НОВИЙ JAGUAR XE

Справжній Jaguar створений для того, щоб ви змогли
насолодитися його естетичними та динамічними якостями.
Під час конструювання XE мене окриляла ідея відобразити
та передати справжній дух спортивного седана.
Я мав наділити XE стилем, характером та преміальним виглядом,
які б виділяли його серед інших автомобілів даного класу.
Тож XE може похизуватися чудовим балансом між технічними
характеристиками та дизайнерськими рішеннями.

ВІН УОСОБЛЮ Є ІНДИВІДУА ЛЬНІС ТЬ,
ВПЕВНЕНІС ТЬ, А ТАКОЖ ВТІЛЮ Є ВАШ У
ПРИС ТРАС ТЬ К ЕРУ ВАННЯ .
Він компактний, спортивний, має прекрасні характеристики та
фантастичний вигляд. Саме таке моє бачення справжнього XE.

Я Н К А Л ЛУ М ( I A N C A L L U M ) Д И Р Е К ТО Р З Д И З А Й Н У J AG U A R

НОВИЙ JAGUAR XE

СПОРТИВНИЙ СЕДАН, ЩО ВИДІЛЯЄТЬСЯ
Створити чотиридверний седан, яким однаково приємно керувати як і спортивним автомобілем – завдання
не з легких. Але з оновленим XЕ нам це вдалося. Надихнувшись нашим висококласним автомобілем F-TYPE,
ми оснастили його безліччю сучасних інноваційних технологічних рішень. Тож новий XE зламав усі шаблони
того, яким має бути компактний седан, та увібрав все, що робить Jaguar таким винятковим: стильний
зовнішній вигляд, інноваційні технології та захват від керування.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ

Б Е З П Е К А ТА К О М Ф О Р Т

ПРЕДСТАВЛЕНО АВТОМОБІЛІ JAGUAR ІЗ ЗАГАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДУ. СПЕЦИФІКАЦІЇ, ОПЦІЇ ТА ЇХНЯ НАЯВНІСТЬ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД
КРАЇНИ ПРОДАЖУ. УТОЧНЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ У МІСЦЕВОГО ОФІЦІЙНОГО ДИЛЕРА JAGUAR.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE R-DYNAMIC КОЛЬОРУ CALDERA RED ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

46

ВАШ XE

ДИЗАЙН

Н А В І Т Ь В Н Е Р У Х О М О М У С ТА Н І
ВІН ДЕ МОНС ТРУЄ ДИНАМІК У
Як і всі автомобілі Jaguar, XE вміє ненав'язливо привертати увагу. Мускулиста структура
корпусу та скульптурний капот, оновлені бампери, передня решітка та світлодіодні
задні та передні фари – винятковий спортивний характер цього седану впізнаваний
з першого погляду.

НА ЗОБРАЖЕННІ: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ CAESIUM BLUE ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

НА ЗОБРАЖЕННІ: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ CAESIUM BLUE ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Як і всі автомобілі Jaguar, XE має свій особливий
характер – розкішний, спортивний, індивідуальний.
Я намагалась ще більше підкреслити його унікальність,
спроектувавши салон, в якому чудово поєднуються

ПРЕМІА ЛЬНІ, ПРИЄМНІ НА ДОТИК
МАТЕРІА ЛИ ТА ОЗ ДОБЛЕННЯ З МАЙС ТЕРНО
ВИКОНАНИМИ ДЕ ТА Л ЯМИ ,
палітра сміливих та яскравих кольорів і вишукані декоративні вставки.
Завдяки використанню широкого ряду виняткових матеріалів та дотриманню
високих стандартів майстерності, нам вдалося створити для вас унікальний інтер'єр.
Він підкреслює динамічну природу автомобіля та посилює відчуття простору,
комфорту та елегантності й водночас демонструє нашу увагу до деталей.

С І О Б Х Ь Ю З ( S I O B H A N H U G H E S ) ГОЛО В Н И Й Д И З А Й Н Е Р J AG U A R П О КОЛ Ь О РА М ТА М АТ Е Р І А Л А М
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В І ТА Є М О У
НЕСТРИМНОМУ СВІТІ
JAG UAR XE
Як тільки ви опинитесь за кермом XE, ви відчуєте його
спортивний характер. Розташовані навколо вас панелі
керування зроблять управління більш комфортним.
Вас порадує кермо, оздоблене м'якою шкірою та зручні
передні сидіння, з електричним регулюванням за 14
позиціями*. Ви оціните неймовірну увагу до деталей,
гармонію, лаконічність та надзвичайну функціональність.

*В комплектації HSE передні сидіння мають електричне регулювання за 18 позиціями.
Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: ІНТЕР'ЄР XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE. СИДІННЯ ОББИТІ ШКІРОЮ
WINDSOR КОЛЬОРУ EBONY ЗІ ШВОМ КОЛЬОРУ EBONY; ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ КОЛЬОРУ
EBONY; СТЕЛЯ, ОЗДОБЛЕНА ТКАНИНОЮ MORZINE КОЛЬОРУ LIGHT OYSTER ТА
ДЕКОРАТИВНІ ВСТАВКИ GLOSS FIGURED EBONY ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Свіжий та оновлений стиль салону дарує почуття надзвичайного комфорту,
а піднесена центральна консоль підкреслює спортивний характер
автомобіля. Кожна деталь була створена з думкою про вас і ваш комфорт.
Серед центральних компонентів продуманого дизайну перемикач коробки
передач SportShift Selector, система режимів керування JaguarDrive Control
та інформаційно-розважальна система Touch Pro Duo*. Тож коли ви сідаєте
в м'яке шкіряне крісло, то одразу відчуваєте себе одним цілим з вашим
автомобілем. Просто натисніть на кнопку запуску двигуна та отримайте
цілковито новий рівень задоволення від керування.

*Функції є стандартними для комплектації HSE, та опційними для S та SE.
Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку. Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: ІНТЕР'ЄР XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE. СИДІННЯ ОББИТІ ШКІРОЮ WINDSOR КОЛЬОРУ EBONY ЗІ ШВОМ КОЛЬОРУ EBONY; ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ
КОЛЬОРУ EBONY; СТЕЛЯ, ОЗДОБЛЕНА ТКАНИНОЮ MORZINE КОЛЬОРУ LIGHT OYSTER ТА ДЕКОРАТИВНИМИ ВСТАВКАМИ GLOSS FIGURED EBONY ІЗ
ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

ДИЗАЙН
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ПРОДУКТИВНІСТЬ

В И Н ЯТКО В ІС ТЬ РУ Х У
В самому серці кожного автомобіля XE розташований потужний дизельний або бензиновий
двигун виготовлений у Британії. Всі двигуни виготовлені з легкого алюмінієвого сплаву, що у
поєднанні з передовими технологіями, які зменшують тертя, забезпечують економію пального,
точність управління та захоплючі відчуття від керування.

Наявність окремих двигунів залежить від ринку. Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE R-DYNAMIC КОЛЬОРУ CALDERA RED ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

ПРОДУК ТИВНІСТЬ
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ЯКИЙ СТИЛЬ КЕРУВАННЯ
ВИ ОБЕРЕТЕ СЬОГОДНІ?
Ніщо не зрівняється з тим відчуттям, коли ви долаєте кілометр за кілометром
за кермом Jaguar XE. Ви переконаєтесь, що керування може бути справжнім
задоволенням. Винятковий комфорт – це одна з багатьох унікальних рис
цього автомобіля. У Jaguar ми розробили цілий ряд передових технологій,
які дозволяють коригувати та настроювати оптимальний режим водіння,
коли в цьому є така необхідність.

Система Jaguar Drive Control дозволяє обирати різні режими керування:
Комфорт, Еко, Динамічний або Дощ-Лід-Сніг. Кожен режим має власну
індивідуальну програму, з особливостями в налаштуваннях реагування
трансмісії та двигуна, кермування, регулювання навантажень, контролю
зчеплення та стійкості.
Опційна система Adaptive Dynamics істотно покращує комфорт керування,
постійно відслідковуючи рух кузова, та допомагає зберігати динаміку
завдяки технологіям адаптивної амортизації. Система має безліч датчиків,
які аналізують положення керма, ступінь прискорення автомобіля, стиль
керування, а також роботу дросельної заслінки та педалі гальм для
того, щоб оптимізувати налаштування підвіски. Тож, тепер ви можете
насолоджуватися майже бездоганним балансом комфорту, ефективності
та маневреності.

Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.

ПРОДУК ТИВНІСТЬ
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С Т В О Р Е Н И Й Д А Р У В АТ И Е М О Ц І Ї
Автомобіль XE – це шедевр надзвичайної майстерності Jaguar в конструюванні та будівництві
спортивних автомобілів. Легке алюмінієве шасі та двоважільна незалежна передня підвіска
значно покращують керованість та здатність автомобіля тримати дорогу та дарують
захоплююче відчуття під час керування. Незвичною для преміального спортивного седана
є удосконалена задня підвіска Integral Link, яка забезпечує маневреність і швидкий відгук,
зберігаючи при цьому плавний і стабільний рух.
Щоб автомобіль XE міг з легкістю долати звивисті дороги, його оснастили розумною системою
розподілення крутного моменту. На крутих поворотах система направляє гальмівні зусилля на
внутрішні колеса та векторизує крутний момент з двигуна до колеса з найбільшим зчепленням.
В результаті маємо надзвичайне поєднання спортивної динаміки, чудову керованість та почуття
впевненості під час керування.

НА ЗОБРАЖЕННІ: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE R-DYNAMIC КОЛЬОРУ CALDERA RED ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Д И Н А М І К А Ш АС І
Рис.1 Недостатня поворотність
зведена до абсолютного мінімуму.
Рис.2 Баланс потужності
перерозподіляється таким чином,
щоб підтримувати постійну
швидкість зовнішніх ведених коліс.
Рис.3 Система Torque Vectoring
розподіляє гальмівне зусилля
для незалежного гальмування
внутрішніх передніх та задніх коліс.

ПРОДУК ТИВНІСТЬ
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| ТЕХНОЛОГІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ

ЖИВІТЬ НА ПОВНУ
Ми знаємо, як вам важливо не втрачати зв'язок із зовнішнім світом, коли
ви сідаєте за кермо свого автомобіля. Тому ми оснастили XE цілим рядом
інтегрованих технологій в якості стандартного обладнання, щоб під час
поїздок ви залишалися на зв'язку та були повністю поінформованими.
10-дюймовий сенсорний дисплей Touch Pro високої роздільної здатності,
надасть всю необхідну допомогу та інформацію, коли б вона вам не
знадобилась. Зручна у користуванні інтерактивна бічна панель для
мультизадачного режиму роботи, а також мультимедійне з'єднання для
відтворення ваших улюблених музичних файлів.
XE зможе вас почути завдяки системі розпізнавання голосу. Тож, якщо
ваші руки зайняті, просто дайте голосову команду «подзвонити додому»
чи «знайти найближчу заправку».

Використовуйте встановлені в автомобілі системи, дотримуючись правил безпеки.
Водій зобов'язаний безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.
Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE R-DYNAMIC КОЛЬОРУ CALDERA RED
ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Система Touch Pro Duo¹ – це наша інноваційна
система з двома сенсорними дисплеями:
10-дюймовим та 5,5-дюймовим. Тепер у вас є
можливість виконувати декілька задач одночасно.
Наприклад, ви можете відкрити навігаційну карту
на верхньому дисплеї, а клімат-контроль та інші
розважальні функції на нижньому.
Інтерактивна панель приладів Driver Display²
має високу роздільну здатність та кришталево
чисту графіку і може відображати 3D мапи,
налаштування автомобіля, контакти та
мультимедіа-файли. В потрібний момент ви
можете обрати необхідну функцію на екрані
та здійснювати керування за допомогою
багатофункціонального керма.
Проекційний дисплей на вітрове скло Head-up
Displey3 проектує повнокольорове віртуальне
зображення з корисною інформацією – від
налаштувань швидкості та круїз-контролю
до напрямку руху та обмежень швидкості.
Проекція здійснюється на вітрове скло на рівні
очей, тож водій не відволікається від дороги.

