуватися в поворот. Більший гальмівний тиск застосовується до
заднього внутрішнього колеса, оскільки це гарантує найвищу здатність проходити повороти, в той час
як передні внутрішні колеса пригальмовуються для оптимізації руху по кривій. В результаті знижується
ймовірність заносу і підвищується коефіцієнт зчеплення з дорогою. Розподілення крутного моменту
забезпечує збільшену маневреність та додає водієві впевненості за кермом.

ПОТУЖНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ
ПОСТІЙНО, ЩОБ ПІДТРИМУВАТИ
НЕЗМІННУ ШВИДКІСТЬ
ПОВОРОТУ ЗОВНІШНІХ КОЛІС

ДОДАТКОВЕ ОБЕРТАЛЬНЕ
ЗУСИЛЛЯ, ПРИКЛАДЕНЕ ДО
ВІСІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕННЯ
КРУТНОГО МОМЕНТУ ОКРЕМО
ПРИГАЛЬМОВУЄ ПЕРЕДНІ Й
ЗАДНІ ВНУТРІШНІ КОЛЕСА

НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE R-SPORT КОЛЬОРУ FIRENZE RED З ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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НЕДОСТАТНЯ
ПОВОРОТНІСТЬ

НАДМІРНА
ПОВОРОТНІСТЬ

ГАЛЬМУВАННЯ
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
НАДАННЯ КОЛЕСАМ
МОЖЛИВОСТІ ПРОТИДІЯТИ
НЕДОСТАТНІЙ ЧИ НАДМІРНІЙ
ПОВОРОТНОСТІ

СТАБІЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ
ДИНАМІЧНИЙ
КОНТРОЛЬ СТІЙКОСТІ

СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ
ПРОБУКСОВУВАННЮ

СИСТЕМА
СТАБІЛІЗАЦІЇ ПРИЧЕПА

Системи забезпечення стійкості F-PACE гарантують безпеку у будь-якій ситуації, незалежно від того,
віддаєте ви перевагу активному стилю водіння чи просто хочете бути впевненим у керованості автомобіля
в складних дорожніх умовах.
Система динамічного контролю стійкості (DSC) відстежує динаміку F-PACE, коригуючи роботу систем
автомобіля для забезпечення максимальної стійкості та оптимізації зчеплення з дорожнім покриттям.
Система DSC знижує крутний момент двигуна і задіює гальма на відповідних колесах, щоб відкоригувати
траєкторію руху автомобіля, протидіючи недостатній або надмірній маневреності. Встановлювана на
F-PACE система DSC чудово компенсує недостатню маневреність для зниження швидкості та максимально
швидкого відновлення контролю над автомобілем.
Система запобігання пробуксовуванню (EDC) запобігає блокуванню коліс, викликаного різким
гальмуванням двигуном на слизькій поверхні. Це досягається завдяки короткочасному підвищенню
крутного моменту на відповідних колесах.
Система стабілізації причепа (TSA) підвищує стійкість автомобіля під час буксирування. Якщо система
TSA реєструє небезпечне розгойдування причепа, вона допомагає відновити контроль над ситуацією,
поступово зменшуючи швидкість руху F-PACE завдяки зменшенню обертів двигуна та гальмуванню
окремо правих і лівих коліс, щоб припинити розгойдування.
НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE R-SPORT КОЛЬОРУ FIRENZE RED З ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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ACTIVITY KEY
МІЦНИЙ

ВОДОНЕПРОНИКНИЙ

БЕЗПЕЧНИЙ

Аctivity Key* незамінний для тих, хто веде активний спосіб життя. Це зручно: ви можете
надівати браслет Activity Key, щоб не носити з собою брелок з ключем. Браслет міцний
й абсолютно водонепроникний. Займайтеся чим завгодно: стрибайте з парашутом чи
плавайте, не розлучаючись з ключем від свого автомобіля. Браслет Activity Key дає змогу
замикати та відмикати автомобіль. Ви можете вийти з автомобіля, залишивши звичайний
ключ у салоні, і замкнути його, піднісши Activity Key до дверей багажного відділення.
Тоді з метою безпеки звичайний брелок автоматично деактивується.
*Опційна функція. Також доступний як встановлюваний аксесуар від дилера Jaguar.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
Кожен F-PACE забезпечує величезну кількість систем інформації та розваг, для цього він обладнаний мультимедійною системою Touch Pro.
Ця система використовує інтуїтивні та найсучасніші інтегровані технології, які зроблять кожну поїздку максимально приємною.

TOUCH PRO З 10-ДЮЙМОВИМ
СЕНСОРНИМ ЕКРАНОМ
Стандартний 10-дюймовий сенсорний екран
посередині центральної консолі підтримує
керування жестами для прокрутки і натиску та
забезпечує найбільш реалістичне відтворення
аудіовізуальної інформації. Для підсилення
відчуття єдиного цілого з автомобілем система
Touch Pro дозволяє налаштовувати робочі екрани
та забезпечує швидку реакцію, а також голосове
управління. Багатозадачність також легко
здійснюється завдяки інтерактивній бічній панелі.

ЦИФРОВА ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ1
За допомогою опційної цифрової віртуальної панелі
приладів з 12,3-дюймовим дисплеєм високої чіткості1
ви можете отримувати та аналізувати величезну
кількість інформації, потрібної для водія, а також
розважально-інформаційних даних та даних для
активної безпеки, включно з навігацією, телефоном
та медіа-інформацією. Висока роздільна здатність
гарантує максимальну чіткість, а вдосконалене
ядро процесора забезпечує довершену графіку.
Опція Navigation Pro2 дозволяє виводити
повноекранні навігаційні інструкції з 3D-картами,
щоб водій міг легше зорієнтуватися на місцевості.

ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ3
Дисплей з проекцією на вітрове скло дозволяє
водію не відволікатися та не відводити очей
від дороги, виводячи основні дані управління
автомобілем, такі як швидкість, положення
перемикача передач та навігаційні інструкції3
на вітрове скло. Проекція відзначається своєю
кришталево чистою повнобарвною графікою з
високою роздільною здатністю, яка дає змогу
бачити всю, необхідну для водія, інформацію.
Він здатен показувати зображення сенсорного
екрана Touch Pro включно з телефонною та
медійною інформацією. Цю функцію можна
вмикати і вимикати відповідно до уподобань водія.

1Доступно при встановленні Navigation Pro. 2Включає функцію розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний обмежувач швидкості. Встановлюється разом із Connect Pro.
3Встановлюється разом з вітровим склом зі зниженим пропусканням сонячного випромінювання. Функції, опції та доступність додатку залежать від країни продажу,
тому завітайте за інформацією до місцевого дилера Jaguar щодо наявності цих та інших умов.
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ЗВ’ЯЗОК
InControl – це сукупність стандартних та опціональних функцій Jaguar, які дозволяють Вам залишатися
на зв'язку з Вашим автомобілем і легко та безпечно зв'язуватися з навколишнім світом. Існує цілий ряд
пакетів та опцій на вибір. При виборі додатків, навіть якщо Ви знаходитеся далеко від свого автомобіля,
деякі функції InControl дозволять Вам залишатися на зв'язку з ним. Переконайтеся, що володіння
автомобілем Jaguar стало більш приємним, ніж будь-коли.

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ
PINPOINT TOUCH CONTROL
Функція Pinpoint Touch Control дозволяє Вам швидко взаємодіяти з інформацією.
Сенсорний екран реагує так само, як і смартфон або планшет, підтримуючи такі
мультитач-жести, як прокрутка та масштабування зображення

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ФУНКЦІЇ
Насолоджуйтесь цілим рядом мультимедійних функцій на сенсорному
екрані. Підключіть пристрій та переглядайте інформацію про плейлисти
і музику, що можна відсортувати за виконавцем, альбомом та жанром.

ПЕРСОНАЛІЗОВАНА ДОМАШНЯ СТОРІНКА
Ви можете налаштувати робочі екрани за своїм бажанням. Більш ніж 60 ярликів
та додатків дозволять Вам налаштувати систему залежно від функцій, які Ви
найчастіше використовуєте.

РОЗШИРЕНИЙ ІНТЕРФЕЙС ТЕЛЕФОНА
Ви можете викликати обраний контакт одним дотиком, тепер ще простіше
та комфортніше. Додаткова функціональність включає в себе прямий доступ
до голосової пошти, конференц-зв'язку та інтеграцію робочого столу.

ІНТЕРАКТИВНА БІЧНА ПАНЕЛЬ
Вибір бічних панелей дозволить Вам вирішувати багато задач одночасно.
Наприклад, основний дисплей може використовуватися для навігації, а бічні
панелі – для контролю телефонних дзвінків. Просто проведіть пальцем вгору
чи вниз для перемикання між декількома панелями.

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ
Ви можете вирішувати задачі, не відволікаючись від дороги, адже
E-PACE пропонує функцію інтелектуального розпізнавання голосу.
Наприклад, «Включити станцію 97,9'» або «Зателефонувати додому».

Функція управління Remote включає абонентські послуги, термін дії яких можна подовжити після закінчення початкового періоду, рекомендованого Вашим дилером Jaguar. Функції, опції та доступність додатку InControl
залежать від країни продажу, тому перегляньте інформацію місцевого дилера Jaguar щодо наявності та всіх інших умов. Надані на цій сторінці зображення та інформація, що стосуються технології InControl, включно зі
скріншотами та рядами скріншотів, можуть бути суб'єктом оновлень програмного забезпечення, модифікацій після виходу нових версій, а також інших системних/візуальних змін залежно від обраних параметрів. Якість
мобільного зв'язку не може бути гарантована у всіх локаціях. Remote App та InControl App потрібно буде завантажити з Apple/Play Store. Всі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це
безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.

PROTECT
Програма підтримки в дорозі Jaguar Optimised Assistance1 – У разі поломки
ви можете безпосередньо зв'язатися з командою служби допомоги Jaguar,
натиснувши кнопку на стельовій консолі або на екрані допомоги в додатку
Remote для смартфона.
Екстрений виклик (SOS) – У випадку більш серйозної ДТП функція екстреного
виклику автоматично з'єднає Вас із групою реагування на надзвичайні ситуації,
яка повідомить аварійно-рятувальним службам про Ваше місцезнаходження.
Для забезпечення більшого спокою та впевненості ця послуга надається
протягом перших десяти років з дати реєстрації.
Додаток Remote Essentials – Додаток для смартфона Remote надає інформацію
про ваш автомобіль і дозволяє вам взаємодіяти з ним віддалено. Цей додаток
сумісний з більшістю смартфонів, Android Wear™ або Apple Watch® і дозволяє
використовувати такі функції:

ПАКЕТ ОПЦІЙ SMARTPHONE2
За допомогою інформаційно-розважальної системи F-Pace InControl та пакету
опцій для смартфона Smartphone, ви зможете лишатись зв’язку навіть за кермом.
Система Android Auto™ допомагає зробити поїздки безпечнішими. Ця програма
доповнена простим і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, завдання якого
зробити так, щоб водій якомога менше відволікався від керування автомобілем.
Просто підключіть смартфон Android через роз'єм USB, після чого ви зможете
управляти сумісними програмами за допомогою сенсорного екрану автомобіля.
Система Apple CarPlay® також підвищує рівень безпеки, дозволяючи водієві
користуватися додатками, не відволікаючись від дороги. Щоб працювати з
сумісними програмами, такими як карти, повідомлення і музика, на сенсорному
екрані в салоні, підключіть свій смартфон Apple до автомобіля.

•В
 ідстеження подорожей – Ця опціональна функція може автоматично
реєструвати історію поїздки, включаючи Ваш маршрут та кілометраж.
Цю інформацію можна надіслати по електронній пошті для звітності
про витрати та імпортувати в електронну таблицю.
•П
 еревірка стану автомобіля – Перевірка рівня та запасу палива та
стану закриття дверей, вікон і замків. Дозволяє побачити останнє
місце стоянки автомобіля та знайти шлях до нього пішки за допомогою
навігаційних інструкцій.
1Програма підтримки в дорозі Jaguar Optimised Assistance – це програма, що працює за підпискою, яку можна продовжити після закінчення строку дії, встановленого вашим дилером.
2Наповнення та функції пакету Smartphone можуть відрізнятись в залежності від ринку.
Функції, опції та доступність пакетів опцій залежать від країни продажу. Будь ласка, зверність до вашого дилера Jaguar Land Rover за деталями.
iPhone® – зареєстрована торгова марка Apple Inc., зареєстрована в США та інших країнах. Для перевірки сумісності з iPhone зверніться до офіційного дилера Jaguar.
Android™ є торговою маркою Google LLC.
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ОПЦІОНАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
NAVIGATION PRO1
дозволяє Вам зберегти інформацію про Ваші улюблені місця, використовувати
жести натиску та масштабування для простого перегляду карти та відображати
кришталево чіткі 2D – або 3D-зображення карти на вибір. До функції Navigation
Pro додається спеціальний пакет Connect Pro.
CONNECT PRO PACK2
Пакет Connect Pro складається з додатків InControl Apps, Remote Premium, точки
доступу Wi-Fi 4G та Pro Services. Він розроблений для додаткової зручності як
в автомобілі, так і поза ним, гарантуючи Вам та Вашим пасажирам насолоду від
поїздки та безперервного зв'язку зі світом.
ДОДАТКИ INCONTROL
Технологія Jaguar InControl Apps дозволяє через сенсорний екран
управляти оптимізованими для використання в автомобілі мобільними
додатками InControl Apps для смартфонів на базі AndroidTM або Apple®,
включаючи «Контакти», «Календар» і «Аудіоплеєр». Для цього необхідно
підключити мобільний телефон за допомогою кабелю USB. Ви також можете
завантажувати додатки інших розробників, ще більше розширюючи перелік
доступних опцій.