¹Стандартне обладнання для комплектації HSE, опція для комплектацій
S та SE. ²Стандартне обладнання для комплектацій SE та HSE,
опція для комплектації S. ³Замовляється з вітровим склом з поглинанням
сонячного світла.
Використовуйте встановлені в автомобілі системи, дотримуючись правил
безпеки. Водій зобов'язаний безперервно зберігати повний контроль
над автомобілем.
Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить
від ринку. Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного
продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: ІНТЕР'ЄР XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE З ВЕРХНЬОЮ
ПАНЕЛЛЮ КОЛЬОРУ EBONY; СТЕЛЯ, ОЗДОБЛЕНА ТКАНИНОЮ MORZINE
КОЛЬОРУ LIGHT OISTER ТА ДЕКОРАТИВНИМИ ВСТАВКАМИ GLOSS
FIGURED EBONY ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Б УД Ь Т Е Н А З В ' Я З К У І З
ВАШИМ АВТОМОБІЛЕМ
Функція Remote (стандартне оснащення) дозволяє взаємодіяти з вашим XE, де б
ви не знаходились. Просто під'єднайтеся до нього за допомогою додатку InControl
Remote і ви зможете відстежувати інформацію про стан вашого автомобіля
дистанційно – дізнаватися про рівень пального, перевіряти чи замкнені двері та
вікна, заздалегідь задавати оптимальну температуру повітря в салоні, швидко
знаходити свій автомобіль на переповненій стоянці, дистанційно забезпечувати
безпеку вашого автомобіля.
Пакет Smartphone Pack (стандартне оснащення) дозволяє під'єднатися до
смартфона та використовувати ряд інтерактивних додатків через систему Touch
Pro Duo. Користуйтесь своїм смартфоном навіть під час руху та отримайте доступ
до таких сумісних додатків, як Spotify.
Опційна навігаційна система Connected Navigation Pro* зробить керування
більш комфортним та розслабленим, а поїздку перетворить на приємну
пригоду. Вона надасть змогу планувати свій маршрут та інформувати друзів
про час вашого прибуття, простежувати ситуацію на шляху до пункту вашого
призначення, отримувати поради стосовно подорожі, знаходити потрібні місця
в прилеглих районах.
До того ж, ви зможете підзарядити свій мобільний телефон, просто помістивши
його на безпровідний зарядний пристрій біля перемикача Sport Shift Selector на
центральній консолі. Ця технологія є новою для автомобілів Jaguar, а XE – це перша
модель, яка має її у своєму арсеналі.

*Включає в себе послуги, що вимагають підписки. Після закінчення терміну дії підписку можна продовжити.
Для цього зверніться до вашого дилера Jaguar.
Доступність функцій та опцій системи InControl залежить від ринку. Інформацію про наявність і повні умови
для вашої країни уточнюйте у місцевого дилера Jaguar. Надана на цій сторінці інформація про технології
InControl та її зовнішній вигляд, включаючи оформлення екрана і послідовності дій, може бути змінена в
залежності від версії програмного забезпечення, оновлень й інших системних/візуальних налаштувань,
пов'язаних з вибором різних опцій. Покриття мобільної мережі не гарантується повсюдно. Додатки InControl
та Remote потрібно завантажити з Apple/Play Store.
Використовуйте встановлені в автомобілі системи, дотримуючись правил безпеки. Водій зобов'язаний
безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.
Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку. Уточнюйте цю інформацію
в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ INDUS SILVER ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Інші доступні опції:
Пакет Online Pack – включає точку доступу WI-FI 4G,
сервіс Life, технологію Smart Settings. Тож, ви керуєте
з комфортом, а пасажири насолоджуються поїздкою,
залишаючись на зв'язку.
Сервіс Live – надає доступ до таких інформаційних служб як
прогноз погоди, свіжі новини, спортивні новини, електронні
табло аеропортів. Серед інших корисних функцій – календар
та онлайн-медіа для доступу до аккаунтів музичних сервісів
Deezer та TuneIn.
Smart Settings – це технологія, яка використовує алгоритми на
базі штучного інтелекту. Автомобіль XE аналізує ваші звички
та смаки та використовує цю інформацію, щоб відрегулювати
сидіння, встановити відповідний режим клімат-контролю
та мультимедійний контент перед початком подорожі. Вона
навіть може ввімкнути підігрів керма та сидінь в морозний
день, або перемкнути медіа-канал в певний час чи певний
день тижня.

ТЕХНОЛОГІЇ
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Щ О В И В І ДЧ У В АЄ Т Е ,
КОЛ И С ЛУ Х АЄ ТЕ М У З И К У ?
Музика здатна змінити наш настрій, викликати спогади і вплинути
на самопочуття. Від звуків музики з'являються метелики в животі
або на очі навертаються сльози. Ось чому музика та автомобіль
– таке гармонійне поєднання. Адже, коли ви слухаєте свого
улюбленого виконавця, групу чи композитора за кермом свого
автомобіля, ви створюєте свій особистий простір, свій власний світ.
Але це ще далеко не все. Тепер ви не просто можете слухати
музику, ви можете буквально відчувати її, повністю поринаючи в
живий звук. Ваш Jaguar наповнить вас музикою та подарує об'ємне
якісне звучання.
Аудіосистеми Meridian™ – джерело якісного об'ємного звуку.
Вони розроблені з увагою до деталей і не раз отримували
нагороди, адже базуються на даних, отриманих в результаті
тривалих дослідів в області психоакустики – науки, що досліджує,
як людський мозок сприймає звуки. Тож ви гарантовано отримаєте
високоякісне звучання, максимально наближене до живого
виступу, почуєте кожен нюанс, відчуєте кожен біт.

НА ЗОБРАЖЕННІ: ІНТЕР'ЄР XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE З СИДІННЯМИ ОББИТИМИ ШКІРОЮ
WINDSOR КОЛЬОРУ EBONY ЗІ ШВОМ КОЛЬОРУ EBONY; ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ КОЛЬОРУ
EBONY; СТЕЛЯ, ОЗДОБЛЕНА ТКАНИНОЮ MORZINE КОЛЬОРУ LIGHT OYSTER ТА
ДЕКОРАТИВНИМИ ВСТАВКАМИ GLOSS FIGURED EBONY ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

В І ДЧ У Й Т Е Б І Л Ь Ш Е
І З M E R I D I A N™
Ми не просто підвищили рівень гучності, ми значно покращили якість звуку,
надали йому об'єм, чистоту та реалізм, і створили бездоганний тривимірний
звуковий простір у вашому Jaguar завдяки комбінації сучасних акустичних
технологій та раціональному розташуванню динаміків. Неважливо в якій
частині автомобіля ви перебуваєте – ви водій, чи пасажир на задньому
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сидінні – з аудіосистемою Meridian неперевершена якість звучання вам
гарантована. Кожний звук фортепіано, гітари чи духових інструментів,
спів хору та інші мелодії відтворюються рівно та точно, як і задумав автор.
В цій приємній та зворушливій атмосфері, ви будете з задоволенням
долати повороти дороги попереду або чекати у пробці в годину пік.

1

2

АУД І О С И С Т Е М А
Надзвичайний акустичний та звуковий діапазон.
6 динаміків забезпечують високоякісне звучання.

АУД І О С И С Т Е М А M E R I D I A N
Система допоможе відчути ритм, підкресливши виразність високих тонів
і повноту басів – майже як на живих виступах улюблених виконавців.
Динаміки майстерно встановлені в дверях біля сидінь, щоб ви
насолоджувались рівним чистим звучанням без спотворень і шумів.

6 ДИНАМІКІВ ПОТ У ЖНІСТЬ 125 Вт

10 ДИНАМІКІВ 1 САБВУФЕР ПОТ У ЖНІСТЬ 380 Вт
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ЦИФРОВА ОБРОБК А СИГНА ЛУ
Об'єднує всі елементи аудіосистеми і забезпечує неймовірно
реалістичне звучання. Так само як і диригент оркестру,
відповідає за ідеальну гармонію в роботі динаміків.
ТЕХНОЛОГІЯ НА Л АШТ УВАННЯ ЗВУК У У СА ЛОНІ MERIDIAN
Унікальна система, яка аналізує геометрію салону, акустику та
резонанси і дозволяє усунути сторонні звуки. Неважливо, що ви
сслухаєте, улюблений гурт чи аудіокнигу – максимальна чіткість
та якість звуку гарантована.
КОРЕКТОР ЦИФРОВОГО ШУМУ MERIDIAN
Миттєво конвертує формат музичних записів в оптимальний метод
відтворення, забезпечуючи реалістичне звучання без втрат якості.
ТЕХНОЛОГІЯ TRIFIELD
Забезпечує ідеальний баланс центрального, правого і лівого динаміка
з каналами спецефектів, створюючи бездоганний тривимірний
звуковий простір для всіх пасажирів – майже як на живому концерті
улюбленого виконавця.
ДИНАМІК ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Додає глибини і яскравості музичним творам. Вокал звучить особливо
чисто і чітко – здається, що ваш улюблений виконавець співає тільки
для вас.

3

САБВУФЕР
Подвійний сабвуфер в системі Meridian забезпечує більш глибоке
та багате звучання басів.

АУД І О С И С Т Е М А О Б ' Є М Н О Г О З ВУ Ч А Н Н Я M E R I D I A N ™
Отримайте такі ж емоції, як на живому виступі в справжньому концертному залі.
Динаміки, розташовані спереду, ззаду та збоку, гарантують неперевершену
якість та чистоту звуку для водія і всіх пасажирів, а технологія Trifield ідеально
збалансовує всі компоненти, щоб ви змогли насолодитися кожним нюансом
улюбленої музики.

16 ДИНАМІКІВ 1 САБВУФЕР ПОТ У ЖНІСТЬ 825 Вт

Meridian є зареєстрованим товарним знаком компанії Meridian Audio Ltd.
Trifield і пристрій «Three fields» є зареєстрованим товарним знаком компанії
Trifield Productions Ltd.

ТЕ ХНОЛОГІЇ,ЩО ЗА ХИЩ АЮТЬ
Неважливо їдете ви по автомагістралі, чи міськими вулицями з щільним потоком – XE виявить потенційну
небезпеку та сповістить вас про неї, забезпечивши безпеку і комфорт.
Серед доступних функцій – круїз-контроль (Cruise Control) та обмеження швидкості (Speed Limiter),
які допомагають утримувати встановлену швидкість, щоб не перевищувати місцеві обмеження.
Система моніторингу стану водія (Driver Condition Monitor) визначає рівень вашої втоми, відслідковуючи
вашу поведінку, тривалість і дальність вашої подорожі. Якщо система, визначила, що ви потребуєте
відпочинку, вона сповістить вас про це. Також в арсеналі є камера заднього виду, для кращої оглядовості,
при русі заднім ходом, а також система допомоги при паркуванні, яка полегшує паралельне і перпендикулярне
паркування в обмеженому просторі. Система утримання смуги руху (Lane Keep Assist) розпізнає
незапланований дрифт і легким зусиллям на кермо повертає автомобіль у смугу руху.

Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку. Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ INDUS SILVER ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Б АЧ И Т И Б І Л Ь Ш Е ,
Б АЧ И Т И В С Е
Якщо пасажири заднього ряду ускладнюють огляд – опційне дзеркало заднього виду ClearSight* стане
ідеальним вирішенням проблеми. Завдяки зображенням з камери, що знаходиться в задній частині
автомобіля, ви зможете побачити дорогу позаду вас, а пасажири більше не стануть на заваді.

*Клієнти, які носять варіфокальні або біфокальні лінзи, можуть мати складнощі з адаптацією до цифрового режиму дзеркал.
Проте, в будь-який час можна перейти на звичайний режим дзеркала.

Ще одна надзвичайно корисна опція – камера системи кругового огляду (360° Surround Camera).
На сенсорний екран виводяться зображення на 360 градусів навколо автомобіля з декількох камер
одночасно, що допомагає з легкістю здійснювати найскладніші маневри.

Р ОЗУМНІ ТЕ ХНОЛОГІЇ
ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО
ВОДІННЯ
даптивний круїз контроль в опційному пакеті Drive Pack¹ значно знизить
рівень стресу під час керування. Допоможе дотримуватися безпечної
дистанції до автомобілів, а також плавно зупинить ваш автомобіль у
випадку несподіваної зупинки автомобіля попереду. До того ж, у вашому
розпорядженні система екстреного гальмування, яка загальмує при виявленні
можливого зіткнення в той час, як система моніторингу «мертвих» зон завжди
під рукою, якщо потрібна допомога при зміні смуги руху. Вона допоможе
уникнути зіткнень з автомобілями, які ви могли не побачити у дзеркалі.

¹Функція є стандартною для комплектації HSE. Для комплектації S доступна лише при наявності
бічних дзеркал з електроприводом, підігрівом, та автозатемненням і системи розпізнавання
дорожніх знаків (Traffic Sign Recognition) з адаптивним обмеженням швидкості (Adaptive Speed
Limiter) для S. ²Стандартна функція для SE та HSE.
Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку. Уточнюйте цю
інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
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НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ INDUS SILVER ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Доступний також опційний пакет Park Pack², який допомагає
безпечно та надійно припаркуватися без зайвого стресу.
Цей пакет включає систему виявлення автомобілів, що
наближаються позаду (Rear Traffic Monitor); систему допомоги
при паркуванні (Park Assist) та систему датчиків паркування по
периметру автомобіля (360° Parking Aid).

Б Е З П Е К А ТА К О М Ф О Р Т

БІЛЬШЕ МІСЦЯ,
Б І Л Ь Ш Е Г О С Т Р И Х В І ДЧ У Т Т І В
Велика кількість відсіків в салоні для дрібних речей допоможе тримати все
необхідне під рукою: смартфони, сонячні окуляри, пляшки з водою. У кишенях
бічних панелей можна тримати документи чи планшети. В багажнику обсягом
410 л можна з легкістю розмістити валізи та інший габаритний багаж.

НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ YULONG WHITE ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

БЕЗПЕК А ТА КОМФОРТ
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СУ ЧАСНИЙ ТРЕНД –
Е КОД РА Й В
Режим Еко допомагає керувати з винятковою економією та турботою
про навколишнє середовище. Сприяє зниженню споживання пального,
адаптуючи роботу всіх функцій та систем (наприклад, клімат-контроль)
для забезпечення оптимальних витрат пального. Сенсорний дисплей
тримає в курсі та надає корисні поради.

НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ YULONG WHITE ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)
НА ЗОБРАЖЕННІ: ІНТЕР'ЄР XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE З СИДІННЯМИ ОББИТИМИ ШКІРОЮ WINDSOR
КОЛЬОРУ ECRU ЗІ СТЕБНУВАННЯМ КОЛЬОРУ ECRU; ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ КОЛЬОРУ EBONY; СТЕЛЯ,
ОЗДОБЛЕНА ТКАНИНОЮ MORZINE КОЛЬОРУ LIGHT OYSTER ТА ДЕКОРАТИВНИМИ ВСТАВКАМИ
GLOSS FIGURED EBONY ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

З Т УРБОТОЮ ПР О ВАС
Ваш комфорт та комфорт ваших пасажирів має для нас надзвичайно
важливе значення. Ось чому ми обладнали XE найсучаснішими
технологіями безпеки, які здатні виявити загрозливі ситуації
та активно відреагувати на них, тримаючи вас якомога далі
від небезпеки.

Щоб зробити дитячі крісла в вашому XE ще безпечнішими, та
зменшити вірогідність травмування маленьких пасажирів у випадку
аварії, ми оснастили задні сидіння кріпленнями ISOFIX. Крім того,
для додаткової безпеки ми розмістили шість подушок безпеки
в стратегічних точках вашого автомобіля.

Система динамічного контролю стійкості (Dynamic Stability
Control) визначає перші ознаки недостатньої або надлишкової
поворотності та допомагає відновити контроль над автомобілем.
Також вона забезпечує максимальну стійкість навіть в умовах
поганого зчеплення.

Функція Secure Tracker доступна у якості опції. У випадку
проникнення в автомобіль та спроб його викрадення, система
вас сповістить про це і відстежить переміщення вашого XE.
Центр відстежування викрадених автомобілів InControl надасть
допомогу у пошуках вашого автомобіля та сприятиме його
швидкому поверненню.

Система старту на слизькій поверхні допомагає не допустити
прослизання коліс за несприятливих погодних умов
шляхом короткочасного підвищення крутного моменту на
відповідних колесах.
Система стабілізації причепа (Trailer Stability Assist) виявляє й
протидіє небезпечним коливанням причепу під час буксирування,
за рахунок зменшення оборотів двигуна та гальмування окремо
правих та лівих коліс.

Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку. Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.

СТВОРЕНИЙ СЯЯТИ
Преміальні світлодіодні фари з фірмовими денними
ходовими вогнями (DRL) входять до списку
стандартного обладнання XE та є важливим елементом
ефектного дизайну.
Вони відрізняються потужністю, забезпечують чудову
оглядовість та мають автоматичний перемикач фар
дальнього світла. Легендарні світлодіодні задні
заокруглені фари мають витончену та елегантну
обтічну форму.
Для більшої оглядовості та безпеки в темну пору
доби оберіть матричні світлодіодні головні фари
з фірмовими денними ходовими вогнями (DRL).
Ця система дозволяє рухатись з постійно увімкненим
дальнім світлом та автоматично адаптує форму променя,
щоб уникнути осліплення водіїв автомобілів, що їдуть
назустріч. Вишукані задні фари, так само як і головні,
теж світлодіодні та мають яскраві анімовані індикатори
напрямку руху.

Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ YULONG WHITE ІЗ
ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

ВАШ XE

ЯКИЙ ВИ XE?
XE
Елегантні деталі та рельєфний капот, характерні сміливі й виразні
лінії задньої частини кузова роблять XE уособленням того, як
повинен виглядати справжній, сучасний, практичний та водночас
розкішний спортивний седан. Він поєднує в собі ідеально
пропорційний дизайн з бічними повітрозабірниками з сатинового
хрому, вікном з полірованого алюмінію, продвинуту динаміку
водіння, передові технології і сфокусованність на водія.
Майстерно виконаний салон відрізняється функціональністю
та дарує приємні тактильні відчуття. Кермо, оздоблене м'якою
зернистою шкірою, яскраве цьому підтвердження.

X E R - DY N A M I C
Версія R-DYNAMIC підносить спортивний дух XE на новий рівень,
адже серед її особливостей – спортивна підвіска*, спеціальний
пакет оздоблення R-Dynamic, кермо обтягнуте шкірою та унікальні
накладки на пороги. Шкіряні сидіння з контрастним швом та
18-дюймові легкосплавні диски чудово доповнюють цей перелік.
Передній та задній бампери Dynamic можуть похизуватися
решітками чорного кольору, передня решітка радіатора із
оздобленням Satin Chrome. Спортивні бокові пороги у кольорі
кузова та інші декоративні кузовні деталі підкреслюють сильну
та мужню поставу.

*Доступно із заднім приводом.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ CAESIUM BLUE ТА XE R-DYNAMIC КОЛЬОРУ CALDERA RED ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

ВАШ XE
Сконфігуруйте свій XE на jaguar.ua
Саме так ви створюєте справді особливий XE, адже ви маєте з чого обрати:
XE чи XE R-Dynamic, двигун та пакет специфікацій, кольори екстер'єру та
інтер'єру, колісні диски та безліч маленьких деталей, які зроблять ваш автомобіль
індивідуальним. Ви можете зібрати ваш власний ідеальний XE, скориставшись
онлайн конфігуратором на jaguar.ua
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ДВИГУН

ОБЕРІТЬ
КО М П Л Е К ТА Ц І Ю

Cторінки 50-51

Cторінки 52-53

Cторінки 54-61

Порівняйте стандартне обладнання для XE
та XE в версії R-Dynamic.

Виберіть оптимальний для вас двигун із
лінійки потужних та ефективних дизельних
та бензинових двигунів.

Щоб полегшити вибір опцій, ви можете
взяти за основу одну з комплектацій –
SE чи HSE.

| ВАШ XE

ОБЕРІТЬ
Е КС Т Е Р ' Є Р

ОБЕРІТЬ
ІНТЕР 'ЄР

О Б Е Р І Т Ь О П Ц І Ї ТА
А КС Е С УА Р И JAG UA R

Сторінки 62-67

Сторінки 68-75

Сторінки 76-83

Ознайомтесь з широким вибором варіантів
екстер'єру: дизайн даху, колір фарби,
пакет дизайну Black Pack та колісні диски.
Ви знайдете все необхідне, щоб виразити
вашу індивідуальність.

Після того як ви оберете потрібний
дизайн сидінь, виберіть бажану палітру
та різноманітні елементи оздоблення.

Обирайте з широкого ряду стандартних
опцій, щоб ваш автомобіль повністю
відповідав вашим потребам. Також доступні
різноманітні аксесуари у вашого офіційного
дилера Jaguar.
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Сконфігуруйте свій XE на jaguar.ua

XE S

X E R- DY N A M I C S

С ТА Н Д А Р Т Н Е О Б Л А Д Н А Н Н Я X E S ТА X E R - D Y N A M I C S
Е КС Т Е Р ' Є Р

ОЗ Д О Б Л Е Н Н Я С А ЛО Н У

Бічні вентиляційні решітки з оздобленням
Satin Chrome

Передні сидіння з електричним
регулюванням за 12 налаштуваннями
включно з підголовниками з ручним
регулюванням в 2 напрямках

Окантовка вікон з полірованого алюмінію
Зовнішні дзеркала з
електрорегулюванням та обігрівом
Склоочисник з датчиками дощу
Обігрів заднього вікна
Преміальні світлодіодні фари з фірмовим
лого DRL
Підсвічування простору біля автомобіля
при наближенні
Датчики світла
Світлодіодні задні фари
Анімовані індикатори напрямку руху

КОЛ І С Н І Д И С К И
18-дюймові легкосплавні диски
Комплект для ремонту шин
Система контролю тиску в шинах (TPMS)

ІНТЕР 'ЄР

БЕЗПЕК А

Мультимедійна система Touch Pro
з 10-дюймовим

Електричне паркувальне гальмо (EPB)

сенсорним дисплеєм

Кермо оздоблене м'якою
зернистою шкірою

Приладова панель з центральним
TFT дисплеєм

Преміальні килимки в салоні

Додатки InControl

Стеля, оздоблена тканиною Morzine

Додаток Remote

Фіксовані задні сидіння з
центральним підлокітником

Пакет для смартфона, сумісний з
додатками Android Auto™ та Apple CarPlay®

ДИНАМІК А

Аудіосистема 125Вт
Цифрове радіомовлення (DAB)

Система адаптації до дорожнього
покриття (ASPC)

Динамічний контроль гучності

Система допомоги при підйомі на крутий
схил (Hill Launch Assist)

Потокова передача по
протоколу Bluetooth®

Система Jaguar Drive Control

Аудіороз'єм AUX-IN

Електропідсилювач керма (EPAS)

Розетки електроживлення – 2x12В та 2xUSB

Система динамічного розподілу крутного
моменту (TVBB)

Допомога при водінні в режимі ECO

Система курсової стійкості (DSC)

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЮ

Електричне паркувальне гальмо (EPB)

Кнопка «Start»

Інтелектуальна система «Стоп/Старт»

Декоративне підсвічування салону

Автоматичне регулювання жорсткості
керування в залежності від швидкості

Сонцезахисний козирок та дзеркало
з підсвічуванням

ІНФОРМАЦІЙНО Р ОЗ В А Ж А Л Ь Н І С И С Т Е М И

Цикл запуску з круглою шайбою вибору
режимів та підсвічуванням

Підтримка протоколу Bluetooth®

Система екстренного гальмування
Круїз-контроль та обмежувач швидкості
Система попередження виїзду зі смуги
руху та система контролю ступеня
втоми водія

Верхня консоль з підсвічуванням

Система допомоги при
перпендикулярному та
паралельному паркуванні

Двозонний клімат-контроль

Камера заднього виду

Фіксатори багажу в багажному відсіку

Антиблокувальна система (ABS)
Система екстреного гальмування (EBA)
Індикатор зносу гальмівних колодок
Система розпізнавання пішоходів
Блокування дверей
відкривання зсередини
Електрокеровані замки для захисту від
доступу дітей
Датчик непристебнутих ременів безпеки
Пасивні підголівники передніх сидінь
(система захисту від удару ззаду)
Кріплення ISOFIX для установки дитячих
крісел на задньому сидінні
Передні подушки безпеки для водія і
пасажира з датчиком
присутності пасажира
Бічні подушки безпеки в передній
частині салону
Бічні шторки безпеки по всій
довжині салону

ЗРУЧНІСТЬ
Подвійний тримач для склянок в передній
частині салону
Тримач для сонцезахисних окулярів
в верхній консолі
Відділення для зберігання речей
в передніх дверях
Відділення для зберігання речей в
задніх дверях
Відділення для рукавичок,
обладнане замком

Внутрішнє дзеркало заднього виду
з автозатемненням.