REMOTE
Додаток Remote Premium має низку функцій, недоступних в додатку для
смартфона Remote Essentials:
• Дистанційне блокування/розблокування – заблокувати або розблокувати
двері віддалено за допомогою натискання однієї кнопки. Просто натисніть
на кнопку «Заблокувати» на екрані управління безпекою автомобіля
в додатку Remote для смартфона для заблокування дверей, активації
сигналізації, складання бокових дзеркал3 та закривання вікон4. Натисніть
на кнопку «Розблокувати» для розкладання бокових дзеркал, вмикання
ближнього світла фар та подвійного вмикання аварійної сигналізації.
•Д
 истанційний клімат контроль – підготуйте Ваш F-PACE заздалегідь,
нагрівши чи охолодивши салон, щоб Ви та Ваші пасажири почувалися
комфортно відразу після посадки в автомобіль.
• Сигнал/Спалах фар – Ця функція вмикає аварійну сигналізацію Вашого
Jaguar, ближнє світло фар та звуковий сигнал, щоб допомогти Вам знайти
автомобіль на переповненій стоянці.
4G Wi-Fi
Точка доступу 4G Wi-Fi надає доступ до Інтернету в автомобілі, дозволяючи
одночасно підключити до восьми безпровідних пристроїв. Пасажири можуть
з'єднатися через безпровідну мережу автомобіля, щоб переглядати веб-сайти,
працювати, оновлювати інформацію в соцмережах та розважатися протягом
всієї поїздки.

1Включає систему розпізнавання дорожніх знаків та адаптивного обмеження швидкості. Якщо Navigation Pro та Connect Pro доступні як опції, система Navigation Pro повинна замовлятися разом з пакетом Connect Pro.
2За наявності Navigation Pro. 3Доступно лише при наявності бічних дзеркал з електроприводом. 4Залежить від ринку.
Функція управління Remote включає абонентські послуги, термін дії яких можна подовжити після закінчення початкового періоду, рекомендованого Вашим дилером Jaguar. Функції, опції та доступність додатку InControl
залежать від країни продажу, тому перегляньте інформацію місцевого дилера Jaguar щодо наявності та всіх інших умов. Надані на цій сторінці зображення та інформація, що стосуються технології InControl, включно зі
скріншотами та рядами скріншотів, можуть бути суб'єктом оновлень програмного забезпечення, модифікацій після виходу нових версій, а також інших системних/візуальних змін залежно від обраних параметрів. Якість
мобільного зв'язку не може бути гарантована у всіх локаціях. Remote App та InControl App потрібно буде завантажити з Apple/Play Store. Всі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це
безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.

PRO SERVICES
• Інформація про дорожній рух в режимі реального часу (Real Time Traffic
Information) – Використовує канали даних про трафік в режимі реального
часу, щоб надати водію найбільш точну картину дорожнього руху на шляху
до місця призначення.

•П
 ослуга паркування (Parking Service) – Коли Ви наближаєтеся до пункту
призначення, Ви можете побачити місце для стоянки. Просто натисніть
на свою улюблену автостоянку, і навігаційна система оновить маршрут,
щоб довести Вас до неї.

•П
 ошук поблизу – В будь-якій точці світу Ви можете переглянути найближчий
район у пошуках цікавих туристичних об'єктів. Система має доступ до точної
інформації про місце призначення, поради та підказки для туриста, а також
функцію онлайн-перегляду місцевості для подорожуючих.

•С
 кладання маршрутів он-лайн (Online Routing) – По дорозі до пункту
призначення система враховує умови дорожнього руху з урахуванням
типових дорожніх ситуацій для певного часу доби, забезпечуючи Вам
оптимальний маршрут.

•П
 ланування маршрутів та складання маршрутів "від дверей до дверей" –
Перед поїздкою Ви можете скористатися додатком Планувальник маршрутів
(Route Planner) або Інтернет-мережею для пошуку, збереження місця
розташування або встановленням пункту призначення.

•К
 амери спостереження – Попереджають вас за допомогою камер
спостереження на дорогах про можливі нещодівні аварії.

•П
 овідомлення про запланований час прибуття (Share ETA) –
Ви можете повідомити про свій запланований час прибуття Вашому
вибраному контакту (контактам), щоб вони точно знали, коли Вас чекати,
за розрахунками навігаційної системи. Якщо Ви запізнюєтесь, ця функція
відправить автоматичне оновлення Вашого запланованого часу прибуття
текстовим повідомленням або по e-mail.
•В
 ид із супутника (Satellite View) – Якщо Ви хочете отримати додаткову
інформацію про місцевість, у якій Ви знаходитеся, з висоти пташиного
польоту, просто переключіться в режим «Вид із супутника».
•Р
 ежим щоденних поїздок (Commute Mode) – дозволяє системі вивчити
Ваші щоденні маршрути та автоматично попередити Вас про очікуваний
час поїздки на основі історичних даних про дорожній рух і даних в
режимі реального часу без необхідності вводити пункт призначення.
Система вивчає маршрути, які Ви обираєте для певного пункту
призначення і потім радить Вам найшвидший з них. Функцію можна
увімкнути чи вимкнути за бажанням водія.

5Система Стеження включає послуги, що потребують підписки.
Функції, опції та доступність додатку InControl залежать від країни продажу, тому перегляньте
інформацію місцевого дилера Jaguar щодо наявності та всіх інших умов.

•Ц
 іни на пальне – Коли Ви збираєтеся заправитися, послуга Ціни на пальне
не лише знаходить заправки на Вашому маршруті, але й дозволяє Вам
порівняти ціни для найбільш економного варіанту заправки.
•О
 нлайн мультимедійні функції – дозволяють об'єднувати численні додатки,
такі як Deezer та TuneIn, та персоналізувати контент, що надає доступ до
більш ніж 40 мільйонів музичних треків та чотирьох мільйонів програм
і підкастів. Вперше музичні композиції можуть транслюватися безпосередньо
з автомобілю без потреби у смартфоні – забезпечуючи бездоганне звучання
та зручність.
СИСТЕМА ВІДСТЕЖУВАННЯ SECURE TRACKER5
Використання технології відстеження для сповіщення про спробу викрадення
автомобіля та повідомлення про його місцезнаходження до відповідних органів,
з метою своєчасного повернення. Включає в себе послуги підписки на період
терміну гарантійного обслуговування.

АУДІОСИСТЕМА
Салон автомобіля – це ідеальне місце для улюбленої музики, і Jaguar F-PACE пропонує
три різні аудіо системи на вибір, щоб Ви змогли насолоджуватися якісним звучанням:

16 ДИНАМІКІВ

1 САБВУФЕР

АУДІО СИСТЕМА
Відмінна акустика завдяки шести динамікам.
АУДІОСИСТЕМА MERIDIAN™
Відмінне розділення, кришталево чисті високі частоти та повний,
глибокий бас – завдяки продуманому розміщенню 10 динаміків, в тому
числі двоканального сабвуфера.

ЦИФРОВЕ БЕЗПРОВІДНЕ РАДІО (DAB)
Опціональна технологія DAB-радіо забезпечує покращену якість звуку, широкий
вибір радіостанцій та актуальну текстову інформацію про радіостанцію, передачу
та пісні, які Ви слухаєте.

АУДІОСИСТЕМА ОБ'ЄМНОГО ЗВУЧАННЯ MERIDIAN
Вся повнота та чистота живого виконання завдяки продуманому розміщенню
14 передніх, бокових та задніх динаміків, в тому числі двоканального сабвуфера
– ідеальне зведення звуку завдяки технології Trifield™. Ексклюзивна для компанії
Meridian технологія Trifield ідеально поєднує центральні канали та канали
оточуючого звуку з лівими та правими каналами, що забезпечує оптимальне,
стабільне відтворення звуку для кожного пасажира.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
НА ЗОБРАЖЕННІ: Meridian Surround Sound System.

MERIDIAN™
Партнер Jaguar з виготовлення аудіосистем, компанія Meridian, заснована в 1977
році в графстві Кембриджшир, Англія, стала ініціатором багатьох нововведень,
таких як активні динаміки та перший у світі цифровий процесор об'ємного звуку.
Завдяки аудіотехнології Meridian Jaguar F-PACE стає найкращим простором для
Вашої улюбленої музики. Технологія Meridian корекції звуку була використана для
аналізу форми салону, акустичних та резонансних характеристик, щоб допомогти
уникнути небажаних звуків. Найсучасніший алгоритм гарантує, що ритм, такт і
розмір будь-якої музичної композиції звучатимуть так само, як задумав автор,
забезпечуючи стабільне, винятково якісне відтворення звуку для кожного
пасажира автомобіля.

УНІКАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ
MERIDIAN

ДИНАМІКИ +
САБВУФЕР

ПОТУЖНІСТЬ
(ВАТ)

N/A

6

180

АУДІОСИСТЕМА MERIDIAN™

10 + 1

380

АУДІОСИСТЕМА ОБ'ЄМНОГО
ЗВУЧАННЯ MERIDIAN™

16 + 1

825

АУДІОСИСТЕМА

ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛУ
Зводить всі елементи аудіо системи разом для виконання,
яке в іншій аудіо системі вимагало б значно більших за
розміром динаміків.
СИСТЕМА КОРЕКЦІЇ ЗВУКУ В САЛОНІ MERIDIAN
Найсучасніший алгоритм Meridian Cabin Correction адаптує якість
звуку до точних акустичних характеристик салону F-PACE.
ЦИФРОВА ВІБРАЦІЙНА ОБРОБКА MERIDIAN
Для збереження якості музичних записів вони конвертуються
в загальний цифровий формат. Функція Meridian Digital Dither
Shaping забезпечує, що плавне та безперебійне цифрове
перетворення сигналів, що зберігає найменші деталі звучання.
Результат – аутентичне перетворення музичного запису,
що викликає такі самі емоції, як і оригінальний запис.
ТЕХНОЛОГІЯ TRIFIELD™
Ексклюзивна для компанії Meridian технологія Trifield ідеально
поєднує центральні канали та канали оточуючого звуку з лівими
та правими каналами, що забезпечує стабільне відтворення звуку,
подібне до концерту, для кожного пасажира.

Meridian – це зареєстрована торгова марка Meridian Audio Ltd.
Trifield та пристрій "three fields" – це торгова марка Trifield Productions Ltd.
Функції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікацій автомобіля та ринку.
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БЕЗПЕКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЮ
РОБИМО ВОДІННЯ ЩЕ ПРИЄМНІШИМ ТА БЕЗПЕЧНІШИМ
Від допомоги при русі в щільному міському трафіку або по автостраді, до функції додаткової безпеки для Вас
і Ваших пасажирів – ми пропонуємо цілий ряд доступних інноваційних технологій, у стандартній комплектації,
або як частину опціонального пакету. Незалежно від того, що Ви обираєте, кожна функція розроблена та
спроектована так, щоб підсилити задоволення від керування автомобілем.

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ
Передні І Задні Датчики паркування зроблять маневрування ще простіше.
Датчики в передньому і задньому бамперах спрацьовують при виборі задньої
передачі або активуються вручну. При цьому на сенсорному екрані з'являється
графічне зображення виду автомобіля зверху. При паркуванні сенсорний
дисплей та аудіоповідомлення вказують, наскільки близько до інших об'єктів.
Система Екстреного Гальмування допоможе запобігти зіткненню з іншими
транспортними засобами, пішоходами або велосипедистами. Якщо виявлено
потенційну загрозу фронтального зіткнення, відображається попередження,
що дає вам час, щоб вжити заходів. Камера в передній частині автомобіля
відстежує загрозу зіткнення на швидкості від 5 до 80 км/год (3 миль/год
до 49 миль/год), а зіткнення з пішоходом – від 5 до 60 км/год (3 миль/год
до 37 миль/год). Якщо загроза зіткнення все ще існує, і ви не вживаєте
жодних заходів, система застосує гальма, щоб зменшити ступінь тяжкості
можливих ушкоджень.
Круїз-Контроль Та Обмежувач Швидкості дозволяють водію підтримувати
поточну швидкість автомобіля без необхідності постійного використання
педалі акселератора, що допомагає зменшити втому водія. Обмежувач
швидкості також дозволить водію попередньо встановити максимальну
швидкість, яку транспортний засіб не буде перевищувати. Обидві функції
за бажанням можна легко ввімкнути або вимкнути.
Система Контролю Ступеня Втоми Водія Система контролю втоми водія
визначає, коли ви починаєте відчувати себе сонними або втомилися –
даючи вам раннє попередження, що вам потрібно зробити перерву.
Система Утримання Смуги Руху відстежує ситуації, коли автомобіль мимоволі
сходить з потрібної смуги та не тільки сповістить вас про це, але й обережно
поверне ваш автомобіль на смугу, задіявши кермове управління.