Гачок для сумок
Центральна консоль з підлокітником

Д О Д АТ К О В Е С ТА Н Д А Р Т Н Е О Б Л А Д Н А Н Н Я Д Л Я В Е Р С І Ї X E R - D Y N A M I C
В Е Р С І Я R - DY N A M I C
Бампер R-Dynamic
Спойлери на задній бампер R-Dymanic
Бічні пороги R-Dynamic
Спортивна підвіска*

18-дюймові легкосплавні диски, із 10
здвоєними V-подібними спицями, Style 1049

Спортивні сидіння з перфорованої
зернистої шкіри та контрастним швом

Кермо R-Dynamic, оздоблене шкірою
та пелюстки перемикання передач
з оздобленням Satin Chrome

Металеві накладки на пороги з написом
R-Dynamic

Оздоблення стелі кольору Ebony
Емблема R-Dynamic на решітці радіатора

*Тільки при наявності заднього приводу.
Використовуйте встановлені в автомобілі системи, дотримуючись правил безпеки. Водій зобов'язаний безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.
Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку. Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.

ВАШ XE

| 51

2

ОБЕРІТЬ

ДВИГУН
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ЯКИЙ ДВИГУН
С ТВОРЕНИЙ Д Л Я ВАС ?
Бензиновий чи дизельний? Переваги і недоліки є у кожного. Тож те, який двигун обрати, залежить від того,
якому стилю керування ви надаєте перевагу.
Дизельні двигуни гарантують високий крутний момент та економію пального при поїздках на довгі
дистанції, тому цей варіант ідеальний якщо ви часто подорожуєте автомагістралями. До того ж,
з використанням найновіших технологій наші оновлені дизельні двигуни стали такими ж економічними
як і бензинові, а викиди CO скоротилися на 20%.
²
З іншого боку, бензинові двигуни відрізняються потужністю та більш високими обертами двигуна,
що забезпечує більш впевнений спортивний стиль керування. Тому наші удосконалені бензинові двигуни
ідеальні для руху міським трафіком.

ДИЗЕЛЬ

БЕНЗИН

D180
З А Д Н І Й П Р И В І Д / А В Т О М АТ
П О В Н И Й П Р И В І Д / А В Т О М АТ
2,0-літровий 4-циліндровий дизельний двигун
Ingenium потужністю 180 к. с. з турбонаддувом
та максимальним крутним моментом 430 Нм –
для покращення керованості та чіткого руху.

P250
З А Д Н І Й П Р И В І Д / А В ТО М АТ
2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун
Ingenium потужністю 250 к. с. з турбонаддувом
та максимальним крутним моментом 365 Нм –
для покращення керованості та чіткого
руху – надзвичайна економія пального та
чудова керованість.

•Б
 езпосереднє впорскування пального під високим
тиском, система зміни фаз кулачкового розподілу,
ефективна робота інтеркулера водяного охолодження
у поєднанні з більш чистим та ефективним
згорянням палива.
• В діапазоні швидкостей 1 750-2 500 об/хв доступні
430 Нм крутного моменту, що забезпечує миттєвий
відгук і потужне прискорення.
• Д вигун із турбонаддувом зі змінною геометрією, тож
оптимізація налаштувань відбувається відповідно
до змін потоку вихлопних газів. Це дозволяє досягти
максимального крутного моменту на широкому діапазоні
обертів, щоб збільшити потужність, покращити відгук і
гарантувати динаміку без провалів тяги.

•Т
 ехнологія безперервної зміни висоти підйому клапанів
(CVVL) дозволяє регулювати висоту підйому впускних
клапанів та зменшує втрати в системі подачі робочої
суміші. Двигун наче «дихає», забезпечуючи максимальну
паливну ефективність та оптимізуючи потужність і
крутний момент.
•Т
 ехнологія CVVL працює разом з подвійною системою
незалежного регулювання фаз газорозподілу для
більшої експлуатаційної гнучкості. В результаті маємо
надзвичайну потужність та економію на широкому
діапазоні обертів.
•М
 аксимальний крутний момент доступний в діапазоні
швидкостей 1 300-4500 об/хв, що забезпечує миттєвий
відгук і потужне прискорення.
•Д
 ля подачі газів в здвоєний турбокомпресор типу
«твінскролл» використовується вбудований випускний
колектор двигуна, що підвищує подачу енергії на
турбіну. Внаслідок цього значно зменшується провал
тяги при різкому натисканні на педаль акселератора і
покращується відгук двигуна.

Наявність окремих двигунів залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.

P300
П О В Н И Й П Р И В І Д / А В Т О М АТ
2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун
Ingenium потужністю 300 к. с. з турбонаддувом
та максимальним крутним моментом 365 Нм –
гарантує чудову керованість та має оновлену
систему турбонаддуву.
•М
 аксимальний крутний момент 400 Нм доступний
в діапазоні швидкостей 1 500-4500 об/хв
•О
 новлений турбонаддув має колесо компресора з
інтенсивною подачею повітря, що збільшує обсяг повітря
на 26% та забезпечує максимальну вихідну потужність
300 к.с.
•Т
 урбонаддув типу «твінскролл» оснащений кульковими
підшипниками, що знижує тертя та забезпечує
миттєвий відгук.
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ФАРИ

S

SE

HSE

Преміальні світлодіодні фари з фірмовими денними
ходовими вогнями (DRL)

Преміальні світлодіодні фари з фірмовими денними
ходовими вогнями (DRL)

Преміальні світлодіодні фари з фірмовими денними
ходовими вогнями (DRL)

Автоматичний перемикач фар дальнього
світла (AHBA)

Автоматичний перемикач фар дальнього
світла (AHBA)

Автоматичний перемикач фар дальнього
світла (AHBA)

18-дюймові, 15-спицеві колісні диски Style 1022,
з оздобленням Gloss Sparkle Silver

18-дюймові колісні диски з 7 здвоєними спицями,
Style 7009, з оздобленням Gloss Silver

19-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями,
Style 5071, з оздобленням Gloss Silver

У версії R-Dynamic:
18-дюймові колісні диски з 10 здвоєними спицями,
Style 1049, з контрастним оздобленням Gloss Black
та Diamond Turned

У версії R-Dynamic:
18-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями,
Style 5029, з контрастним оздобленням Gloss Dark Grey
та Diamond Turned

У версії R-Dynamic:
19-дюймові колісні диски з 10 спицями, Style 1050,
з контрастним оздобленням Gloss Dark Grey
та Diamond Turned

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автозатемненням

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автозатемненням

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автозатемненням

Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
та обігрівом

Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням, обігрівом
та автозатемненням
Система безключового доступу

Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням, обігрівом,
автозатемненням, функцією запам'ятовування
і підсвіткою

Сидіння з оздобленням зернистою шкірою

Сидіння з оздобленням зернистою шкірою

Сидіння з оздобленням перфорованою шкірою Windsor

Передні сидіння з електричним регулюванням в
12 налаштуваннях з підголовниками з ручним
регулюванням в 2 напрямках

Передні сидіння з електричним регулюванням в
12 налаштуваннях з підголовниками з ручним
регулюванням в 2 напрямках

У версії R-Dynamic:
Спортивні сидіння з оздобленням перфорованою
зернистою шкірою з контрастним швом

У версії R-Dynamic:
Спортивні сидіння з оздобленням перфорованою
зернистою шкірою з контрастним швом

Передні сидіння з електричним регулюванням по
16 налаштуваннями, функцією запам'ятовування
налаштувань,підголовниками з ручним регулюванням
в 2 напрямках

Мультимедійна система Touch Pro з 10-дюймовим

Мультимедійна система Touch Pro з 10-дюймовим

Мультимедійна система Touch Pro Duo

сенсорним дисплеєм

сенсорним дисплеєм

Інтерактивний дисплей водія

Приладова панель з центральним TFT дисплеєм

Інтерактивний дисплей водія

Аудіосистема Meridian 380 Вт

Аудіосистема 125 Вт

Аудіосистема 125 Вт

Навігаційна система

Пакет для смартфона, сумісний з додатками Android
Auto™ та Apple CarPlay®

Навігаційна система

Пакет Online Pack, що включає сервіс Live, точку
доступу Wi-Fi® та технологію Smart Settings

ДИСКИ

ЗРУЧНІСТЬ

Система безключового доступу в автомобіль

СИДІННЯ

У версії R-Dynamic:
Спортивні сидіння з оздобленням перфорованою
зернистою шкірою з контрастним швом

ІНФОРМАЦІЙНО РОЗВА Ж А ЛЬНІ СИСТЕМИ

Додаток Remote

Пакет Online Pack, що включає сервіс Live, точку
доступу Wi-Fi® та технологію Smart Settings
Пакет для смартфона, сумісний з додатками Android
Auto™ та Apple CarPlay®

Пакет для смартфона, сумісний з додатками Android
Auto™ та Apple CarPlay®
Додаток Remote

Додаток Remote
СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЮ
Система екстреного гальмування

Система екстреного гальмування

Система екстреного гальмування

Круїз-контроль та обмежувач швидкості

Круїз-контроль та обмежувач швидкості

Система розпізнавання дорожніх знаків з адаптивним

Система попередження виїзду зі смуги руху
та система контролю рівня втоми водія

Система розпізнавання дорожніх знаків з адаптивним

обмежувачем швидкості

Система допомоги при перпендикулярному
та паралельному паркуванні

обмежувачем швидкості
Система попередження виїзду зі смуги руху
та система контролю рівня втоми водія

Система попередження виїзду зі смуги руху та система
контролю рівня втоми водія

Камера заднього виду

Камера заднього виду
Пакет Park: включає систему датчиків паркування по
периметру автомобіля, систему виявлення автомобілів,
що наближаються ззаду та систему допомоги
при паркуванні

Камера заднього виду
Пакет Park: включає систему датчиків паркування по
периметру автомобіля, систему виявлення автомобілів,
що наближаються ззаду та систему допомоги
при паркуванні
Пакет Drive: включає адаптивний круїз-контроль,
систему екстреного гальмування при русі на високих
швидкостях і систему моніторингу «мертвих» зон

Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку. Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
Використовуйте встановлені в автомобілі системи, дотримуючись правил безпеки. Водій зобов'язаний безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.

ПАК Е Т B L ACK

Додайте трохи таємничості вашому XE з оздобленням Gloss Black для решітки радіатора (1), контурів вікон (2)
та бічних вентиляційних решіток (3). Пакет доступний для моделей в як базових комплектаціях так і в версії R-Dynamic.
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НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE R-DYNAMIC КОЛЬОРУ CALDERA RED ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

3.

2.

1.

П А К Е Т DY N A M I C H A N D L I N G

1.

2.

3.

(1) Системи для регулювання налаштувань двигуна Configurable Dynamics та Adaptive Dynamics
(2) Накладки на капот і кришку багажника (3) Червоні гальмівні супорти ти гальмівні диски діаметром 350мм.
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ПАК Е Т TECH NOLOGY

1.

2.

3.

6.

4.

5.

(1) Проекційний дисплей (2) Вітрове скло з УФ-фільтром
(3) Внутрішнє дзеркало заднього виду ClearSight* (4) Мультимедійна система Touch Pro Duo
(5) Безпровідний зарядний пристрій (6) Інтерактивний дисплей водія

*Клієнти, які носять варіфокальні або біфокальні лінзи, можуть мати складнощі з адаптацією до цифрового режиму дзеркал.
Проте, в будь-який час можна перейти на звичайний режим дзеркал.
Використовуйте встановлені в автомобілі системи, дотримуючись правил безпеки. Водій зобов'язаний безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.

ПАКЕТ ІНТЕР'ЄРУ UPGRADE

1.

2.

3.

(1) Адаптивне підсвічування салону (2) Яскраві металеві педалі
(3) Металеві накладки на пороги з підсвічуванням та написом Jaguar
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ПАКЕТ CONVENIENCE

2.

1.

4.

3.

(1) Двері багажника з електроприводом та безконтактним відкриттям
(2) Кермо з електричним регулюванням (3) Безключовий доступ
(4) Додаткові розетки електроживлення.

ВАШ XE
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4

ОБЕРІТЬ

Е КС Т Е Р 'ЄР
Сконфігуруйте свій XE на jaguar.ua

ОБЕРІТЬ ДАХ
Дах (стандарт)
Розсувний панорамний дах (опція)

Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ PORTOFINO BLUE ІЗ
ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

О Б ЕРІТ Ь КОЛ І Р

Fuji White

Caldera Red

Yulong White (Металік)

Narvik Black

Firenze Red (Металік)

Indus Silver (Металік)

Caesium Blue (Металік)

Eiger Grey (Металік)

Silicon Silver (Преміум металік)

Portofino Blue (Металік)

Santorini Black (Металік)

Carpathian Grey (Преміум металік)

YOUR XE
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1.

2.

ОБЕРІТЬ ДИСКИ
1. 1 7-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ ІЗ 10 СПИЦЯМИ, ST YLE 1048,
З ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SPARKLE SILVER1
2 . 1 8 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ ІЗ 15 СПИЦЯМИ, ST YLE 1022 ,
З ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SPARKLE SILVER
Станд артне обладнання д л я XE
3. 1 8 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ ІЗ 7 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ, ST YLE 7009,
З ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SILVER
Станд артне обладнання д л я XE SE
4. 1 8 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ ІЗ 7 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ, ST YLE 7009,
З ПОКРИТТЯМ GLOSS BL ACK
5. 1 8 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ З 10 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ, ST YLE 1049,
10 З КОНТРАСТНИМ ПОКРИТТЯМ GLOSS BL ACK ТА ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED
Станд артне обладнання д л я XE R-Dynamic S
6. 1 8 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, З 5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ, ST YLE 5029,
З КОНТРАСТНИМ ПОКРИТТЯМ GLOSS DARK GREY ТА ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED
Станд артне обладнання д л я XE R-Dynamic SE
7. 1 9 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, З 5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ, ST YLE 5071,
З ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SILVER
Станд артне обладнання д л я XE HSE
8 . 1 9 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ З 10 СПИЦЯМИ, ST YLE 1050, З КОНТРАСТНИМ
ПОКРИТТЯМ GLOSS DARK GREY ТА ОЗДОБЛЕННЯМ DIAMOND TURNED
Станд артне обладнання д л я XE R-Dynamic HSE
9. 1 9 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ З 5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ, ST YLE 5031,
З КОНТРАСТНИМ ПОКРИТТЯМ GLOSS SILVER ТА ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED
10. 1 9 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ, З 5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ, ST YLE 5031,
З ПОКРИТТЯМ GLOSS BL ACK
11. 2
 0 -ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ З 10 СПИЦЯМИ, ST YLE 1014, З КОНТРАСТНИМ
ПОКРИТТЯМ SATIN GREY ТА ОЗДОБЛЕННЯМ DIAMOND TURNED²

1Не доступні для автомобілів з гальмівними дисками переднього мосту чи двигунами
P300. 2Доступні тільки при установці опціональної системи адаптивного управління
підвіскою Adaptive Dynamics та запасного легкосплавного колеса зменшеного розміру.
Доступні тільки для автомобілів з двигуном P300.
Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.
Представлені опції можуть впливати на продуктивність автомобіля і, у зв'язку з
місцевою податковою політикою, на його вартість. Створіть свій автомобіль на сайті
jaguar.ua або зверніться до місцевого дилерського центру.

7.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.
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ОБЕРІТЬ

ІНТЕР'ЄР
Сконфігуруйте свій XE на jaguar.ua

О Б Е Р І Т Ь М АТ Е Р І А Л О З Д О Б Л Е Н Н Я С И Д І Н Ь ТА Ї Х ФУ Н К Ц І О Н А Л Ь Н І С Т Ь

XE

ПЕРЕДНІ СИДІННЯ З
ЕЛЕК ТРОПРИВІДНИМ
РЕГ УЛЮВАННЯМ ЗА 12
НА Л АШТ УВАННЯМИ

ПЕРЕДНІ СИДІННЯ З
ЕЛЕК ТРОПРИВІДНИМ
РЕГ УЛЮВАННЯМ ЗА 16
НА Л АШТ УВАННЯМИ

XE

2

7

XE R-Dynamic

2

7

Вперед /назад

Елек тропривід (2)

Елек тропривід (2)

Висота под ушки

Елек тропривід (2)

Елек тропривід (2)

Нахил под ушки

Елек тропривід (2)

Елек тропривід (2)

ТИП СИДІНЬ

ПАРАМЕТРИ РЕГ УЛЮВАННЯ
Зерниста шкіра

Висування под ушки

Елек тропривід (2)

Нахил

Елек тропривід (2)

Поперекова опора

Елек тропривід (4)

Валики бічної підтримки
Шкіра Windsor

Висота підголовників

Елек тропривід (2)
Елек тропривід (4)
Елек тропривід (2)

Елек тропривід (2)

Елек тропривід (2)

Функція запам'ятовування налаштувань сидінь водія

7

2

Центральний під локітник на задніх сидіннях

2

2

Обігрів передніх сидінь

7

7

Обігрів передніх та задніх сидінь
Підігрів та вентил яція передніх сидінь,
підігрів задніх сидінь

7

7

—

7

ФУНКЦІЇ

ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ

X E R- DY N A M I C

МАТЕРІА Л

Перфорована зерниста шкіра

Зернис та шкіра

2

—

Перфорована зернис та шкіра

2

—

Шкіра Windsor

—

2

Перфорована шкіра Windsor

—

2

7

ДОСТ УПНІСТЬ
S

2

SE

2

7

HSE

—

2

2 Стандарт 7 Опція — Не доступно
Перфорована шкіра Windsor

Асортимент стандартного та опціонального обладнання залежить від ринку.
Уточнюйте цю інформацію в місцевому центрі роздрібного продажу Jaguar.

ОБЕРІТЬ ОЗДОБЛЕННЯ СА ЛОНУ

GLOSS BL ACK

GLOSS ASH BURR

MONOGRAM ALUMINIUM

GLOSS FIGURED EBONY

MESHED ALUMINIUM

GLOSS GREY FIGURED EBONY

GLOSS CARBON FIBRE

ВАШ XE
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О Б ЕРІТ Ь П О Є Д Н А Н Н Я КОЛ Ь О РІ В
ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР 'ЄРУ ВАШОГО XE

Кольори інтер'єру

Шов

Колір та матеріал

Оздоблення стелі

Верхня панель приладів

Нижня панель приладів

Килимки

A

Ebony/Ebony

Ebony

Зернис та шкіра кольору Ebony

Light Oyster1

Ebony

Ebony

Ebony

B

Ebony/Ecru

Ecru

Зернис та шкіра кольору Ecru

Light Oyster1

Ebony

Ecru

Ebony

C

Ebony/Light Oyster

Light Oyster

Зернис та шкіра кольору Light Oyster

Light Oyster1

Ebony

Light Oyster

Ebony

D

Ebony/Ebony

Ebony

Шкіра Windsor кольору Ebony

Light Oyster1

Ebony

Ebony

Ebony

E

Ebony/Ecru

Ecru

Шкіра Windsor кольору Ecru

Light Oyster1

Ebony

Ecru

Ebony

F

Ebony/Light Oyster

Light Oyster

Шкіра Windsor кольору Light Oyster

Light Oyster1

Ebony

Light Oyster

Ebony

1Доступне опційне оздоблення стелі Ebony. 2Доступне опційне оздоблення стелі Light Oyster.

О Б ЕРІТ Ь П О Є Д Н А Н Н Я КОЛ Ь О РІ В
ОЗ ДО БЛ ЕН Н Я І Н Т ЕР 'Є РУ ВА Ш О ГО X E R– DY N A M I C

Кольори інтер'єру

Шов

Колір та матеріал

Оздоблення стелі

Верхня панель приладів

Нижня панель приладів

Килимки

G

Ebony/Ebony

Light Oyster

Перфорована зернис та шкіра кольору Ebony

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

H

Ebony/Ebony

Light Oyster

Перфорована зернис та шкіра кольору Light Oyster

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

I

Ebony/Ebony

Flame Red

Перфорована зернис та шкіра кольору Mars Red

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

J

Ebony/Ebony

Vintage Tan

Перфорована зернис та шкіра кольору Siena Tan

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

K

Ebony/Ebony

Light Oyster

Перфорована шкіра Windsor кольору Ebony

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

L

Ebony/Ebony

Light Oyster

Перфорована шкіра Windsor кольору Light Oyster

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

M

Ebony/Ebony

Flame Red

Перфорована шкіра Windsor кольору Mars Red

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

N

Ebony/Ebony

Vintage Tan

Перфорована шкіра Windsor кольору Siena Tan

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony
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П О Є Д Н А Н Н Я КОЛ Ь О РІ В
ІНТЕР'ЄРУ XE

A . E B O N Y/ E B O N Y
На зображенні наведений інтер'єр XE в комплектації S кольору Ebony/
Ebony із швом кольору Ebony, сидіннями з оздобленням зернистою шкірою
кольору Ebony та оздобленням стелі кольору Light Oyster. Цей інтер'єр також
доступний для XE в комплектації SE.

B . E B O N Y/ E C R U
На зображенні наведений інтер'єр XE в комплектації S кольору Ebony/Ecru із
швом кольору Ecru, сидіннями з оздобленням зернистою шкірою кольору Ecru
та оздобленням стелі кольору Light Oyster. Цей інтер'єр також доступний для
XE в комплектації SE.
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C . E B O N Y/ L I G H T OYS T E R
На зображенні наведений інтер'єр XE в комплектації S кольору Ebony/Light
Oyster зі швом кольору Light Oyster, сидіннями з оздобленням зернистою
шкірою кольору Light Oyster та оздобленням стелі кольору Light Oyster. Цей
інтер'єр також доступний для XE в комплектації SE.