Камера Заднього Виду забезпечує поліпшену видимість при русі заднім ходом.
Статичні лінії, що позначають зовнішній периметр транспортного засобу та
прогнозований шлях, накладаються на зображення з камери заднього виду
на вашому сенсорному екрані.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
Система розпізнавання дорожніх знаків, включена до опциональної навігаційної
системи Pro, виводить інформацію про відповідні знаки обмеження швидкості
і заборони обгону на приладову панель, в поле вашого зору. Адаптивний
обмежувач швидкості використовує дані системи розпізнавання дорожніх знаків
і регулює швидкість руху автомобіля в відповідно до обмежень за допомогою
круїз-контролю.
Функція камери кругового огляду 360°1 використовує чотири цифрові камери,
непомітно розташовані з усіх боків автомобіля, що створюють вид автомобіля
зверху з обзором 360° на сенсорному екрані. Можливість одночасно відображати
декілька різних видів автомобіля під різним кутом допомагає водію при різних
маневрах, від паркування на узбіччі до в'їзду та виїзду з обмеженого простору
та перехресть.
Система відстеження мертвих зон1 допомагає уникнути зіткнення. Якщо ваш
автомобіль виявить інший транспортний засіб в мертвій зоні, коли ви починаєте
змінювати смуги руху, у відповідному бічному дзеркалі буде горіти невеликий
попереджувальний світловий сигнал. Система забезпечує чітко розрахований
крутний момент – направляючи ваш автомобіль на безпечну відстані від
транспортного засобу який наближається.

1Доступно тільки при наявності опціональних зовнішніх дзеркал з електроприводом і функцією автоматичного затемнення. 2Лише для автоматичної трансмісії. 3Не доступно з Driver Assist Pack.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку. Уточнюйте цю інформацію у найближчого дилера Jaguar.
Всі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю контролюють транспортний засіб.

Система Допомоги При Паркуванні Park Assist

Адаптивний Круїз-Контроль

ПАКЕТИ ОПЦІЙ
ПАКЕТ ОПЦІЙ PARK3
Опціональний пакет функцій Park Pack дозволить Вам безпечно та надійно
паркуватися та маневрувати при в'їзді та виїзді з тісних місць стоянки і в місцях,
закритих будівлями або іншими транспортними засобами. Пакет функцій включає:
Система Допомоги При Паркуванні Park Assist робить простішим паралельне
паркування та паркування заднім ходом, скеровуючи автомобіль у потрібному
напрямку. Вам потрібно лише вибрати відповідну передачу та контролювати
швидкість автомобіля у той час, коли графічні та звукові повідомлення
допоможуть здійснити маневр. Система допомоги при паркуванні допоможе
без стресу виїхати з місця паралельно припаркованому автомобілю.
Система Датчиків Паркування По Периметру Автомобіля 360°
Наша система датчиків паркування по периметру автомобіля (360°) дає вам
повну впевненість у маневруванні у вузьких місцях. Датчики, розташовані
по периметру автомобіля, автоматично спрацьовують під час вибору
режиму руху заднім ходом або можуть бути активовані вручну, при цьому
на сенсорному екрані з'являється графічне зображення, що показує вид
транспортного засобу зверху. Під час паркування сенсорний дисплей
і звукові сигнали вказують на те, як близько ви наблизилися до перешкоди.
Система Виявлення Автомобілів, Що Наближаються Ззаду Особливо
корисна при виїзді задом з паркувального місця. Система попереджає вас
про транспортні засоби, пішоходів та інші перешкоди, що наближаються з
будь-якої сторони вашого автомобіля. Вона попереджатиме вас за допомогою
звукових та візуальних повідомлень, навіть якщо видимість обмежена.

ПАКЕТ ОПЦІЙ DRIVE PACK1 2 3
Зробить кожну поїздку більш безпечною та приємною. Пакет функцій
Drive Pack включає:
Адаптивний круїз-контроль дозволить утримувати Ваш автомобіль
на безпечній дистанції від автомобіля, що рухається попереду, якщо він
сповільнюється чи зупиняється під час руху по автостраді чи в щільному
міському трафіку. Якщо автомобіль, що рухається попереду, повністю
зупиниться, Ваш автомобіль також плавно зупиниться. При русі з частими
зупинками адаптивний круїз-контроль дозволяє автоматично слідувати
за транспортним засобом. Система активується на швидкості від 20 км/год
до 200 км/год.
Система екстреного гальмування при швидкому русі Система екстреного
гальмування при русі на високих швидкостях виявляє загрозу лобового
зіткнення з іншим транспортним засобом і сповіщає водія про необхідність
загальмувати. Якщо водій не реагує, система задіє гальма, пом’якшуючи
наслідки можливого зіткнення. Система екстреного гальмування при русі
нависоких швидкостях активна при швидкостях від 10 до 160 км/год.
Система відстеження мертвих зон допомагає уникнути зіткнення. Якщо ваш
автомобіль виявить інший транспортний засіб в мертвій зоні, коли ви
починаєте змінювати смуги руху, у відповідному бічному дзеркалі буде горіти
невеликий попереджувальний світловий сигнал. Система забезпечує чітко
розрахований крутний момент – направляючи ваш автомобіль на безпечну
відстані від транспортного засобу який наближається.

БЕЗПЕКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
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ОПЦІОНАЛЬНИЙ ПАКЕТ
ПАКЕТ ОПЦІЙ DRIVER ASSIST1 2 3
Пакет опцій Driver Assist містить широкий асортимент
функцій допомоги водієві, в тому числі опції пакетів Park
і Drive (див. стор. 57), а також систему камер кругового
огляду 360°. У цей пакет опцій також входять адаптивний
круїз-контроль з помічником, який утримує автомобіль
в смузі руху і підтримує задану відстань до транспортного
засобу попереду, роблячи водіння простіше і зручніше.

1Лише для автоматичної трансмісії.
2Доступно тільки при наявності опціональних зовнішніх дзеркал з електроприводом
і функцією автоматичного затемнення. Доступно при встановленні Navigation Pro.
3Не доступно для Park Pack або Drive Pack.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від
комплектації автомобіля і конкретного ринку. Уточнюйте цю інформацію
у найближчого дилера Jaguar.

Адаптивний круїз-контроль із функцією кермового управління
вмикається, допомагаючи керуванню, гальмуванню та
прискоренню, коли ви тримаєте руки на кермі та прогнозує
шлях вперед. Камера та радар забезпечують центральне
положення автомобіля та налаштовують швидкість вашого
автомобіля до швидкості транспортного потоку. Якщо
автомобіль попереду гальмує, аж до повної зупинки – технологія
автоматично сповільнить ваш автомобіль чи повністю його
зупинить, у випадку, якщо це необхідно, забезпечуючи
комфортне та спокійне водіння. Якщо ви приберете руки з
керма, автомобіль надасть попередження. Якщо попередження
не враховується, то функція кермового управління вимикається,
але адаптивний круїз-контроль залишатиметься активним.

ПЕРЕДНЯ КАМЕРА

ПЕРЕДНІЙ РАДАР

БЕЗПЕКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
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ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВДОСКОНАЛЕНА АЕРОДИНАМІКА
Аеродинаміка F-PACE розроблялася та вдосконалювалася
із застосуванням методів обчислювальної гідрогазодинаміки.
Завдяки збільшенню стійкості та зменшенню лобового опору,
споживання пального у F-PACE може знижуватися1.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ
Значну частину сплавів, що використовується у виробництві F-PACE,
становить вторинний алюміній. Використання значно меншої кількості
енергії, ніж для виробництва первинного алюмінію, зводить до мінімуму
вплив F-PACE на довкілля.

ПОЛЕГШЕНІ МАТЕРІАЛИ
На кожному етапі виробничого процесу інженери максимально
полегшують усі деталі автомобіля. Тим самим вони домагаються
ідеального поєднання зниження ваги зі збільшенням ефективності.

ADBLUE®2
З метою сприяння очищенню вихлопних газів для дизельних моделей
F-PACE використовується AdBlue®. AdBlue® — нетоксична незаймиста
біорозкладна добавка, яка очищує гази у вихлопній системі автомобіля,
видаляючи шкідливі викиди оксиду азоту.

СТОП/СТАРТ2
Всі двигуни F-PACE оснащено системою Стоп/Старт. Вона заглушує
двигун, коли ви повністю зупиняєтесь, і негайно перезапускає його,
коли потрібно. Це сприяє заощадженню пального, особливо під час
їзди містом.
РЕЖИМ ECO
Режим Eco сприяє економічній їзді за рахунок зменшення чутливості
дросельної заслінки, вибору більш економічної конфігурації двигуна
та (на автомобілях з механічною коробкою передач) попереджень
про необхідність перемикання передачі. Цей режим також зменшує
споживання пального за рахунок мінімізації витрат енергії двигуна
на живлення клімат-контролю та аудіосистеми. На сенсорному екрані
виводяться дані про рух автомобіля та поради водію.

ТЕХНОЛОГІЇ НИЗЬКОГО ТЕРТЯ
У лінійці двигунів Ingenium застосовуються технології
інтелектуального покриття поршнів, голчастих роликопідшипників
та інших механічних частин. Це допомагає зменшити тертя, особливо
при низьких температурах двигуна, відтак автомобіль працює при
найкращій ефективності.

1Будь ласка, зверніться до супровідної Технічної специфікації для отримання детальної інформації про привод, потужність двигуна та економію палива.
2Залежить від ринку.
Можливість вибору двигуна залежить від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE R-SPORT КОЛЬОРУ FIRENZE RED З ОПЦІЯМИ І АКСЕСУАРАМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
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F-PACE SVR

КОНЦЕПЦІЯ F-PACE SVR
F-PACE SVR – це найкращий результат еволюції F-PACE, який неодноразово відзначався нагородами.
Це SUV з характером спортивного автомобіля. Це спортивний автомобіль з практичністю позашляховика.
Висококваліфіковані інженери та експерти в області аеродинаміки підрозділу SVO провели аналіз та всі
можливі випробування сил, що діють на різні частини автомобіля. Використовуючи отриману інформацію,
їм вдалося вивести точність проектування на нові висоти і створити по-справжньому особливе творіння.
Як відомо, знання – сила, без якої не обійтися при розрахунку аеродинамічних характеристик. Наші інженери
змогли максимально ефективно спрогнозувати вплив діючих сил і наділили повнорозмірний кросовер
приголомшливими ходовими характеристиками, в тому числі здатністю розганятися до 100 км/год всього
за 4,3 секунди.

НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE SVR КОЛЬОРУ INDUS SILVER зі встановленням опціями (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)

F-PACE SVR
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ЕКСТЕР’ЄР
F-PACE SVR покликаний гарантувати безкомпромісну продуктивність. Кожна його деталь, окрім естетичної, виконує
і певну практичну функцію. Модифікована передня частина кузова зі збільшеними повітрозабірниками і оптимально
розташованими вентиляційними отворами забезпечує покращене надходження повітря і охолодження.
Ці особливості також надають F-PACE SVR привабливий вигляд і натякають на величезну потужність, яку таїть в собі
цей автомобіль. Нові 395-міліметрові передні і задні гальмівні диски з червоними 4-поршневими передніми гальмівними
супортами відрізняються неймовірною ефективністю. Під виразними колісними арками можуть бути встановлені
21-дюймові або опціональні 22-дюймові ковані легкосплавні колісні диски.
Для поліпшення зчеплення і стійкості на поворотах використовуються широкі 295-міліметрові задні шини, які також
додатково підкреслюють спортивні можливості F-PACE SVR.
Новий спойлер служить продовженням лінії кузова, значно зменшуючи підйомну силу, покращуючи стійкість на
високих швидкостях і доповнюючи спортивний спосіб F-PACE SVR. Щоб забезпечити ефектне оформлення та потужне
звучання, активна спортивна вихлопна система з можливістю відключення, запозичена у F-TYPE, доповнена чотирма
вихлопними трубами з полірованого алюмінію. Крім того, F-PACE SVR можна зробити по-справжньому унікальним за
допомогою різноманітних варіантів для персоналізації, таких як палітра ефектних кольорів екстер'єру, в яку входять
Indus Silver і Ultra Blue.

НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE SVR КОЛЬОРУ INDUS SILVER ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)

ІНТЕР’ЄР
Ледве зайнявши одне з неймовірно зручних сидінь Performance – переднє або заднє – ви відразу ж відчуєте себе в
F-PACE SVR як вдома. Передні сидіння з регулюванням за 14 параметрами, функцією запам'ятовування налаштувань і
тисненим логотипом SVR виконані з перфорованої шкіри преміум-класу з ромбовидною прострочкою. Валики бічної
підтримки дарують підвищений комфорт на поворотах, нагадуючи про спортивний характер автомобіля.
У задній частині салону розташовані відмінно гармонуючі сидіння Performance з перфорованої шкіри, які забезпечують
поліпшену в порівнянні зі стандартним F-PACE підтримку тіла, що особливо стане у нагоді при динамічному водінні.
Спортивне шкіряне кермо з контрасним швом в стилі SVR. Важіль селектора SportShift, запозичений у F-TYPE, простий
і інтуїтивно зрозумілий. Педкермові алюмінієві пелюстки дозволяють водієві перемикати передачі швидко, вручну і не
відпускаючи кермо. Виберіть одне з чотирьох ефектних поєднань кольорів оздоблення салону, щоб зробити інтер'єр
F-PACE SVR максимально оригінальним.

НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE SVR З СИДІННЯМИ ОЗДОБЛЕНИМИ ПЕРФОРОВАНОЮ ШКІРОЮ WINDSOR КОЛЬОРУ EBONY/LIGHT OYSTER (ДОСТУПНІСТЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РИНКУ)

F-PACE SVR
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ПРОДУКТИВНІСТЬ
Представляємо вашій увазі кілька значень, здатних змусити ваш пульс прискоритись ще до того, як ви
сядете в автомобіль. F-PACE SVR постачається з бензиновим двигуном V8 об'ємом 5,0 л з нагнітачем,
який відрізняється високою потужністю в 550 к. с. і крутним моментом в 680 Н ∙ м. він дозволяє
автомобілю розганятися від 0 до 100 км/год всього за 4,3 секунди і розвивати швидкість 283 км/ч.
8-ступінчаста автоматична трансмісія від Jaguar була спеціально модернізована фахівцями підрозділу
Special Vehicle Operations і тепер поєднує в собі точність перемикання і безпрецедентно швидку
реакцію. Вісім передавальних чисел, розташованих максимально близько, забезпечують швидкість
розгону і практично миттєве перемикання передач, кожне з яких займає всього 200 мілісекунд.
Видатна аеродинаміка, завдяки якій F-PACE SVR буквально розсікає повітря, дозволяє в повній
мірі реалізувати доступну потужність, роблячи керування автомобілем неймовірно захоплюючим.
Реакція дросельної заслонки була оптимізована для поліпшення часу реакції, а передавальне число
вищій передачі гарантує точність управління. Повний привод з системою автоматичного розподілу
крутного моменту компанії Jaguar подає крутний момент до коліс з кращим зчепленням, щоб забезпечити
максимальний рівень стійкості і керованості, а також зробити водіння впевненим в будь-яку погоду і на
будь-яких поверхнях.
Активна спортивна вихлопна система з можливістю відключення відстежує стан дросельної заслінки,
швидкість і число обертів двигуна і при необхідності відкриває активні клапани. Завдяки цьому
випрямляється траєкторія руху, відпрацьовані гази виходять через задній глушник, а звук автомобіля
стає потужним і владним.

НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE SVR КОЛЬОРУ INDUS SILVER ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ОПЦІЯМИ (ДОСТУПНІСТЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РИНКУ)

СТВОРІТЬ СВІЙ ВЛАСНИЙ F-PACE SVR
ОБЕРІТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ЕКСТЕР’ЄРУ
На цьому етапі ви зможете зробити F-PACE SVR дійсно унікальним. Виберіть колір кузова, стиль даху, опції екстер'єру
та колісні диски, які чудово їх доповнюють.

ОБЕРІТЬ ДАХ

ОБЕРІТЬ КОЛІСНІ ДИСКИ

21-дюймові колісні диски Style 5080 з
5 здвоєними спицями, Satin Technical
Grey з контрастним оздобленням
Diamond Turned

22-дюймові колісні диски Style 5081 з
5 здвоєними спицями і з оздобленням
Gloss Black

Дах у кольорі кузова

Зсувний панорамний дах

Фіксований панорамний дах

22-дюймові колісні диски Style 5081 з
5 здвоєними спицями, Satin Technical
Grey з контрастним оздобленням
Diamond Turned
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку. Уточнюйте цю інформацію у найближчого дилера Jaguar.
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ОБЕРІТЬ КОЛІР
Fuji White

Santorini Black

Yulong White

Eiger Grey

Indus Silver

Ultra Blue

Firenze Red

ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР
Оберіть комбінації кольорів інтер'єру та відповідні опції і аксесуари з асортименту Jaguar Gear.

СИДІННЯ ТА МАТЕРІАЛИ ОЗДОБЛЕННЯ

ОБЕРІТЬ КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР'ЄРУ

Сидіння з перфорованої шкіри Windsor з
ромбовидною прострочкою та тисненим
логотипом SVR

Ebony/Pimento

Ebony/Light Oyster

Ebony/Siena Tan

Ebony/Ebony
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ОБЕРІТЬ ЕЛЕМЕНТИ ОЗДОБЛЕННЯ

F-PACE SVR – ОСОБЛИВОСТІ
ЕЛЕМЕНТИ ЕКСТЕР'ЄРУ

Елемент оздоблення Meshed Aluminium

Бейдж SVR
Нижня частина бампера з обробкою Satin Grey/Black
Бічні вентиляційні решітки з обробкою Dark Satin Grey
Решітка радіатора з обробкою Gloss Black і окантовкою Satin Grey
Вентиляційні решітки на капоті з оздобленням Dark Satin Grey
Чотири вихлопні труби з 95-міліметровими елементами оздоблення
КОЛІСНІ ДИСКИ

Елемент оздоблення Aluminium Weave Carbon Fibre

21-дюймові колісні диски Style 5080 з 5 здвоєними спицями,
Satin Technical Grey з контрастною обробкою Diamond Turned
ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕР'ЄРУ
Важіль селектора SportShift

ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛІ

Замшева тканина Suedecloth кольору Ebony

СИДІННЯ І ОБЛАШТУВАННЯ ІНТЕР'ЄРУ
Сидіння з перфорованої шкіри Windsor з ромбовидною прострочкою
та тисненим логотипом SVR
Підголівники передніх сидінь з тисненим логотипом SVR
Кермо з функцією підігріву, обробкою шкірою і логотипом SVR
Комплект килимків класу преміум
Металеві накладки на пороги з логотипом SVR
ДИНАМІКА
Активна спортивна вихлопна система з можливістю відключення

Наявність додаткових опцій може залежати від країни продажу.
Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
Перелік доступних опцій та Jaguar Gear – аксесуари див. на сторінках 104-109.

НОВИЙ F-PACE
CHEQUERED FLAG
F-PACE Chequered Flag увібрав в себе найкращі якості, характерні для автомобілів
Jaguar. Передня частина автомобіля, що виділяється агресивним переднім
бампером S з елементами оздоблення в колір кузова і повітрозабірниками, вказує
на його спортивний характер. Крім того, потужний вигляд F-PACE Chequered Flag
підкреслює пакет опцій Black – набір елементів оформлення екстер'єру з обробкою
Gloss Black. Сюди входять: окантовка бічних вікон і решітки радіатора, накладки
на двері та ексклюзивні бічні вентиляційні решітки з бейджом Chequered Flag,
що надають автомобілю унікальність. Виразний стиль (характерна особливість
цієї комплектації) притаманний і орієнтований на водія салону з обробкою шкірою,
джерелом натхнення для створення якого стала модель R-Sport. Виберіть одне
з двох чудових колірних поєднань: Ebony і Pimento або Ebony з контрастною
прострочкою Light Oyster.
Особливості:
Можна обрати 4-циліндровий дизельний двигун Ingenium об'ємом 2,0 л і потужністю 240 к. с. з подвійним
турбонаддувом і системою повного приводу або 4-циліндровий бензиновий двигун Ingenium об'ємом
2,0 л і потужністю 249 к. с. з турбонаддувом і системою повного приводу.
Екстер'єр:
• Можна обрати колір Yulong White, Eiger Grey або Santorini Black • Повний набір компонентів пакета
опцій Black, в тому числі окантування бічних вікон, бічні вентиляційні решітки з бейджом Chequered Flag,
окантування решітки радіатора і накладки на двері з обробкою Gloss Black • Передній бампер S з елементами
обробки в колір кузова • Рейлінги даху з обробкою Gloss Black • 19-дюймові колісні диски Style 5038 з 5
здвоєними спицями в кольорі Gloss Black.
Інтер'єр:
• Кольорові рішення інтер'єру: Ebony/Pimento або Ebony/прострочки Light Oyster • Передні сидіння з
електроприводом та регулюванням у 10 положеннях і підігрівом • Металеві накладки на пороги з логотипом
Chequered Flag • Елементи оздоблення Meshed Aluminium • Система Touch Pro • Навігаційна система Pro
• Віртуальна приладова панель • Аудіосистема MeridianTM • CD/DVD-програвач.
Доступність двигунів залежить від ринку.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від
комплектації автомобіля і конкретного ринку. Уточнюйте цю інформацію
у найближчого дилера Jaguar.

НОВИЙ F-PACE
300 SPORT
F-Pace 300 Sport привертає увагу. Характерна жовта тематика починається
з брендування на гальмівних супортах та знаходить продовження у
логотипах 300 SPORT на решітці та дверях багажника. Вражаючий інтер’єр,
що не залишає байдужим. У поєднанні з декоративною обробкою екстер’єру
кольору Dark Satin Grey, тематика створює яскравий контраст, від якого
просто не можна відвести погляд. Всередині сучасний дизайн, орієнтований
на водія, пройшов повну модифікацію 300 SPORT. Брендовані підголівники
та логотип 300 SPORT на кермі, оздобленому м’якою зернистою шкірою,
та жовта контрастна стрічка, що проходить по всьому інтер'єру F-PACE
300 SPORT демонструють індивідуальність автомобіля.
Особливості:
Можна обрати 3-літровий дизельний двигун V6 потужністю 300 к.с з подвійним турбонаддувом
і системою повного приводу або з 2-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун Ingenium потужністю
300 к.с. з турбонаддувом і системою повного приводу*.
Екстер’єр:
• Можна обрати кольори Yulong White, Indus Silver або Santorini Black • Акценти кольору Dark Satin Grey
на окантуванні решітки радіатора, передньому бампері, панелі заднього бампера, окантуванні бічних
вікон та накладки на двері з обробкою Gloss Black • Рейлінги даху з обробкою Gloss Black • 20-дюймові
колісні диски Style 5035 з 5 спицями у кольорі Sarin Dark Grey з контрастною обробкою Diamond Turned
• Чорні гальмівні супорти з логотипом 300 SPORT • Логотип 300 SPORT на решітці радіатора та
дверях багажника.
Інтер’єр:
• Кольорові рішення інтер'єру: оздоблення шкірою кольору Ebony з контрастною жовтою стрічкою
по всьому салону • Тиснений логотип 300 SPORT на передньому підголівнику • Передні сидіння з з
електроприводом та регулюванням у 10 положеннях та електроприводом поперекового підпору у
4 положеннях • Кермо з логотипом 300 SPORT, оздоблене м’якою зернистою шкірою з контрастною
жовтою стрічкою • Алюмінієві пелюстки перемикання передач • Килимки з контрастною жовтою
стрічкою та логотипом 300 SPORT • Накладки на пороги з логотипом 300 SPORT • Система Touch Pro
• Навігаційна система Navigation Pro • Інтерактивний водійський дисплей • Аудіосистема Meridian
• CD/DVD-програвач.
*Доступність двигунів залежить від ринку.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля
і конкретного ринку. Уточнюйте цю інформацію у найближчого дилера Jaguar.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

F-PACE – ВАШ ВИБІР
Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

ОБЕРІТЬ
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ОБЕРІТЬ

ОБЕРІТЬ

ДВИГУН

МОДЕЛЬ

КОЛІР

ст. 80

ст. 82

ст. 84

Оберіть один з потужних і ефективних
бензинових або дизельних двигунів,
щоб автомобіль F-PACE, який
відповідає вашому стилю водіння.

Порівняйте розмаїття стандартних
функцій на моделях F-PACE.

Виявіть свою індивідуальність з
одним з приголомшливих кольорів
екстер’єру F-PACE.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

ОБЕРІТЬ
ОБЕРІТЬ

ОБЕРІТЬ

ІНТЕР’ЄР

АКСЕСУАРИ
JAGUAR GEAR

ст. 88

ст. 90

ст. 104

Додайте свій особистий штрих до нового
F-PACE та доповніть його вражаючий стиль
комплектом бездоганно спроектованих
легкосплавних дисків.

Ми маємо широкий вибір високоякісних
матеріалів, замші, шкіри, панелей та
оздоблень на кожен смак.

Зробіть його по-справжньому
своїм, додавши стилю, практичності,
та універсальності за допомогою
спеціальних аксесуарів F-PACE.

ДИСКИ

1 ДВИГУН
ОБЕРІТЬ

Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ
2,0-ЛІТРОВИЙ 4 ЦИЛІНДРОВИЙ RWD (ЗАДНЬОПРИВОДНИЙ) ІЗ

2,0-ЛІТРОВИЙ 4 ЦИЛІНДРОВИЙ RWD (ЗАДНЬОПРИВОДНИЙ) ІЗ

2,0-ЛІТРОВИЙ 4 ЦИЛІНДРОВИЙ AWD (ПОВНОПРИВОДНИЙ) ІЗ

ТУРБОНАДДУВОМ

ПОДВІЙНИМ ТУРБОНАДДУВОМ

ТУРБОНАДДУВОМ

ТУРБОНАДДУВОМ

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 163 К.С.

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 180 К.С.

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 180 К.С

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 240 К.С

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ 380 Nm

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ 430 Nm

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ 430 Nm

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ 500 Nm

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 10,2 секунд

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 8,6 секунд

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 9 секунд

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 7,2 секунд

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 195 км/год

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 208 км/год

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 208 км/год

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 217 км/год

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO,
R-SPORT

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO,
R-SPORT

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

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

10,2

195
КМ/ГОД

СЕКУНДИ

8,6

208
КМ/ГОД

СЕКУНДИ

9,0

208
КМ/ГОД

СЕКУНДИ

7,2

217

МЕХАНІКА RWD
(ЗАДНІЙ ПРИВОД)

МЕХАНІКА RWD
(ЗАДНІЙ ПРИВОД)
МАКС. ШВИДКІСТЬ
КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
100 КМ/ГОД

АВТОМАТ RWD
(ЗАДНІЙ ПРИВОД)
МАКС. ШВИДКІСТЬ
КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
100 КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
МАКС. ШВИДКІСТЬ
КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
100 КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
МАКС. ШВИДКІСТЬ
КМ/ГОД

СЕКУНДИ

Можливість вибору двигуна залежить від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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2,0-ЛІТРОВИЙ 4 ЦИЛІНДРОВИЙ AWD (ПОВНОПРИВОДНИЙ) ІЗ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

КМ/ГОД

БЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ
3,0-ЛІТРОВИЙ
V6 AWD (ПОВНОПРИВОДНИЙ) ІЗ

2,0-ЛІТРОВИЙ
4 ЦИЛІНТРОВИЙ AWD
(ПОВНОПРИВОДНИЙ) ІЗ

2,0-ЛІТРОВИЙ
4 ЦИЛІНТРОВИЙ AWD
(ПОВНОПРИВОДНИЙ) ІЗ

3,0-ЛІТРОВИЙ
V6 AWD (ПОВНОПРИВОДНИЙ) ІЗ

ПОДВІЙНИМ ТУРБОНАДДУВОМ

ПОДВІЙНИМ ТУРБОНАДДУВОМ

ПОДВІЙНИМ ТУРБОНАДДУВОМ

НАГНІТАЧЕМ

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 300 К.С.