E . E B O N Y/ E C R U
На зображенні наведений інтер'єр XE в комплектації HSE кольору Ebony/Ecru
з швом кольору Ecru*, сидіннями з оздобленням шкірою Windsor кольору Ecru*
та оздобленням стелі кольору Light Oyster. Цей інтер'єр також доступний для
XE в комплектаціях S та SE.

D . E B O N Y/ E B O N Y
На зображенні наведений інтер'єр XE в комплектації HSE кольору Ebony/
Ebony зі швом кольору Ebony, сидіннями з оздобленням шкірою Windsor
кольору Ebony та оздобленням стелі кольору Light Oyster. Цей інтер'єр також
доступний для XE в комплектаціях S та SE.

F. E B O N Y/ L I G H T OYS T E R
На зображенні наведений інтер'єр XE в комплектації HSE кольору Ebony/Light
Oyster зі швом кольору Light Oyster, сидіннями з оздобленням шкірою Windsor
кольору Light Oyster* та оздобленням стелі кольору Light Oyster. Цей інтер'єр
також доступний для XE в комплектаціях S та SE.

*Тільки для сидінь з електроприводом на регулюванням за 16 налаштуваннями.

П О Є Д Н А Н Н Я КОЛ Ь О РІ В І Н Т ЕР 'Є РУ
X E R– DY N A M I C
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G . E B O N Y/ E B O N Y
На зображенні наведений інтер'єр XE в комплектації S R-Dynamic кольору
Ebony/Ebony зі швом кольору Light Oyster, спортивними сидіннями
з оздобленням перфорованою зернистою шкірою кольору Ebony та
оздобленням стелі кольору Ebony. Цей інтер'єр також доступний для XE
R-Dynamic SE.

I . E B O N Y/ M A R S R E D
На зображенні наведений інтер'єр XE у комплектації S R-Dynamic кольору
Ebony/Ebony зі швом кольору Flame Red, спортивними сидіннями з
оздобленням перфорованою зернистою шкірою кольору Mars Red та
оздобленням стелі кольору Ebony. Цей інтер'єр також доступний для XE
R-Dynamic SE.

H . E B O N Y/ L I G H T OYS T E R
На зображенні наведений інтер'єр XE в комплектації S R-Dynamic кольору
Ebony/Ebony зі швом кольору Light Oyster, спортивними сидіннями з
оздобленням перфорованою зернистою шкірою кольору Light Oyster та
оздобленням стелі кольору Ebony. Цей інтер'єр також доступний для XE
R-Dynamic SE.

J . E B O N Y/S I E N A TA N
На зображенні наведений інтер'єр XE у комплектації S R-Dynamic кольору
Ebony/Ebony зі швом кольору Vintage Tan, спортивними сидіннями з
оздобленням перфорованою зернистою шкірою кольору Siena Tan та
оздобленням стелі кольору Ebony. Цей інтер'єр також доступний для XE
R-Dynamic SE.

| ВАШ XE

K . E B O N Y/ E B O N Y
На зображенні наведений інтер'єр XE у комплектації HSE R-Dynamic кольору
Ebony/Ebony зі швом кольору Light Oyster, спортивними сидіннями з
оздобленням перфорованою шкірою Windsor кольору Ebony* та оздобленням
стелі кольору Ebony. Цей інтер'єр також доступний для XE R-Dynamic S та SE.

M . E B O N Y/ M A R S R E D
На зображенні наведений інтер'єр XE у комплектації HSE R-Dynamic
кольору Ebony/Ebony зі швом кольору Flame Red, спортивними сидіннями
з оздобленням перфорованою шкірою Windsor кольору Mars Red* та
оздобленням стелі кольору Ebony. Цей інтер'єр також доступний для XE
R-Dynamic S та SE.

L . E B O N Y/ L I G H T OYS T E R
На зображенні наведений інтер'єр XE у комплектації HSE R-Dynamic
кольору Ebony/Ebony зі швом кольору Light Oyster, спортивними сидіннями
з оздобленням перфорованою шкірою Windsor кольору Light Oyster* та
оздобленням стелі кольору Ebony. Цей інтер'єр також доступний для XE
R-Dynamic S та SE.

N . E B O N Y/S I E N A TA N
На зображенні наведений інтер'єр XE у комплектації HSE R-Dynamic
кольору Ebony/Ebony зі швом кольору Vintage Tan, спортивними сидіннями
з оздобленням перфорованою шкірою Windsor кольору Siena Tan* та
оздобленням стелі кольору Ebony. Цей інтер'єр також доступний для XE
R-Dynamic S та SE.

*Тільки для сидінь з електроприводом на регулюванням за 16 налаштуваннями.
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ОБЕРІТЬ

О П Ц І Ї Т А А К С Е С УА Р И J A G U A R
Сконфігуруйте свій XE на jaguar.ua

Е Л Е М Е Н Т И Е КС Т Е Р ' Є Р У
Зовнішні дзеркала з обігрівом та функцією пам'яті1
Ці зовнішні дзеркала з обігрівом мають функцію пам'яті
налаштувань. Вистачить тільки раз налаштувати зручне
положення дзеркал і воно автоматично зафіксується.
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням, обігрівом,
автозатемненням і підсвіткою2 3
Ці зовнішні дзеркала з обігрівом покращують оглядовість
при маневруванні, а також мають функцію автоматичного
складання, коли вмикається передача заднього ходу. До
того ж, дзеркала доповнені електроприводом складання,
щоб уникнути їх пошкодження в процесі переміщення в
умовах обмеженого простору.
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням, обігрівом,
автозатемненням, функцією пам'яті і підсвіткою1 4
Ці зовнішні дзеркала з обігрівом поліпшують оглядовість
при маневруванні, а також мають функцію автоматичного
складання, коли вмикається передача заднього ходу. До
того ж дзеркала доповнені електроприводом складання,
щоб уникнути їх пошкодження в процесі переміщення
в умовах обмеженого простору. Подібно до сидінь,
дзеркала мають функцію пам'яті налаштувань. Вистачить
тільки раз налаштувати зручне положення дзеркал
та сидінь і воно автоматично зафіксується. Підсвітка,
вбудована в нижню частину дзеркал, підсвічує простір
біля дверей.
Розсувний панорамний дах5
Розроблений, щоб забезпечити велику кількість
світла і простору, плюс високий захист від сонячних
променів. Електрична штора для додаткового затінку
або приватності.
Тонування скла задніх дверей6
Тонування скла задніх дверей дає можливість
усамітнитися в задній частині салону та усуває
сонячні відблиски.

Матричні світлодіодні фари з фірмовими денними
ходовими вогнями (DRL)
Див. стор. 44.
Омивач фар
Омивач фар вмикається автоматично разом з омивачем
вітрового скла під час кожної четвертої операції.
Вітрове скло з УФ-фільтром
Таке скло фільтрує сонячне світло, запобігає нагріванню
салону й відбиває шкідливе УФ-випромінювання.
Можливість зняття бейджів
Ви можете замовити зняття бейджів комплектації
і двигуна з бічних вентиляційних решіток і задньої
частини автомобіля.
Знімний буксирувальний пристрій
Ця спеціальна буксирувальна система має знімну кульову
опору. Здатність буксирування складає 1600 – 1800
кг (з використанням оснащеного гальмами причепа,
залежить від силового агрегату) з використанням
кульової опори діаметром 50 мм. При знятому
буксирувальному пристрої, ніщо не нагадує про його
існування та не порушує плавності ліній. Також включає
електрообладнання з 13-контактними роз'ємами.

Тоноване скло

Розкладний буксирувальний пристрій
Цей опціональний пристрій легко розкладається
натисканням кнопки в багажному відділенні або на
сенсорному екрані.
Накладки на капот і кришку багажника
Роблять дизайн задньої частини кузова виразнішим.
Накладка на багажник виконана у кольорі кузова.
Запасне легкосплавне колесо зменшеного розміру
Запасне колесо зменшеного розміру зі стальним диском,
домкрат та балонний ключ. Зберігається під панеллю
підлоги у багажнику.

1Доступно при наявності передніх сидінь з функцією пам'яті. ²Доступно при наявності передніх сидінь з електроприводним регулюванням
за 12 налаштуваннями без функції пам'яті. ³Стандартне обладнання для комплектації SE. ⁴Стандартне обладнання для комплектації HSE.
⁵Вибір панорамного даху зменшить передній і задній простір над головою. ⁶Недоступно для автомобілів, оснащених одночасно цифровим
ТБ та радіомовленням DAB (залежить від ринку). ⁷Недоступно для автомобілів з 17-дюймовими колісними дисками. ⁸Доступно при наявності
гальмівних дисків переднього мосту діаметром 350 мм. ⁹Доступно при наявності системи регулювання налаштувань двигуна Configurable
Dynamics. ¹⁰Доступно при наявності системи управління підвіскою Adaptive Dynamics.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку. Детальну інформацію
дивіться в керівництві по специфікаціям і цінам або уточнюйте у найближчого дилера Jaguar. Представлені опції можуть впливати на
продуктивність автомобіля і на його вартість.

Матричні світлодіодні фари з фірмовими денними ходовими
вогнями (DRL)

ОБЕРІТЬ ВАШІ ЗАВОДСЬКІ ОПЦІЇ
Ви можете обрати серед переліку опцій, під час замовлення вашого автомобіля.
Повний перелік доступних функцій і опцій уточнюйте у найближчого дилера Jaguar.

ДИНАМІК А
Червоні гальмівні супорти7 8
Див. зображення на цій сторінці.

Система Adaptive Dynamics9
Див. сторінку 19.

Гальмівні диски переднього мосту, діаметр 350 мм7
Підвищують ефективності гальмівної системи.

Система Configurable Dynamics
Див. сторінку 58.

Система визначення типу поверхні (AdSR)9 10
Аналізує поверхню дороги, щоб відрегулювати
налаштування двигуна та гальмівної системи та
пристосувати їх до несприятливих дорожніх умов.

Червоні гальмівні супорти

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И І Н Т Е Р ' Є Р У
Металеві накладки на пороги з підсвічуванням
і логотипом Jaguar
Алюмінієві накладки з підсвічуванням і логотипом Jaguar
можуть бути встановлені на дверні пороги з боку водія і
переднього пасажира.
Металеві накладки Bright на педалі
Спортивні накладки на педалі з нержавіючої сталі
з оздобленням Bright легко встановлюються і
доповнені прихованими фіксаторами для справді
бездоганного вигляду.
Попередній підігрів (Park Heat)
здистанційним керуванням
Опція розігріє двигун завчасно та направить
залишкове тепло у салон, тож на вас чекатиме теплий
та комфортний автомобіль. Скористайтеся таймером
на 7 днів чи встановіть одноразове налаштування (з
можливістю налаштувань на 16 днів вперед).

Іонізація повітря в салоні
Технологія Nanoe™ покращує самопочуття як водія,
так і пасажирів. Вона покращує якість повітря в салоні
автомобіля й 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. Систему можна відключати.
Кермо з електронним регулюванням4
Дана функція уможливлює електронне регулювання
нахилу керма. Пам'ять налаштувань узгоджується з
положенням сидінь, якщо вони теж мають таку функцію.

Підсвічування інтер'єру, що регулюється
Ви можете змінювати колір і інтенсивність освітлення,
створюючи атмосферу в салоні відповідно до вашого
настрою. На вибір представлені десять кольорів.
Електро-шторка заднього скла
Ця опція передбачає внутрішні шторки заднього скла,
які можна закривати за допомогою електропривода.
Захищають салон від сонячних променів та створюють
атмосферу приватності.
Пакет Cold Climate
Включає обігрів вітрового скла, омивач головних фар та
підігрів керма.

Датчик якості повітря
Додаткова опція клімат-контролю, що відстежує якість
повітря в салоні і при необхідності автоматично змінює
налаштування циркуляції.

Пакет для курців
Доповніть центральну консоль прикурювачем
і попільничкою.
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ОЗ Д О Б Л Е Н Н Я І Н Т Е Р ' Є Р У
Оздоблення стелі тканиною Morzine кольору
Light Oyster
Див. стор. 70.

окремо в різних конфігураціях. Тож ви зможете
комфортно розмістити як пасажирів, так і незручні
предмети багажу, наприклад, лижі.

Оздоблення стелі тканиною Morzine кольору Ebony
Див. стор. 71.

Задні сидіння, що складаються у співвідношенні
40:20:40, з центральним підлокітником та підігрівом1
Ви можете обрати опційні задні сидіння, які складаються
у співвідношенні 40:20:40 та мають функцію підігріву –
ще більше вільного простору, зручності та комфорту.

Кермо з підігрівом
Максимально комфортне керування в холодну пору
завдяки підігріву керма, оздобленого шкірою.
Задні сидіння, що складаються у співвідношенні
40:20:40, з центральним підлокітником
Додаткової практичності внутрішньому простору салону
надають задні сидіння, які складаються у співвідношенні
40:20:40. Сидіння можна скласти всі разом або кожне

Задні сидіння з підігрівом1
Задні сидіння з функцією підігріву та центральним
підлокітником гарантують комфорт пасажирів.

Оздоблення стелі тканиною Morzine кольору Light Oyster

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н О - Р ОЗ В А Ж А Л Ь Н І С И С Т Е М И
Навігаційна система Connected Navigation Pro2 4
Див. стор. 26.

Аудіосистема Meridian™ Sound System 300 Вт3
Див. стор. 29.

Мультимедійна система Touch Pro Duo3
Див. стор. 25.

Аудіосистема об'ємного звучання Meridian™ 825 Вт
Див. стор. 29.

Інтерактивний дисплей водія2 3 5
Див. стор. 25.

Цифрове ТБ5 6
Водії та пасажири можуть насолоджуватися улюбленими
TБ-шоу, переглядаючи їх на сенсорному екрані, коли
автомобіль не рухається.

Проекційний дисплей7
Див. стор. 25.
Пакет Online Pack25
Див. стор. 27.

Інтерактивний дисплей водія

1Доступно при наявності передніх сидінь з електропривідним регулюванням та обігрівом. 2Стандартне обладнання для комплектації SE. 3Стандартне обладнання
для комплектації HSE. 4Доступно при наявності систем розпізнавання дорожніх знаків (Traffic Sign Recognition) з адаптивним обмеженням швидкості (Adaptive Speed
Limiter). 5Доступно при наявності системи навігації Connected Navigation Pro. 6Недоступно для автомобілів, оснащених одночасно цифровим ТБ та радіосповіщенням
DAB (залежить від ринку). 7Доступно при наявності вітрового скла з УФ-фільтром. 8Клієнти, які носять варіфокальні або біфокальні лінзи, можуть мати складнощі
з адаптацією до цифрового режиму дзеркал. Проте, в будь-який час можна перейти на звичайний режим дзеркал. 9Доступно при наявності зовнішніх дзеркал з
електроприводом, автозатемненням, обігрівом та підсвічуванням при наближенні. 10Доступно при наявності системи безключового доступу.
Використовуйте встановлені в автомобілі системи, дотримуючись правил безпеки. Водій зобов'язаний безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку. Детальну інформацію дивіться в керівництві по
специфікаціям і цінам або уточнюйте у найближчого дилера Jaguar.
Представлені опції можуть впливати на продуктивність автомобіля і, у зв'язку з місцевою податковою політикою, на його вартість.
HomeLink® є зареєстрованим товарним знаком Gentex Corporation.

СИСТЕМИ ДОПОМОГ У ВОДІЮ
Внутрішнє дзеркало заднього виду із
камерою ClearSight8
Див.стор. 34.
Система камер кругового огляду
(360° Surround Camera)9
Див.стор. 35.

Пакет допомоги при паркуванні Park Pack2 3
Див.стор. 37.
Пакет Drive Pack349
Див.стор. 36.

Система розпізнавання дорожніх знаків
(Traffic Sign Recognition) з адаптивним обмеженням
швидкості (Adaptive Speed Limiter)2 3 5
Див.стор. 32.
Система моніторингу «мертвих» зон (Blind Spot Assist)9
Див.стор. 36.
Дзеркало заднього виду з камерою ClearSight

ЗРУЧНІСТЬ
Безпровідний зарядний пристрій
Див.стор. 26.
Система безключового доступу в автомобіль2 3
Дозволяє замикати і відмикати двері вашого XE,
не натискаючи жодної кнопки. Просто підійдіть до
автомобіля з брелоком в кишені або сумці і потягніть за
ручку дверей, щоб зняти блокування і відкрити замок.
При виході з XE ви можете закрити його, натиснувши
кнопку на дверній ручці, або ж використати для цього
ключ-брелок.
Двері багажника з електроприводом
Тепер завантажувати та розвантажувати багаж стало
набагато зручніше, адже двері багажного відділення
можна плавно відкрити чи закрити за допомогою
електропривода, для цього треба просто натиснути на
кнопку брелока.

Система управління гаражними воротами (HomeLink®)
Система HomeLink являє собою універсальний
передавач, вбудований в нижню частину дзеркала
заднього виду. Він може бути запрограмований для
управління бездротовими системами на роботі і вдома
(до трьох штук) такими, як гаражні двері, автоматичні
ворота або аварійне освітлення.
Функція Secure Tracker
Див.стор. 42.
Додаткові роз'єми
Два додаткових USB-роз'єми для підзарядки в
центральній консолі сидінь другого ряду.
Безпровідна зарядка

Сенсорне безконтактне управління дверима
багажного відділення10
Якщо ваші руки зайняті, функція сенсорного
безконтактного управління дозволить вам з легкістю
відкрити двері багажного відділення. Просто проведіть
ногою під заднім бампером з будь-якого боку вашого XE,
щоб відкрити або закрити двері.
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О Б Е Р І Т Ь А К С Е С УА Р И J A G U A R
Аксесуари Jaguar можна придбати у офіційного дилера Jaguar і встановити на автомобіль на будь-якому етапі
експлуатації. Всі сертифіковані аксесуари Jaguar розроблені, випробувані і виготовлені відповідно до тих самих
високих стандартів, що і оригінальне обладнання вашого автомобіля.
Щоб ознайомитися з асортиментом аксесуарів по онлайн-каталогу, перейдіть за посиланням: gear.jaguar.com
Також ви можете додати аксесуари, скориставшись конфігуратором на jaguar.ua

Представлені опції можуть впливати на продуктивність автомобіля і, у зв'язку з місцевою податковою політикою, на його вартість. Створіть свій
автомобіль на сайті jaguar.ua або зверніться до місцевого дилерського центру.
НА ЗОБРАЖЕННІ: XE В КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE КОЛЬОРУ CAESIUM BLUE ІЗ ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

А КС Е С УА Р И З О В Н І Ш Н Ь О Г О ОЗ Д О Б Л Е Н Н Я
Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Carbon Fibre
Бічні вентиляційні решітки, оздоблені високоякісним
карбоном підкреслять спортивний характер автомобіля.

Решітка радіатора з оздобленням Gloss Black
Оздоблення High Gloss Black для решітки радіатора
підкреслить динамічий характер XE.

Накладки на дзеркала з оздобленням Carbon Fibre
Накладки на дзеркала, оздоблені високоякісним
карбоном підкреслять спортивний характер автомобіля.

Накладки на дзеркала з оздобленням Chrome
Накладки на дзеркала з оздобленням Chrome
підкреслять стильний дизайн зовнішніх дзеркал.

Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Gloss Black
Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Gloss Black
зроблять екстер'єр більш динамічним та привабливим.

Наклади на задній спойлер кольору кузова.
Додайте стильних елементів вашому XE із задніми
накладками у колір кузова.

Накладки на дзеркала з оздобленням Gloss Black
Накладки на дзеркала з оздобленням Gloss Black
підкреслять динамічний дизайн зовнішніх дзеркал.

Передні і задні бризковики
Передні та задні бризковики з логотипом Jaguar
доповнять зовнішній вигляд вашого автомобіля
і захистять його від бруду та каменів, що вилітають
з-під коліс.

Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Carbon Fibre

Накладки на дзеркала з оздобленням Carbon Fibre
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А КС Е С УА Р И Д Л Я І Н Т Е Р ' Є Р У
Центральний підлокітник з відділенням для
охолодження/підігріву продуктів
Тепер в центральному підлокітнику можна охолоджувати
та підігрівати їжу і напої. Підлокітник має шкіряну
кришку, кріпиться центральним ременем безпеки та
підключається до додаткового роз'єму в задній частині
салону. Незамінний при довгих подорожах з родиною.
Гнучкий фіксатор багажу
Зручне рішення для акуратного та надійного кріплення
багажу чи інших предметів в багажному відсіку.
Комплект килимків
Комплект міцних килимків захистить килимове покриття
салону від зношування та пошкоджень.
Гумові килимки
Зносостійкі гумові килимки забезпечують додатковий
захист килимового покриття в салоні вашого автомобіля.
Гумовий килимок для багажного відділення
Цей килимок високої якості створено спеціально для
захисту днища багажного відділення. Має відігнуті вгору
краї для захисту бокових стін та відрізняється легкістю і
надійністю. Зручно виймати для очищення.

Пакет аксесуарів для перевезення тварин та
захистом сидінь*
Створений, щоб захистити задні сидіння та обшивку
дверей від слідів вологих та брудних лап вашого
улюбленця та полегшити їх прибирання. Включає
захисне покриття для спинок сидінь другого
ряду та миску-непроливайку. Чудове рішення для
власників домашніх тварин, які часто подорожують зі
своїми улюбленцями.
Миска-непроливайка
Зручне рішення для користування, коли автомобіль в
дорозі. Може використовуватися також поза межами
автомобіля. Продумана конструкція миски-непроливайки
не дає воді вихлюпуватися через край. Незамінний
аксесуар для тих, хто часто подорожує з тваринами,
адже він дає змогу напитися вашому домашньому
улюбленцю в будь-який час. Нижня поверхня виконана
з гуми для запобігання ковзання. Кріпиться ременем до
D-подібних петель на підлозі багажника. Обсяг: 350 мл.

Комплект килимків

Центральний підлокітник з відділенням для охолодження/
підігріву продуктів

*Будь ласка, впевніться, що всі домашні тварини комфортно і безпечно розміщені всередині автомобіля.

А КС Е С УА Р И Д Л Я П О Д О Р ОЖ Е Й ТА Б У КС И Р У В А Н Н Я
Комплект поперечин даху
Брендові поперечини Jaguar на даху дозволяють
встановлювати різні види аксесуарів для перевезення
багажу. Розроблені спеціально для вашого автомобіля.
Кріплення для лиж/сноуборду
Безпечна і надійна система Jaguar для транспортування
обладнання для зимових видів спорту. Доповнюється
рухливими напрямними для зручності завантаження.
Вміщує чотири пари лиж чи два сноуборди.
Багажний бокс на даху
Місткий бокс, що замикається, розміром 175 x 82 x 45 см і
об'ємом 410 л.

Пристрій для перевезення велосипедів на даху
Цей пристрій, оснащений замком, легко встановлюється
на даху і дозволяє перевозити по одному велосипеду
на кожному кріпленні. Можна встановити максимум три
кріплення. Максимальна вага велосипедів не повинна
перевищувати 20 кг на одне кріплення.
Кріплення для перевезення велосипедів, що
встановлюється на буксирувальний пристрій
Преміальне кріплення, яке встановлюється на
буксирувальний пристрій, дозволить легко перевозити
велосипеди. Оснащене механізмом швидкого знімання
і замком. Завдяки продуманому дизайну кріплення
легко відкидається, відкриваючи доступ до дверей
багажного відсіку.