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 250 К.С.

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 300 К.С.

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 380 К.С.

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ 700 Nm

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ 365 Nm

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ 400 Nm

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ 450 Nm

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 6,4 секунд

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 6,6 секунд

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 5,8 секунд

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 5,5 секунд

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 241 км/год

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 217 км/год

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 233 км/год

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 250 км/год

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

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

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

S

6,4

241*
КМ/ГОД

СЕКУНДИ

7,0

217
КМ/ГОД

СЕКУНДИ

6,1

233*
КМ/ГОД

СЕКУНДИ

5,5

250*

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
100 КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
МАКС. ШВИДКІСТЬ
КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
100 КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
МАКС. ШВИДКІСТЬ
КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
100 КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
МАКС. ШВИДКІСТЬ
КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
100 КМ/ГОД

АВТОМАТ АWD
(ПОВНИЙ ПРИВОД)
МАКС. ШВИДКІСТЬ
КМ/ГОД

СЕКУНДИ

КМ/ГОД

2 МОДЕЛЬ
ОБЕРІТЬ

Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

LUXURY

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ДОПОВНЕННЯ ДО PURE)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ДОПОВНЕННЯ ДО PRESTIGE)

Біксенонові фари зі світлодіодними денними
ходовими вогнями
Протитуманні фари
Сидіння із зернистої шкіри
Фонове освітлення інтер'єру
Спортивне кермо

18-дюймові легкосплавні колісні диски (Style 1018)
Сидіння Luxury з оздобленням перфорованою
шкірою Windsor
Електричні передні сидіння, що регулюються
на 10 положень
Фонове освітлення інтер'єру
Елементи оздоблення Etched Aluminium

18-дюймові легкосплавні колісні диски (Style 1022)
Двофункційні ксенонові фари зі світлодіодними
денними ходовими вогнями
Омивачі фар високого тиску
Сидіння з тканини преміум класу
Передні сидіння з механічним регулюванням
на 8 положень
Металічна накладка в багажному відділенні
Дзеркало заднього виду з автоматичним
затемненням
Декоративна накладка Gloss Black
Кермо, обтягнуте шкірою Soft Grain
Мультимедійна система Touch Pro з 10-дюймовим
сенсорним дисплеєм
Аудіосистема
Металеві накладки на пороги на передні двері
з написом «Jaguar» і підсвіткою
Килимові покриття Premium
Хромоване окантування бічних вікон

Стандартні характеристики також можуть відрізнятися залежно від країни покупки, варіанту двигуна та передачі. Будь ласка, проконсультуйтесь у місцевого продавця Jaguar для отримання додаткової інформації.
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

SPORT

R-SPORT

S

R-SPORT ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ДОПОВНЕННЯ ДО PURE)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ДОПОВНЕННЯ ДО R-SPORT)

19-дюймові легкосплавні колісні диски
До комплекту R-Sport Body входять передні та
задні бампери R-Sport, накладки дверей під колір
кузова з оздобленням чорного матового кольору
Матове хромоване обрамлення радіаторної
решітки та бічні повітрозабірники
Чорне обрамлення бічних вікон
Біксенонові фари зі світлодіодними денними
ходовими вогнями
Передні протитуманні фари
Спортивні сидіння з перфорованою шкірою
Підкермові пелюстки перемикання
передач з обробкою Satin Chrome
Фонове освітлення інтер'єру
Металеві накладки на пороги з логотипом R-Sport

20-дюймові легкосплавні колісні диски
Комплект S Body, куди входять передній та задній
бампери S, обшивки дверей кольору кузова S з
матовими хромованими оздобленнями
Адаптивні світлодіодні фари зі світлодіодними
денними ходовими вогнями
Спортивні сидіння з перфорованої шкіри та замші
Електричні передні сидіння, що регулюються на
10 положень
Декоративна накладка Meshed Aluminium
Adaptive Dynamics
Червоні гальмівні супорти

3 КОЛІР
ОБЕРІТЬ

Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

ОДНОТОННИЙ

Fuji White

МЕТАЛІК

Narvik Black

Yulong White

Santorini Black

Eiger Grey

Portofino Blue

ПАЛІТРА ПРЕМІУМ КОЛЬОРІВ

Caesium Blue

Firenze Red

Indus Silver

Silicon Silver

Carpathian Grey

3 КОЛІР
ОБЕРІТЬ

Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

СПЕЦІАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ

Valloire White Pearl

Meribel White Pearl

УЛЬТРА-МЕТАЛІК

Spectral Racing Red

Velocity Blue

Ligurian Black

Mescalito Black

Borealis Black

Bosphorus Grey

Windward Grey

ПАЛІТРА ФАРБ SVO
Зверніть увагу на опціональну палітру неповторних відтінків ультраметаллік і спеціальних покриттів, доповнену
відповідними варіантами обробки екстер'єру. У неї входять новітні високотехнологічні кольори, включаючи варіанти
з покриттям Gloss або Satin Matte, а також спеціальні покриття з ефектом Pearlescent або ChromaFlair. Всі вони
створюються персоналом нашого нового передового об'єкта, що належить підрозділу Special Vehicle Operations.

Scafell Grey

British Racing Green

Balmoral Blue

Desire Deep Red

Madagascar Orange

Flux Silver

Rio Gold

Verbier Silver

Ethereal Frost Silver

4 ДИСКИ
ОБЕРІТЬ

Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

ОЗДОБЛЕННЯ ЛЕГКОСПЛАВНИХ КОЛІСНИХ ДИСКІВ
РОЗМІР ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
РОЗМІР ШИНИ
КОД

ОЗДОБЛЕННЯ ЛЕГКОСПЛАВНИХ КОЛІСНИХ ДИСКІВ
РОЗМІР ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
РОЗМІР ШИНИ
КОД

18˝ 15-СПИЦЕВІ
‘STYLE 1022’

18˝ 10-СПИЦЕВІ
‘STYLE 1021’

18˝ 10-СПИЦЕВІ
‘STYLE 1018’

19˝ 5-СПИЦЕВІ
‘STYLE 5037’

Gloss Sparkle Silver

Gloss Sparkle Silver

Gloss Sparkle Silver

Gloss Sparkle Silver

7.5J x 18"

7.5J x 18"

7.5J x 18"

8.5J x 19"

235/65 R18 | 255/60 R18

235/65 R18 | 255/60 R18

255/60 R18

255/55 R19

029YH

029YF

029YG

029YK

19˝ 5-СПИЦЕВІ
‘STYLE 5037’

19˝ 7 ПОДВІЙНИХ СПИЦЬ
‘STYLE 7012’

19˝ 5 ПОДВІЙНИХ СПИЦЬ
‘STYLE 5038’

20˝ 10 ПОДВІЙНИХ
СПИЦЬ ‘STYLE 1019’

Gloss Black

Gloss Sparkle Silver

Gloss Grey та Diamond Turned

Gloss Shadow Chrome

8.5J x 19"

8.5J x 19"

8.5J x 19"

8.5J x 20"

255/55 R19

255/55 R19

255/55 R19

255/50 R20

031JM

029YJ

029YL

029XX

Значення споживання пального/викидів можуть варіювати залежно від розміру шин. Будь ласка, зверніться до супровідної Технічної специфікації
для отримання детальної інформації про привод, потужність двигуна та економію палива.
Наявність дисків залежить від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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ОЗДОБЛЕННЯ ЛЕГКОСПЛАВНИХ КОЛІСНИХ ДИСКІВ
РОЗМІР ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
РОЗМІР ШИНИ
КОД

ОЗДОБЛЕННЯ ЛЕГКОСПЛАВНИХ КОЛІСНИХ ДИСКІВ
РОЗМІР ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
РОЗМІР ШИНИ
КОД

20˝ 5 ПОДВІЙНИХ СПИЦЬ
‘STYLE 5031’

20˝ 5 ПОДВІЙНИХ СПИЦЬ
‘STYLE 5031’

20˝ 5 ПОДВІЙНИХ СПИЦЬ
‘STYLE 5036’

20˝ 5 СПИЦЕВІ
‘STYLE 5035’

Gloss Black

Gloss Grey та Diamond Turned

Gloss Sparkle Silver

Gloss Grey та Diamond Turned

8.5J x 20"

8.5J x 20"

8.5J x 20"

8.5J x 20"

255/50 R20

255/50 R20

255/50 R20

255/50 R20

029XZ

029XY

029XW

029YN

20˝ 5-СПИЦЕВІ
‘STYLE 5035’

22˝ 15-СПИЦЕВІ
‘STYLE 1020’

22˝ 15-СПИЦЕВІ
‘STYLE 1020’

22˝ 15-СПИЦЕВІ
‘STYLE 1020’

Gloss Black

Gloss Silver з
контрастними вставками

Gloss Black з вставками Satin Black

Gloss Grey з
контрастними вставками

8.5J x 20"

9.0J x 22"

9.0J x 22"

9.0J x 22"

255/50 R20

265/40 R22

265/40 R22

265/40 R22

029YP

029YA

029YB

029YE

Вказані варіанти можуть вплинути на ефективність та ціноутворення транспортних засобів через місцеву політику оподаткування.
Будь ласка перейдіть на сторінку конфігурації jaguar.ua або зверніться до до найближчого дилера Jaguar.

5 ІНТЕР’ЄР
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PURE
СИДІННЯ ЗІ
ШВОМ У ТОН

ОЗДОБЛЕННЯ

ОБШИВКА СТЕЛІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ
ПРИЛАДІВ БЕЗ ШВА

КИЛИМИ

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
ТА КОДИ ОПЦІЙ

Сидіння з високоякісної тканинни

Ebony з Ebony

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony

Ebony

SEC

Сидіння Luxtec

Ebony з Ebony

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony

Ebony

SEA

Latte з Latte

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony

Ebony

SEB

СИДІННЯ ІЗ
КОНТРАСТНИМ ШВОМ

ОЗДОБЛЕННЯ

ОБШИВКА СТЕЛІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ
ПРИЛАДІВ З ШВОМ

КИЛИМИ

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
ТА КОДИ ОПЦІЙ

Ebony з Siena Tan

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Ebony

Ebony

SEE

Latte з Espresso

Gloss Black

Light Oyster

Espresso з Espresso

Espresso

TZE

Light Oyster з Pistachio

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Ebony

Ebony

SEF

СИДІННЯ ЗІ
ШВОМ У ТОН

ОЗДОБЛЕННЯ

ОБШИВКА СТЕЛІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ
ПРИЛАДІВ З ШВОМ

КИЛИМИ

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
ТА КОДИ ОПЦІЙ

Ebony з Ebony

Etched Aluminium

Light Oyster або Ebony

Ebony з Ebony

Ebony

SEP

Espresso з Espresso

Etched Aluminium

Light Oyster

Espresso з Espresso

Espresso

TZT

Siena Tan з Siena

Etched Aluminium

Light Oyster або Ebony

Ebony з Ebony

Ebony

SEQ

Latte з Latte

Etched Aluminium

Light Oyster

Espresso з Espresso

Espresso

TZR

Light Oyster з Light Oyster

Etched Aluminium

Light Oyster

Oyster з Oyster

Oyster

TZS

Стандарт

PRESTIGE

Стандарт
Сидіння із зернистої шкіри

PORTFOLIO

Стандарт
Сидіння з перфорованої шкіри Windsor

Стандартні та додаткові комплектації можуть відрізнятись залежно від наявності на ринку. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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R-SPORT
СИДІННЯ ІЗ
КОНТРАСТНИМ ШВОМ

ВСТАВКИ

СТЕЛЯ ІЗ ЗАМШІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
З КОНТРАСТНИМ ШВОМ

КИЛИМИ

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
ТА КОДИ ОПЦІЙ

Ebony/Ebony з Light Oyster

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEG

СИДІННЯ ІЗ
КОНТРАСТНИМ ШВОМ

ВСТАВКИ

СТЕЛЯ ІЗ ЗАМШІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
З КОНТРАСТНИМ ШВОМ

КИЛИМИ

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
ТА КОДИ ОПЦІЙ

Ebony/Ebony з Light Oyster

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEG+033YF
(покращенна оббивка
зі шкіри)

Ebony/Pimento з Pimento

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Pimento

Ebony

SEH

Стандарт
Спортивні сидіння Luxtec з технічними
сітчастими вставками

Опціональні
Спортивні сидіння з перфорованої зернистої шкіри

Сидіння Performance з перфорованої зернистої шкіри

Ebony/Light Oyster
з Light Oyster

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEJ

Oyster/Oyster з Lime

Gloss Black

Light Oyster

Oyster з Lime

Oyster

SEV

Ebony/Ebony з Light Oyster

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEG+033YF
(Покращені
властивості сидінь)

Light Oyster/Ebony з Ebony

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Light Oyster

Ebony

SHT+017GV
(Покращені
властивості сидінь)

СИДІННЯ ІЗ
КОНТРАСТНИМ ШВОМ

ВСТАВКИ

СТЕЛЯ ІЗ ЗАМШІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
З КОНТРАСТНИМ ШВОМ

КИЛИМИ

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
ТА КОДИ ОПЦІЙ

Ebony/Ebony з Light Oyster

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEK

СИДІННЯ ІЗ
КОНТРАСТНИМ ШВОМ

ВСТАВКИ

СТЕЛЯ ІЗ ЗАМШІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
З КОНТРАСТНИМ ШВОМ

КИЛИМИ

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
ТА КОДИ ОПЦІЙ

Ebony/Ebony з Light Oyster

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

S

Стандарт
Спортивні сидіння Із зернистої шкіри

Опціональні
Спортивні сидіння з перфорованої зернистої шкіри

Сидіння Performance з перфорованої зернистої шкіри

SEK+033YF
(покращенна оббивка
зі шкіри)

Pimento/Ebony з Ebony

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Pimento

Ebony

SEL

Brogue/Brogue з Light Oyster

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEM

Light Oyster/Ebony з Ebony

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEN

Ebony/Ebony з Light Oyster

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEK+033YF
(Покращені
властивості сидінь)

Light Oyster/Ebony з Ebony

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

SEN+017GV
(Покращені
властивості сидінь)

5 ІНТЕР’ЄР
ОБЕРІТЬ
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Інтер'єр на зображенні: Сидіння із тканини Ebony із вставками Gloss Black,
стелею Light Oyster та передня панель Ebony.