Кріплення для перевезення велосипедів, що встановлюється
на буксирувальний пристрій

І Н Ш І А КС Е С УА Р И
Базове кріплення Click and Go
Базове кріплення Click and Go – це багатофункціональна
система на спинках передніх сидінь для пасажирів
другого ряду. Універсальне кріплення Click and Go
встановлюється між фіксаторами підголівників і може
оснащуватися додатковими кріпленнями, які дозволять
зафіксувати портативні пристрої і розмістити сумки або
одяг. Всі кріплення продаються окремо. Кріплення можна
легко зняти, якщо в ньому немає потреби.
Пристрій Click and Hang
Пристрій Click and Hang входить до серії кріплень Click
and Go. З цим знімним вішаком для одягу ваші сорочки
та піджаки не будуть м'ятися під час транспортування.
Також включає висувний гачок, яким можна
користуватися поза автомобілем.
Гачок для сумок Click and Hook
Гачок для сумок Click and Hook входить до серії Click and
Go. Цей універсальний гачок дозволяє зручно розмістити
такі речі, як сумка чи пакет з продуктами.
Задні і бічні сонцезахисні шторки
Ці сонцезахисні шторки відрізняються простотою
встановлення і демонтажу, а також зручно складаються
для зберігання. Продаються в комплекті з чохлом для
зберігання з логотипом Jaguar.

Модуль для підключення і зарядки iPhone®
Док-станція для підключення та зарядки iPhone
встановлюється в підскляннику центральної консолі
та дозволяє тримати телефон в полі зору, коли він
заряджається. При установці на станцію, медіафайлами,
що зберігаються на iPhone, легко управляти через
інформаційно-розважальну аудіосистему автомобіля.
Конструкція док-станції гарантує легкий доступ до
кнопки Home в будь-який час. Зарядний пристрій USB
для iPhone® можна легко від'єднати, якщо USB-порт
потрібен для інших цілей.
Дитяче автокрісло – Група 2/3 (15 кг – 36 кг), тканинна
оббивка, логотип Jaguar
Для дітей вагою від 15 кг до 36 кг (приблизний вік від 4 до
12 років). Доповнено символікою Jaguar. Встановлюється
по напрямку руху на задньому сидінні. Чохол з м'якою
підкладкою можна прати в пралці.Регульований по висоті
підголівник і верхні напрямні забезпечують правильне
положення ременя безпеки. Поліпшений захист від
бокового удару. Може встановлюватися з використанням
триточкового ременя безпеки або системи ISOFIX.
Дозволено до використання Європейським стандартом
випробувань ECE R44-04.

Пристрій Click and Hang

В наявності є також дитячі крісла для дітей іншої вікової категорії.
Використовуйте встановлені в автомобілі системи, дотримуючись правил безпеки. Водій зобов'язаний безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.
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СВІТ JAG UAR
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 АК А ДЕМІЯ

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 усвідомите справжній вражаючий потенціал
автомобілів Jaguar та Land Rover.

jaguar.com/experience

jaguar.com/ice-academy

84

| СВІТ JAGUAR

Слідкуйте за нами:

ЗА Л АШТ УНК АМИ

Ц Е Н Т Р З Р ОЗ Р О Б К И Е КС К Л ЮЗ И В Н И Х А В Т О М О Б І Л І В

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. Дізнайтеся більше на сайті
jaguar.com/experience-jaguar/behind-the-scenes

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

Ф О Р М УЛ А Е

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.
jaguar.com/jaguar-racing
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JAG UA R I - PAC E eT R O P H Y

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/etrophy

Слідкуйте за нами:

КОЛ Е К Ц І Я JAG UA R L I F E S T Y L E

Ж У Р Н А Л JAG UA R

Остання 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
преміум-класу 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.
JAG UA R С Е Р В І С *
Для моделі ХE пропонується пробіг 100000 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 ХE до найнижчого рівня у своєму класі. Дізнатися більше про
програму Jaguar Care для ХЕ можна за посиланням jaguar.ua/jaguarcare
O Р И Г І Н А Л Ь Н І З А П Ч АС Т И Н И
Оригінальні запчастини Jaguar розроблені, випробувані та виготовлені
відповідно до наших безкомпромісних стандартів якості, встановлення та
довговічності. Кожна запчастина розроблена спеціально для Вашого XE для
досягнення оптимальної продуктивності та більш тривалого терміну служби.
Д Л Я 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.
ua/fleet-and-business, щоб дізнатися більше.
П І ДТ Р И М К А Н А Д О Р О ГА Х В І Д JAG UA R
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.

ЗВЕРНІТЬ УВАГ У!

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. Дистриб'ютори та 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.

КОЛ Ь О Р И

Кольори, відтворені в цій брошурі, можуть відрізнятися від натуральних через процес друку та
незначно відрізнятися від фактичного кольору автомобіля. 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. 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.

Е КОЛО Г І Ч Н І І Н Н О В А Ц І Ї В І Д JAG UA R

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.

*Доступно лише для Європейського ринку.
Jaguar ексклюзивно рекомендує Castrol EDGE Professional.
Meridian – це зареєстрована торгова марка компанії Meridian Audio Ltd.
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 – це торгова марка компанії Apple Inc., зареєстрована в США та інших країнах. Навігаційна
система завжди повинна використовуватися за умов, які не впливають на здатність водія безпечно
керувати транспортним засобом або не впливають на безпеку інших учасників дорожнього руху.
АВТОМОБІЛЬ НА ПЕРШІЙ ТА ОСТАННІЙ СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE
R-DYNAMIC У КОЛЬОРІ CALDERA RED (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)
АВТОМОБІЛЬ ЗЛІВА: XE У КОМПЛЕКТАЦІЇ HSE ТА КОЛЬОРІ PORTOFINO BLUE З ОПЦІОНАЛЬНИМИ
ФУНКЦІЯМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКУ)

Ф І Н А Н СО В І П О С ЛУ Г И JAG UA R
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.
С Т РА Х У В А Н Н Я
Основні компоненти ХE легко доступні для своєчасного обслуговування та
ремонту. ХЕ забезпечує конкурентні рейтинги страхової групи з акцентом на
зниження витрат на ремонт. Щоб дізнатися більше про досконало продуману
систему страхування для ХЕ, зверніться до місцевого дилера Jaguar.

Офіційний Імпортер Jaguar Land Rover в Україні:
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд.» код ЄДРПОУ
20054535 вул. Дачна, 5А с. Капітанівка,
Київська область, 08112 тел. +38 044 585 63 00
e-mail: jaguar@winner.ua
Jaguar Land Rover Limited Юридична адреса:
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF United
Kingdom. Зареєстровано в Англії: Номер 1672070
jaguar.ua
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2019

1X7602010000BUAUK01P

НОВИЙ JAGUAR XE
TЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУНИ
Сконфігуруйте свій XE на jaguar.ua
Ви можете обрати із 2,0-літрових дизельних або бензинових двигунів Ingenium. Ці двигуни
призначені для ефективного використання, і всі вони обладнані технологією Stop / Start.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ДИЗЕЛЬ
ДВИГУН

БЕНЗИН

D180

Трансмісія

P250

P300

Автоматична

Автоматична

Автоматична

Автоматична

Задній привід (RWD)

Повний привід (AWD)

Задній привід (RWD)

Повний привід (AWD)

180/4000

180/4000

250/5500

300/5500

430/1750-2500

430/1750-2500

365/1300-4500

400/1500-4500

Об'єм см3

1999

1999

1997

1997

Кількість циліндрів / Кількість клапанів на циліндр

4/4

4/4

4/4

4/4

Рядний

Рядний

Рядний

Рядний

Привід
Потужність (к.с при обертах за хвилину)
Крутний момент (Нм при обертах за хвилину)

Розташування циліндрів
Хід поршня
Ступінь стіснення
ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА – ЕКВІВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)*
Споживання
палива NEDC2

Викиди СО2
за NEDC2

83/92,35

83/92,35

83/92,3

83/92,3

15,5 +/- 0,5

15,5 +/- 0,5

10,5 +/-0,5

9,5:1

Клас A

Клас B

Клас A

Клас B

Клас A

Клас B

Клас A

Клас B

По місту

л/100 км

6,2

6,2

6,6

6,7

8,9

8,9

9,2

9,2

Клас E
9,4

Заміський цикл

л/100 км

4,2

4,3

4,4

4,6

5,9

5,9

6,3

6,3

6,4

Комбінований цикл

л/100 км

4,9

5,0

5,2

5,4

7,0

7,0

7,3

7,4

7,5

По місту

г/км

163

165

174

178

204

204

210

211

214

Заміський цикл

г/км

111

113

117

121

134

135

143

144

146

Комбінований цикл

г/км

130

132

138

142

159

160

167

168

170

Клас A (17-дюймові і 18-дюймові колеса) Клас B (19-дюймові колеса) Клас E (20-дюймові колеса)
*Витрати палива та показники CO2 за старим випробуванням легкових автомобілів NEDC, як і раніше, будуть використані урядом, щонайменше до 2020 року, для податкового
режиму легкових автомобілів. NEDC Equivalent (NEDC2) – цифри, обчислені за формулою уряду з цифр WLTP, еквівалентні тому, які вони були б за старим тестом NEDC.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ДИЗЕЛЬ
ЕКОНОМІЯ ПАЛЬНОГО

БЕНЗИН

D180

P250

P300

Об'єм баку – літри

56

56

63

63

Очисник дизельних вихлопних газів (DEF)

16

16

—

—

Дизельний/бензиновий сажовий фільтр (DPF\GPF)

2

2

2

2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розгін (секунд) 0-100 км/год
Максимальна швидкість км/год

8,1

8,4

6,5

5,7

228

222

250

250

ГАЛЬМА
Передні
Діаметр передніх гальм (мм)

Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск
325

Задні
Діаметр задніх гальм (мм)

325

325

350

Одно поршневий супорт та вентильований гальмівний диск
325

Стоянкове гальмо

325

325

325

Мотор електричного паркувального гальма на супорті

ВАГА (кг)**
Початкова вага (EU)†

1640

1685

1611

Початкова вага (DIN)††

1565

1610

1536

1690
1615

Повна вага (GVW)

2190

2250

2150

2210

БУКСИРУВАННЯ (кг)
Вага причепа

750

750

750

750

Максимальна буксирувальна вага

1800

1800

1800

1800

75

75

75

75

3990

4050

3950

4010

75

75

75

75

Максимальне навантаження в точці зчеплення
(вага причепного пристрою)
Максимальна вага автомобіля з причепом (повна маса автопоїзда)
НАВАНТАЖЕННЯ НА ДАХУ (кг)
Максимальне допустиме навантаження на дах при перевезення
вантажів (включаючи вагу рейлінгів)

2 Стандарт — Не доступно
**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.

РОЗМІРИ
Сконфігуруйте свій XE на jaguar.ua

Ширина
(з розкладеними дзеркалами) 2075 мм

Висота автомобіля
З антеною 1416 – 1425 мм
Висота стелі
Висота на передніх/задніх сидіннях із панорамним
дахом 941/940 мм
Висота на передніх сидіннях 971 мм
Висота на задніх сидіннях 948 мм
Простір для ніг
Максимальний простір для ніг пасажирів
на передніх сидіннях 1055 мм
Максимальний простір для ніг пасажирів на задніх
сидіннях 889 мм
2835 мм

4678 мм

Місткість багажного відділення
Висота 402 мм, Ширина 1123 мм
Ширина багажного відділення між арками 795 мм
Максимальний об'єм багажу із піднятими
задніми сидіннями
Сухий багаж* 291 літрів, Рідини** 410 літрів

1602 мм
Ширина (із складеними дзеркалами) 1967 мм

1416 мм/1425 мм

Діаметр повороту
Від бордюру до бордюру 11,22 м
Від стіни до стіни 11,3 м
Від упору до упору 2,58

125 мм

1583 мм – 1585 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 навантажувального простору, заповненого рідиною.
Розміри вимірювалися на транспортному засобі без вантажу.