3

1

2

4

5

PURE
КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР'ЄРУ
СТАНДАРТ
1

2

3

4

5

СИДІННЯ ЗІ ШВОМ У ТОН

ВСТАВКИ

ОБШИВКА СТЕЛІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ

КИЛИМИ

Ebony

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony

Ebony

СИДІННЯ ЗІ ШВОМ У ТОН

ВСТАВКИ

ОБШИВКА СТЕЛІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ
ПРИЛАДІВ БЕЗ ШВА

КИЛИМИ

Ebony

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony

Ebony

Latte

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony

Ebony

ОПЦІЇ

ОПЦІЇ ВСТАВОК
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched Aluminium, Meshed Aluminium або Carbon Fibre

Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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Інтер'єр на зображенні: Шкіряні сидіння кольору Latte із контрастним швом Espresso,
вставками Gloss Black, стелею Light Oyster та передня панель Espresso.

3

1

2

4

5

PRESTIGE
КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР’ЄРУ
СТАНДАРТ
1

2

3

4

5

СИДІННЯ ІЗ
КОНТРАСТНИМ ШВОМ

ВСТАВКИ

ОБШИВКА СТЕЛІ

Ebony з Siena Tan

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Ebony

Ebony

Latte з Espresso

Gloss Black

Light Oyster

Espresso з Espresso

Espresso

Light Oyster з Pistachio

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Ebony

Ebony

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ

КИЛИМ

ОПЦІЇ ВСТАВОК
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched Aluminium, Meshed Aluminium або Carbon Fibre

Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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Показано інтер'єр: Шкіряні сидіння Windsor кольору Siena Tan з оздобленням Gloss Figured Ebony,
оббивка стелі салону Light Oyster та панель салону Ebony.

3

1

2

4

5

PORTFOLIO
КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР’ЄРУ
СТАНДАРТ
1

2

3

4

5

СИДІННЯ ЗІ ШВОМ У
КОЛІР САЛОНУ

ВСТАВКИ

ОБШИВКА СТЕЛІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ ЗІ
ШВОМ У КОЛІР САЛОНУ

КИЛИМИ

Ebony з Ebony

Etched Aluminium

Light Oyster або Ebony

Ebony з Ebony

Ebony

Espresso з Espresso

Etched Aluminium

Light Oyster

Espresso з Espresso

Espresso

Siena Tan з Siena Tan

Etched Aluminium

Light Oyster або Ebony

Ebony з Ebony

Ebony

Latte з Latte

Etched Aluminium

Light Oyster

Espresso з Espresso

Espresso

Light Oyster з Light Oyster

Etched Aluminium

Light Oyster

Oyster з Oyster

Oyster

ОПЦІЇ ВСТАВОК
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Ash Grey, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Black, Gloss Figured Ebony, Meshed Aluminium або Carbon Fibre

Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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Показано інтер'єр: Спортивні сидіння з зернистої шкіри Ebony та Pimento з контрастним швом Pimento,
оздоблення Etched Aluminium з оббивкою стелі салону Ebony та панеллю салону Ebony.

3

1

2

4

5

R-SPORT
КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР’ЄРУ
СТАНДАРТ
1

2

3

4

5

СИДІННЯ З
КОНТРАСТНИМ ШВОМ

ВСТАВКИ

ОБШИВКА СТЕЛІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ

КИЛИМИ

Ebony/Ebony з Light Oyster

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Light Oyster

Ebony

Ebony/Ebony з Light Oyster*

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Light Oyster

Ebony

Ebony/Pimento з Pimento

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Pimento

Ebony

Ebony/Light Oyster
з Light Oyster

Gloss Black

Light Oyster або Ebony

Ebony з Light Oyster

Ebony

Oyster/Oyster з Lime

Gloss Black

Light Oyster

Oyster з Lime

Oyster

ОПЦІЇ

ОПЦІЇ ВСТАВОК
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched Aluminium, Meshed Aluminium або Carbon Fibre

*Також доступні з сидіннями Performance.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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Інтер'єр на зображенні: Спортивні шкіряні сидіння кольору Brogue із контрастним швом
Light Oyster, вставками Meshed Aluminium, стелею Ebony та передня панель Ebony.

3

1

2

4

5

S
КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР’ЄРУ
СТАНДАРТ
1

2

3

4

5

СИДІННЯ ІЗ
КОНТРАСТНИМ ШВОМ

ВСТАВКИ

ОБШИВКА СТЕЛІ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ

КИЛИМИ

Ebony/Ebony з Light Oyster

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

Ebony/Ebony з Light Oyster1

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

Brogue/Brogue
з Light Oyster

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

Pimento/Ebony з Ebony

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Pimento

Ebony

Light Oyster/Ebony з Ebony2

Meshed Aluminium

Ebony або Light Oyster

Ebony з Light Oyster

Ebony

ОПЦІЇ

ОПЦІЇ ВСТАВОК
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched Aluminium, Gloss Black або Carbon Fibre
1Також доступні з сидіннями Performance.
2Також доступні з сидіннями Performance. Оздоблення також доступне на сидіннях R-Sport Performance.
Стандартні та опційні функції можуть відрізнятися залежно від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

| 101

5 ІНТЕР’ЄР
ОБЕРІТЬ

Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

Gloss Black
декоративна накладка

Meshed Aluminium
декоративна накладка

Etched Aluminium
декоративна накладка

Carbon Fibre
декоративна накладка

Gloss Figured Ebony
декоративна накладка

Satin Grey Figured Ebony
декоративна накладка

Satin Fine Line Wood
декоративна накладка

Satin Burr Ash
декоративна накладка

Satin Grey Ash
декоративна накладка

6 АКСЕСУАРИ JAGUAR GEAR
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Щоб дізнатися більше про повну лінійку аксесуарів Jaguar, будь ласка,
зверніться до свого найближчого дилера або перейдіть до accessories.jaguar.com

Тримач сноуборда/лиж1
C2A1538
Безпечна та надійна брендована система Jaguar для перевезення інвентарю для зимових видів спорту.
Має знімні рейки для полегшення завантаження. Для чотирьох пар лиж або двох сноубордів.
¹Потребує рейлингів та поперечин на даху. ²Тільки автоматична трансмісія.
Наявність аксесуарів може залежати від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
АВТОМОБІЛЬ НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE R-SPORT У КОЛЬОРІ FIRENZE RED З ОПЦІЯМИ ТА АКСЕСУАРАМИ (ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РИНКУ)
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Оздоблення багажного відділення
T4A4072PVJ

Накладки на пороги Union Jack
T4A5867PVJ – Jet

Тримач для iPad® Click and Play
J9C2163

Накладки багажного відділення збільшують площу багажного
відділення і захищає його виступ під час завантаження або
вивантаження. Виготовлений із матової нержавіючої сталі,
оздоблення Bright, він створює преміальний вигляд області
багажного відділення.

Елегантне оздоблення накладок з нержавіючої сталі для
водійських або пасажирських дверей, що характеризується
яскраво британським стилем.

Click and Play – знімний тримач для планшетів.
Доступні тримачі для різних пристроїв. Вони дозволяють
регулювати кут нахилу і гарантують, що пасажирам на
задньому сидінні буде комфортно.

Вішалка, що кріпиться на підголівник
J9C2167

Відділення з охолодженням/підігрівом між сидіннями
T2H7739

Алюмінієві перемикачі передач2
T2R6547MMU

Вішалка Jaguar кріпиться до підголів'я і має брендовану
хромовану конструкцію з пружинним кріпленням. Легко й
просто встановлюється та знімається. Надає зручне місце
для зберігання одягу без складок.

Охолоджувач та нагрівач їжі та напоїв, який виконує
функцію заднього підлокітника між сидіннями. Він має
покритий шкірою верх й утримується на місці за допомогою
центрального ременя безпеки. Напруга на нього подається
із задньої допоміжної розетки. Ідеально підходить для
тривалих поїздок із сім'єю.

Змінні перемикачі передач з преміум-алюмінію
забезпечують високу якість обробки в ключовій точці
контакту автомобіля з водієм. Виготовлені з цільних брусків
алюмінію, перемикачі вручну відшліфовано у режимі
преміум-обробки і анодовано. Це гарантує, що їхні якості не
погіршуватимуться внаслідок зношування.
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Бічний повітрозабірник з карбону
T4A12419 – Лівий бік
T4A12418 – Правий бік

Бічний повітрозабірник Gloss Black
T4A4307 – Лівий бік
T4A4304 – Правий бік

Високоякісні бічні повітрозабірники з вуглецевого волокна
забезпечують стильове оновлення, натхненне досконалістю.

Бічні повітрозабірники Gloss Black надають стильове
посилення динамічному екстер'єру.

Кришка дзеркала, виготовлена з карбону
T4A7226

Кришка дзеркала Gloss Black
T4A12007

Хромована кришка дзеркала
T4A7131

Високоякісні кришки дзеркала, виготовлені з
вуглецевого волокна, забезпечують стильове
оновлення, натхненне досконалістю.

Кришки дзеркала Gloss Black підкреслюють динамічний
дизайн зовнішніх дзеркал заднього огляду.

Хромовані кришки дзеркал підкреслюють стильний
дизайн зовнішніх дзеркал заднього огляду.

Наявність аксесуарів може залежати від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.
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Дефлектор
T4A7371
Прості для встановлення та знімання, ці дефлектори додадуть
комфорту пасажирові на передньому сидінні, створюючи
циркуляцію повітря в салоні і водночас зменшуючи протяги
та запобігаючи потраплянню краплинок дощу до салону. До
комплекту входять два передніх та два задніх вітрових щитка.

Електрично складані підніжки
T4A12783 – Лівий бік
T4A12780 – Правий бік

Фіксовані бічні підніжки
T4A11848

Блискучі бічні труби
T4A11579

Бічні підніжки допомагають сідати в автомобіль та
виходити з нього і поліпшують доступ до даху. Дизайн має
позначення Jaguar і містить яскраву панель з нержавіючої
сталі та гумову захисну вкладку, що доповнюють стильний
екстер'єр автомобіля.

Ретельно відполіровані бічні труби з нержавіючої сталі
доповнюють зовнішній стиль автомобіля.

Передні бризковики
T4A12742

Задні бризковики
T4A12743

Фірмові передні бризковики Jaguar доповнюють лінії вашого
авто і надають йому захист від бруду та щебеню.

Фірмові задні бризковики Jaguar доповнюють лінії вашого
авто і надають йому захист від бруду та щебеню.

Велобагажник, змонтований на буксирному пристосуванні
C2Z22695 – Пристрій для перевезення двох велосипедів
C2Z22697 – Пристрій для перевезення трьох велосипедів

Ці раціональні, практичні підніжки полегшують сідання
в машину та вихід з неї і поліпшують доступ до даху.
Акуратно покладені під порогами, бічні підніжки
автоматичного розкриваються, коли двері відчиняються.
Коли двері зачиняються, вони автоматично складаються.

Високоякісний велобагажник, змонтований на кульовій
опорі буксирного пристрою, дає змогу зручно перевозити
велосипеди, адже має швидкознімні завантажувальні
кріплення та механізм надійного блокування. Продумана
конструкція дозволяє встановленому багажнику відхилятись
від транспортного засобу, даючи змогу дістати доступ до
дверей багажного відділення.
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Гумовий килимок багажного відділення1
T4A4218

Високоякісний килимок для багажного відділення1
T4A4217

Перегороджувальна сітка багажного відділення
T4A8449

Цей високоякісний килимок виготовлено спеціально
для захисту багажного відділення. Він легкий та міцний,
легко знімається для чищення.

Розкішний м'який килимок багажника кольору Ebony з
логотипом Jaguar. Високоякісний ворс 2050 г/м2 з нубуковим
окантуванням та контрастною прострочкою Dove.

Зручна перегороджувальна сітка кріпиться до D-петель
багажного відділення та кріплень на стельовій панелі.

Перегородка багажного відділення – Розділювач2
T4A11741

Комплект для забезпечення комфорту домашніх тварин³

Протектор бампера
T2H7950

Пропонується як додаток до повно- чи напіввисотної
перегородки багажного відділення, щоб поділити вантажний
простір на дві частини по всій ширині автомобіля.

Все необхідне для приємної поїздки і комфортного
перевезення домашніх улюбленців. Включає в себе
захист багажного відділення з ромбоподібним малюнком,
пандус для багажного відділення, портативний душ і
роздільник на всю висоту багажного відділення.

¹Недоступно із запасним колесом повного розміру. ²Несумісний із задньою кришкою багажного відділення, гумовим покриттям багажного
відділення і відсутній для автомобілів з повнорозмірним запасним колесом. ³Комплект для перевезення домашніх тварин встановлюється
або з гумовим покриттям (T4A5569) або з гумовим килимком (T4A16371). 4Потребує рейлінгів. 5Потребує поперечин на даху.

Зручний висувний протектор забезпечує захист заднього
бампера від подряпин та стирань, та допомагає запобігти
забрудненню одягу від бампера під час завантаження та
розвантаження. Виготовлений з міцного тканинного матеріалу
протектор бампера розроблено так, щоб він укладався у
простір під настилом багажного відділення для зберігання.

Поперечини на даху4
T4A13875

Тримач сноубордів/лиж4 5
C2A1538

Багажник для інвентарю водних видів спорту4 5
C2Z21730

Фірмові поперечини Jaguar потрібні для установлення
всього транспортувального спорядження на даху.
Розроблено спеціально для вашого автомобіля.

Безпечна та надійна брендова система Jaguar для
перевезення інвентарю для зимових видів спорту.
Має знімні рейки для полегшення завантаження.

Універсальна система для транспортування інвентарю для
різних водних видів спорту, включаючи дошку для серфінгу,
байдарки або вітрильну дошку Нахиляється для полегшення
завантаження та розвантаження.

Пристрій для перевезення велосипеда з кріпленням за колеса
C2A1539

Спорт-бокс на даху – Великий4 5
T2H7753

Захист від сонячного ультрафіолету – Вітрове скло
T4A4216

Оснащена замком конструкція легко монтується на даху.
Дозволяє перевозити по одному велосипеду на кожному
кріпленні. Можна встановити максимум три кріплення.
Максимально допустима вага вантажу в пристрої велосипеда
– 20 кг. необхідні поперечні поперечини на дах T4A13875.
Підходить для використання велосипедів для дорослих.
Не підходить для перевезення маленьких/дитячих
велосипедів. необхідно завжди враховувати максимальну
вантажопідйомність даху.

Система швидкого монтажу "Power-click" із вбудованим
індикатором крутного моменту для легкого та надійного
кріплення однією рукою. Великий спорт-бокс місткістю 430
літрів на даху автомобіля відкривається з обох боків ручками,
розміщеними на кришці та всередині боксу, для зручного
встановлення, завантаження та вивантаження. Оздоблення
Чорний «Атлас». Замикається для безпеки.

Виготовлено на замовлення для вітрового скла F-PACE
і має фірмове позначення Jaguar. Відбиває сонячні промені
та допомагає зберегти прохолоду всередині салону.

Наявність аксесуарів може залежати від країни продажу. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера Jaguar для отримання докладної інформації.

СВІТ JAGUAR
Ми десятиріччями відшліфовували інноваційний дизайн та техніки конструювання наших автомобілів Jaguar, щоб за кермом
ви відчули інстинкт динамічного хижака. Гармонічне поєднання потужності та маневреності з елегантністю та витонченістю
робить цей автомобіль таким унікальним. Щоб відзначити виключність автомобілів Jaguar ми створили цілий ряд історій,
публікацій та колекцій Jaguar Lifestyle. Ми навіть повернулися на трек з командою Jaguar Panasonic Racing. Вітаємо у світі,
де кожна деталь – це мистецтво.

ЦЕНТРИ EXPERIENCE DRIVES

ЛЬОДОВА АКАДЕМІЯ JAGUAR LAND ROVER

Немає кращого способу зрозуміти справжній дух Jaguar, ніж сісти за його кермо.
Курси Jaguar Experience надають вам виняткову можливість оцінити легендарний
потенціал модельного ряду автомобілів Jaguar в повній мірі. Завітайте до наших
центрів Experience чи візьміть участь в програмі Art of Performance Tour.
Нові сенсації чекають на вас.

Досягніть нового рівня водійської майстерності взявши участь у турі Ice Drive
Experience. Починаючи з 2017 року, ми пропонуємо взяти участь у пригодницькій
подорожі в Ар'єплуг, Швеція, яка дозволить Вам випробувати та розвинути
свою водійську майстерність в екстремальних умовах. Це рідкісний шанс для
власників автомобілів та любителів випробувати деякі з найскладніших треків
у світі, під умілим керівництвом наших фахівців. Наші автоінструктори мають
найвищу кваліфікацію та підтримають Вас на кожному кроці, передаючи Вам
свій багаторічний досвід водіння. Ви будете керувати атомобілем на льоду,
серед вражаючих ландшафтів, та усвідомлюючи справжній вражаючий потенціал
автомобілів Jaguar та Land Rover.

jaguar.com/experience

jaguar.com/ice-academy

Слідкуйте за нами:

ЕКСКУРСІЇ НА ЗАВОД

ЦЕНТР З РОЗРОБКИ ЕКСКЛЮЗИВНИХ АВТОМОБІЛІВ (SVO)

Тури до нашому заводу подарують Вам унікальну можливість побачити
весь процес створення наших автомобілів – від формування листового
металу до загадкових фінальних штрихів. На наших найсучасніших
виробничих потужностях Ви побачите тісну співпрацю кваліфікованого
технічного персоналу та складних станків для вдосконалення деяких
найбільш вражаючих автомобілів Jaguar.

Автомобілів Jaguar відрізняються приголомшливою продуктивністю, винятковою
розкішшю та передовими технологіями. Вони є уособленням найкращих
досягнень в дизайні та інженерній справі. Підрозділ Special Vehicle Operations не
збирається на цьому зупинятися. Ексклюзивні моделі та лімітовані колекційних
серій, що гордовито носять логотип SV – це вінець модельного ряду Jaguar, адже
дарують своїм власникам максимальну потужність, виключну динаміку та ще більш
розкішний дизайн.

jaguar.com/tours

jaguar.com/svo

СВІТ JAGUAR
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ПЕРЕГОНИ FORMULA E

JAGUAR I-PACE eTROPHY

Репутація Jaguar в області продуктивності, технологій та дизайну склалася
в результаті найскладніших гонок та чемпіонатів. Від Ле-Мана до Формули 1,
а сьогодні Формули Е, місце старту – це наш полігон для випробувань.
Формула Е забезпечує ідеальний полігон для технологічних випробувань
електромобілів в умовах високої продуктивності. Серійні гонки прискорюють
розвиток електричних двигунів Jaguar. Кожна гонка Формули Е допомагає
компанії Jaguar створювати кращі з кращих електромобілів.

Ми творимо історію кожного дня. Наша остання розробка лідирує в світових
перегонах по електрифікації в автомобілебудуванні. Мова йде про I-PACE
eTrophy – перша в історії міжнародна серія повністю електрифікованих
автомобілів. Розроблені і випущені спеціальним підрозділом Jaguar Land Rover
Special Vehicle Operations, щоб змагатися на світовій арені з нульовими викидами,
ці гоночні автомобілі майбутнього піднімуть електрифікацію на небачені висоти.

jaguar.com/jaguar-racing
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jaguar.com/etrophy

Слідкуйте за нами:

КОЛЕКЦІЯ JAGUAR LIFESTYLE

ЖУРНАЛ JAGUAR

Нова колекція Jaguar була виготовлена з використанням таких самих
дизайнерських рішень та з такою ж увагою до деталей, як і всі наші автомобілі.
Це проявляється в нашому асортименті оббивки, шкіряних аксесуарів преміумкласу та розкішних аксесуарів для подорожей. Щоб вшанувати спадщину Jaguar,
ми створили колекцію, яка підкреслює досягнення минулого та представляє
сувеніри та спорядження, натхненні перегонами.

Це наш власний живий, космополітичний та сучасний журнал. Створений групою
ентузіастів – дизайнерів та журналістів, цей журнал дозволить Вам побувати
за лаштунками Jaguar, а також поринути у світ розкоші, дизайну, стилю та
подорожей. Ви зможете отримувати журнал Jaguar двічі на рік абсолютно
безкоштовно протягом перших трьох років. Зверніться до Вашого дилера Jaguar,
щоб отримати свій екземпляр журналу.

jaguar.com/collection

jaguar.com/magazine

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ
Світ Jaguar пропонує не лише ряд ексклюзивних послуг і престижних автомобілів,
але й зробить володіння та керування Вашим автомобілем легким та захоплюючим.

JAGUAR СЕРВІС*

Для моделі F-PACE пропонується пробіг 100,000 км, три роки гарантії та три роки
стандартної програми обслуговування. Ми називаємо цю програму Jaguar Care
(«Турбота від Jaguar»). Ця програма дозволяє знизити експлуатаційні витрати
на F-PACE до найнижчого рівня у своєму класі. Дізнатися більше про програму
Jaguar Care для F-PACE можна за посиланням jaguar.com/jaguarcare
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ

Оригінальні запчастини Jaguar розроблені, випробувані та виготовлені відповідно
до наших безкомпромісних стандартів якості, встановлення та довговічності.
Кожна запчастина розроблена спеціально для Вашого F-PACE для досягнення
оптимальної продуктивності та більш тривалого терміну служби.
ДЛЯ БІЗНЕСУ

Jaguar – це динамічні потужні автомобілі, які допомагають компаніям
виразити унікальний характер та особливість їхньої діяльності. Ми прагнемо
надавати післяпродажне обслуговування, орієнтоване на клієнта, гарантуючи,
що кожен Jaguar виконує свою роботу на найвищому рівні та в найбільш
економічно ефективний спосіб для Вашої компанії. Відвідайте сторінку
jaguar.com/fleet-and-business, щоб дізнатися більше.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Компанія Jaguar Land Rover Limited безперервно шукає способі вдосконалення специфікацій,
дизайну та виробництва автомобілів, тому зміни відбуваються постійно. Незважаючи на всі
зусилля по випуску матеріалів, що відповідають поточній ситуації, цю брошуру не слід розглядати
як безпомилкове керівництво по поточним специфікаціям або пропозицію про продаж будь-якого
конкретного автомобіля. Дилери не є представниками компанії Jaguar Land Rover Limited через
будь яке пряме чи непряме представництво або підприємство. Порівняння засновані на власних
даних виробника та випробувань, проведених до публікації.
КОЛЬОРИ
Кольорові зображення представлені в брошурі носять виключно репрезентативний характер.
Тож представлені кольори можуть дещо відрізнятися від реальних. Компанія залишає за собою
право змінювати або вилучати будь-яке кольорове покриття без попереднього повідомлення.
Деякі з цих кольорів можуть бути недоступними у Вашій країні. Будь ласка, перевірте наявність
кольорів і поточних специфікацій у Вашого дилера Jaguar. Дистриб'ютори та дилери не є
представниками компанії Jaguar Land Rover Limited та не мають права зв'язувати компанію
Jaguar Land Rover Limited будь-якими прямими чи непрямими зобов'язаннями чи гарантіями.
ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ВІД JAGUAR
Компанія Jaguar прагне знизити залежність виробництва від викопних видів палива за рахунок
використання меншої кількості природних ресурсів та знижуючи до мінімуму кількість відходів
в рамках підходу до відповідального та сталого розвитку бізнесу. Відвідайте сторінку «Екологічні
інновації від Jaguar», щоб дізнатися більше.
Search 'Jaguar Environmental Innovation' for more details.

JAGUAR ПІДТРИМКА

Послуга Jaguar Assistance дозволяє отримати допомогу в надзвичайних ситуаціях,
від іммобілізації через поломку чи аварію до незначних проблем, таких як прокол
шини. Ви можете розраховувати на нашу допомогу на дорозі, незалежно від
ситуації та місцезнаходження.
ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ JAGUAR

Для нових автомобілів чи автомобілів з пробігом, для особистого чи для
корпоративного використання, ми завжди маємо фінансові пропозиції,
які дозволять Вам здійснювати повний контроль. Зверніться до місцевого
дилера Jaguar, щоб дізнатися більше.
СТРАХУВАННЯ

Основні компоненти F-PACE легко доступні для своєчасного обслуговування
та ремонту. F-PACE забезпечує конкурентні рейтинги страхової групи з акцентом
на зниження витрат на ремонт. Щоб дізнатися більше про досконало продуману
систему страхування для F-PACE, зверніться до місцевого дилера Jaguar.

*Доступно лише для Європейського ринку.
Jaguar ексклюзивно рекомендує Castrol EDGE Professional.
Meridian – це зареєстрована торгова марка компанії Meridian Audio Ltd.
HomeLink® це зареєстрована торгова марка компанії Gentex Corporation.
Android Auto® це зареєстрована торгова марка компанії Google.
Світовий логотип і торгова марка Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке
використання таких торгових марок компанією Jaguar Land Rover Limited здійснюється за
ліцензією. iPhone та Apple CarPlay є торговими марками компанії Apple Inc., зареєстрованою
в США та інших країнах. Навігаційну систему слід використовувати так, щоб не відволікатися
від керування автомобілем і не створювати аварійних ситуацій на дорозі.
АВТОМОБІЛЬ НА ЗОБРАЖЕННІ: F-PACE PORTFOLIO КОЛЬОРУ YULONG WHITE З ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
АВТОМОБІЛЬ, ПОКАЗАНИЙ НА ПЕРЕДНІЙ ОБКЛАДИНЦІ: F-PACE S КОЛЬОРУ CAESIUM BLUE
З ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)
АВТОМОБІЛЬ ПОКАЗАНО НА ОБКЛАДИНЦІ F-PACE R-SPORT КОЛЬОРУ FIRENZE RED З ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)

Jaguar Land Rover Limited
Зареєстрована адреса: Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom
Реєстраційний номер в Англії: 1: 1672070
jaguar.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020.
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TЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JAGUAR F-PACE
TЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ви можете обрати із дизельних або бензинових двигунів. Ці двигуни призначені
для ефективного використання, і всі вони обладнані технологією Стоп / Старт.

2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ЗАДНІЙ ПРИВОД

ДВИГУН
Об'єм

см3

Максимальна потужність

ЄЕС-К. С. (кВт)

при обертах за хвилину

об/хв

Максимальний крутний момент

ЄЕС-Нм

при обертах за хвилину

об/хв

Кількість циліндрів/Кількість клапанів на циліндр
Розташування циліндрів
Хід поршня
Ступінь стіснення

20d 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ЗАДНІЙ ПРИВОД

1999

1999

163 (120)

180 (132)

4000

4000

380

430

1750-2500

1750-2500

4/4

4/4

Рядне

Рядне

(мм)

83,0/92,35

83,0/92,35

(:1)

15,5 +/- 0,5

15,5 +/- 0,5

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА

Механіка

Автомат

Об'єм баку – літри

60

60

Очисник дизельних вихлопних газів (DEF) літри

17

17

Дизельний/бензиновий сажовий фільтр (DPF/GPF)

2

2

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА — NEDC*
Споживання
палива NEDC2

Викиди CO2
за NEDC2

По місту

л/100 км

Від 5,8

Від 6,0

Заміський цикл

л/100 км

Від 4,2

Від 4,6

Комбінований цикл

л/100 км

Від 4,8

Від 5,1

По місту

г/км

Від 152

Від 157

Заміський цикл

г/км

Від 111

Від 121

Комбінований цикл

г/км

Від 126

Від 134

*Дані двигуна не були повторно сертифіковані у 2019 році. Наведені дані, відповідають сертифікації NEDC 2017 року.
Наявність окремих двигунів залежить від ринку. Уточню†те цю інформацію у місцевого дилера Jaguar.

20d 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

25d 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ
ТА ЗДВОЄНИМИ ЦИЛІНДРАМИ, ПОВНИЙ ПРИВОД

30d 3.0-ЛІТРОВИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН
V6 З ТУРБОНАДДУВОМ А ЗДВОЄНИМИ
ЦИЛІНДРАМИ, ПОВНИЙ ПРИВОД

1999

1999

2993

180 (132)

240 (177)

300 (221)

4000

4000

4000

430

500

700

1750-2500

1500

1500-1750

4/4

4/4

6/4

Рядне

Рядне

V-образне

83,0/92,35

83,0/92,35

84/90,0

15,5 +/- 0,5

15,5 +/- 0,5

16,1

Автомат

Автомат

Автомат

60

60

66

17

17

17

2

2

2

Від 6,9

Від 6,2

Від 7,1

Від 4,7

Від 5,0

Від 5,6

Від 5,3

Від5,8

Від 6,0

Від 164

Від 188

Від 181

Від 125

Від 133

Від 146

Від 139

Від 153

Від 159

JAGUAR F-PACE
TЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ви можете обрати із дизельних або бензинових двигунів. Ці двигуни призначені
для ефективного використання, і всі вони обладнані технологією Стоп / Старт.

20t 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ЗАДНІЙ ПРИВОД

ДВИГУН
Об'єм

см3

Максимальна потужність

ЄЕС-К. С. (кВт)

при обертах за хвилину

об/хв

Максимальний крутний момент

ЄЕС-Нм

при обертах за хвилину

об/хв

Кількість циліндрів/Кількість клапанів на циліндр

Ступінь стіснення

1997

1997

250 (184)

250 (184)

5500

5500

365

365

1300-4500

1300-4500

4/4

4/4

Рядне

Рядне

(мм)

83,0/92,29

83,0/92,29

(:1)

10,5 +/-0,5

10,5 +/-0,5

Розташування циліндрів
Хід поршня

25t 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА

Автомат

Автомат

Об'єм баку – літри

82

82

Очисник дизельних вихлопних газів (DEF) літри

—

—

Дизельний/бензиновий сажовий фільтр (DPF/GPF)

2

2

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА — NEDC*
Споживання
палива NEDC2

Викиди CO2
за NEDC2

По місту

л/100 км

Від 8,6

Від 9,1

Заміський цикл

л/100 км

Від 6,3

Від 6,6

Комбінований цикл

л/100 км

Від 7,1

Від 7,4

По місту

г/км

Від 196

Від 205

Заміський цикл

г/км

Від 144

Від 150

Комбінований цикл

г/км

Від 163

Від 170

*Дані двигуна не були повторно сертифіковані у 2019 році. Наведені дані, відповідають сертифікації NEDC 2017 року. **Наведені дані NEDC2, обчисленими на основі тестів офіційного виробника WLTP згідно з вимогами
законодавства ЄС. Для порівняння. Реальні світові показники можуть відрізнятися. Показники CO2 та економії пального можуть змінюватися залежно від комплектації та розміра коліс та додаткових опцій. NEDC2 – це
цифри, розраховані за формулою Уряду з цифр WLTP, еквівалентною тому, що вони були б під старим тестом NEDC.
Наявність окремих двигунів залежить від ринку. Уточню†те цю інформацію у місцевого дилера Jaguar.

30t 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

3.0-ЛІТРОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН V6 З НАГНІТАЧЕМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

5.0-ЛІТРОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН V8 З НАГНІТАЧЕМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

1997

2993

5000

300 (221)

380 (280)

550 (405)

5500

6500

6000-6500

400

450

680

1500-4500

1500-1750

2500-5500

4/4

6/4

8/4

Рядне

V-образне

V-образне

83,0/92,29

84,5/89,0

92,5/ 93,0

9,5 +/-0,5

10,5

9,5

Автомат

Автомат

Автомат

82

82

82

—

—

—

2

2

2

Від 9,7

Від 12,2

Від 16,5**

Від 6,5

Від 7,1

Від 9,3**

Від 7,7

Від 8,9

Від11,9**

Від 220

Від 284

Від 376**

Від 147

Від 166

Від 212**

Від 174

Від 209

Від 272**

JAGUAR F-PACE
TЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ЗАДНІЙ ПРИВОД

20d 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ЗАДНІЙ ПРИВОД

Розгін (секунд) 0-100 км/год

10,2

8,6

Максимальна швидкість км/год

195

208

ГАЛЬМА
Передні
Діаметр передніх гальм (мм)

Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск
325

Задні
Діаметр задніх гальм (мм)

325
Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск

325

Стоянкове гальмо

325
Мотор електричного паркувального гальма на супорті

ВАГА (кг)*
Споряджена маса (EU)**

1760

Споряджена маса (DIN)†

1685

1790
1715

Повна вага (GVW)

2380

2380

БУКСИРУВАННЯ (кг)
Вага причепа

750

750

Максимальна буксирувальна вага

1600

2400

Максимальне навантаження в точці зчеплення
(вага причепного пристрою)
Максимальна вага автомобіля з причепом (повна маса автопоїзда)

100

100

3980

4780

75

75

НАВАНТАЖЕННЯ НА ДАХУ (кг)
Максимальне допустиме навантаження на дах при
перевезення вантажів (включаючи вагу рейлінгів)

*Вага автомобілів відображена згідно стандартних технічних нормативів. Додаткові аксесуари можуть збільшити вагу. **Включаючи водія вагою 75 кг, повні баки рідин і 90% палива.
†Включаючи повні баки рідин та 90% палива. ††З 18-дюймовими колесами.
Наявність окремих двигунів залежить від ринку. Уточню†те цю інформацію у місцевого дилера Jaguar.

20d 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

25d 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ
ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ ТА ЗДВОЄНИМИ
ЦИЛІНДРАМИ, ПОВНИЙ ПРИВОД

30d 3.0-ЛІТРОВИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН
V6 З ТУРБОНАДДУВОМ А ЗДВОЄНИМИ
ЦИЛІНДРАМИ, ПОВНИЙ ПРИВОД

9,0

7,2

6,4

208

217

220††/241

Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск
325

325

350

Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск
325

325

325

Мотор електричного паркувального гальма на супорті

1845

1880

1831

1770

1805

1756

2460

2470

2570

750

750

750

2400

2400

2400

100

100

100

4860

4870

4970

75

75

75

JAGUAR F-PACE
TЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сконфігуруйте свій автомобіль на jaguar.ua

ХАРАКТЕРИСТИКИ

25t 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ЗАДНІЙ ПРИВОД

25t 2.0-ЛІТРОВИЙ 4-ЦИЛІНДРОВИЙ
БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

Розгін (секунд) 0-100 км/год

7,0

7,0

Максимальна швидкість км/год

217

217

ГАЛЬМА
Передні
Діаметр передніх гальм (мм)

Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск
325

Задні
Діаметр задніх гальм (мм)

325
Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск

325

Стоянкове гальмо

325
Мотор електричного паркувального гальма на супорті

ВАГА (кг)*
Споряджена маса (EU)**

—

1831

Споряджена маса (DIN)†

—

1756

2380

2460

Повна вага (GVW)
БУКСИРУВАННЯ (кг)
Вага причепа
Максимальна буксирувальна вага
Максимальне навантаження в точці зчеплення
(вага причепного пристрою)
Максимальна вага автомобіля з причепом (повна маса автопоїзда)

750

750

2400

2400

100

100

4780

4860

75

75

НАВАНТАЖЕННЯ НА ДАХУ (кг)
Максимальне допустиме навантаження на дах при
перевезення вантажів (включаючи вагу рейлінгів)

*Вага автомобілів відображена згідно стандартних технічних нормативів. Додаткові аксесуари можуть збільшити вагу.
**Включаючи водія вагою 75 кг, повні баки рідин і 90% палива. †Включаючи повні баки рідин та 90% палива. ††З 18-дюймовими колесами.
Наявність окремих двигунів залежить від ринку. Уточню†те цю інформацію у місцевого дилера Jaguar.

3.0-ЛІТРОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН З ТУРБОНАДДУВОМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

3.0-ЛІТРОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН V6 З НАГНІТАЧЕМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

5.0-ЛІТРОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН V8 З НАГНІТАЧЕМ,
ПОВНИЙ ПРИВОД

6,1

5,5

4,3

220††/233

220††/250

283

4-х поршневий алюмінієвий гальмівний супорт,
вентильовані гальмівні диски

Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск
350

325
Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск

325

395
Одно-поршневий плаваючий супорт, вентильовані гальмівні диски

325
Мотор електричного паркувального гальма на супорті

396
Мотор електричного паркувального гальма на супорті

1842

1932

1767

1857

2070
1995

2460

2500

2550

750

750

750

2400

2400

2400

100

100

100

4860

4900

4950

75

75

75

РОЗМІРИ
Висота автомобіля
1666 мм (1670 мм на SVR)
Висота стелі
Максимальна висота стелі на передніх/задніх сидіннях з
встановленим панорамним дахом 978/952 мм
Максимальна висота стелі на передніх/задніх сидіннях
зі стандартним дахом 1007 мм/977 мм
Простір для ніг
Максимальний простір для ніг пасажирів
на передніх сидіннях 1023 мм
Максимальний простір для ніг пасажирів
на задніх сидіннях 944 мм
Місткість багажного відділення
Висота 748 мм, Ширина 1253 мм
Ширина багажного відділення між арками 1050 мм
Максимальний об'єм багажного відділення
за першим рядом сидінь
Сухий* 715 літрів, Рідини** 1099 літрів
Максимальний об'єм багажу із піднятими задніми
сидіннями Сухий багаж* 385 літрів, Рідини** 650 літрів

1,666 мм (1670 мм на SVR)

Ширина (з розкладеними дзеркалами) 2175 мм

161 мм

1641 мм (1648 мм на SVR)
Ширина (із складеними дзеркалами) 2071 мм

*Сухий багаж: об'єм вимірюється за допомогою твердих блоків, сумісних з VDA (200 мм х 50 мм х 100 мм).
**Рідини: Об'єм, виміряний шляхом імітації заповнення вантажного простору рідиною.
Розміри вимірювалися на транспортному засобі без вантажу.

1654 мм (1666 мм на SVR)

Діаметр повороту
Від бордюру до
бордюру 11,59 м
Обороти керма 2,5

2874 мм
4731 мм (4737 на on SVR)

На зображенні: F-PACE R-SPORT У КОЛЬОРІ YULONG WHITE З ДОДАТКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ (ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КРАЇНИ ПРОДАЖУ)

