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F-PACE PURE
Ingenium 2.0 l  Turbodiesel  180 k (automat ická převodovka) s pohonem všech kol

THE ART OF PERFORMANCE
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EXTERIÉR



EXTERIÉR 4

POPIS CENA

EXTERIÉR

Barva laku karoserie Narvik Black 0 Kč

KOLA Z LEHKÉ SLITINY 18" kola z lehké slitiny s 15 paprsky, Styl 1022 0 Kč

Skla Čirá skla 0 Kč

Okenní lišty Matně černé okenní lišty 0 Kč

Světlomety Bi-xenonové světlomety s diodami LED pro denní svícení ve tvaru písmene J včetně ostřikovačů světlometů 33 965 Kč

Střecha Matně chromované podélné střešní nosiče 8 632 Kč

CELKEM 42 597 Kč

      

Barva laku karoserie KOLA Z LEHKÉ 
SLITINY

Skla Okenní l išty Světlomety Střecha
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INTERIÉR



INTERIÉR 6

POPIS CENA

INTERIÉR

Čalounění sedadel Prémiová tkanina Ebony 0 Kč

Obložení Leskle černé obložení 0 Kč

Čalounění stropu Čalounění stropu látkou Morzine v odstínu Light Oyster 0 Kč

Volant Volant obšitý kůží Soft Grain 0 Kč

Přední sedadla Sedadla vpředu nastavitelná manuálně v 8 směrech 0 Kč

Informační a zábavní systémy Touch Pro Pack 1 s audiosystémem Meridian™ 74 983 Kč

CELKEM 74 983 Kč

      

Čalounění sedadel Obložení Čalounění stropu Volant Přední sedadla Informační a zábavní 
systémy
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ 8

POPIS CENA

Pakety výbavy na přání 22 314 Kč

Connect Pro Pack Pro Services
InControl Apps
Remote Premium

22 314 Kč

Informační a zábavní systémy 0 Kč

InControl Apps InControl Apps zahrnuje řadu na míru střižených aplikací schválených značkou Jaguar, které lze propojit s vozem z 
vašeho chytrého telefonu. Systém umožňuje bezpečné a praktické používání těchto aplikací, které byly specificky 
optimalizovány s cílem vylepšit vaše zážitky z každodenního cestování.

0 Kč

CELKEM 22 314 Kč
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STANDARDNÍ VÝBAVA
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STANDARDNÍ VÝBAVA 10

Jízdní dynamika

Pohon všech kol (AWD) Tempomat a omezovač rychlosti All Surface Progress Control (ASPC)

Osmistupňová automatická převodovka s funkcí manuálního 
řazení Jaguar Sequential Shift

Dvojitá koncovka výfukové soustavy s průměrem 75 mm na jedné 
straně

Asistent pro rozjezd do kopce

JaguarDrive Control Řízení s posilovačem Elektrický posilovač řízení EPAS (Electric Powered Assisted 
Steering)

Rozdělování hnací síly mezi jednotlivá kola elektronicky řízenými 
brzdnými zásahy (Torque Vectoring)

Elektrická parkovací brzda (EPB) Ukazatel opotřebení brzdového obložení

Nelakované brzdové třmeny Standardní brzdová soustava Systém pro stabilizaci soupravy s přívěsem

Exteriér

Manuálně ovládané zadní výklopné víko/víko zavazadlového 
prostoru

Černé ochranné obložení dveří Chromované boční ventilační otvory

Vyhřívání skla zadního okna s časovačem Stěrače skla čelního okna se senzorem deště Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí kompletního 
otevření/zavření na jedno krátké stisknutí a ochranou proti 
přiskřípnutí

Uvítací osvětlení (automatická aktivace dálkovým ovládáním) a 
pozdržené vypnutí světlometů (funkce „Follow Me Home“)

Zadní svítilny LED Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Ovládání stěračů skla čelního okna se senzorem deště a 
automatické ovládání světlometů se senzorem světla

Logo 20d AWD Souprava pro opravu poškozené pneumatiky

Systém sledování tlaku v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure 
Monitoring System)
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STANDARDNÍ VÝBAVA 11

Interiér

Kovové prahové lišty s nápisem Jaguar Barevné orámování dotykového displeje Dva držáky nápojů vpředu s krytem

3 elektrické zásuvky Chlazená uzamykatelná schránka před sedadlem spolujezdce 
vpředu

Odkládací schránka ve středové konzole s barevně sladěným 
orámováním

Manuálně nastavitelný sloupek řízení Osvětlení interiéru Vnitřní zpětné zrcátko s manuálně nastavitelnou clonou

Sklopná zadní sedadla – dělená v poměru 40:20:40 Otočná podlaha zavazadlového prostoru – na jedné straně 
luxusní koberec, na druhé straně pryžový povrch

Schránka pro sluneční brýle ve stropní konzole

Stropní konzola s osvětlením JaguarSense Výdechy ventilační soustavy pro cestující vzadu Loketní opěrka vpředu s odkládací schránkou

Zavazadlový prostor s prémiovými kotevními prvky pro zajištění 
zavazadel

Středová konzola s bočními odkládacími schránkami Háčky pro nákupní tašky v zavazadlovém prostoru

Černé páčky na volantu pro manuální řazení Dvouzónová automatická klimatizace

Informační a zábavní systémy

Protect (služby jsou aktivní 3 roky od aktivace) Režim Eco Rozhraní Bluetooth®

Funkce Bluetooth® Streaming Dynamické nastavení hlasitosti Analogové přístroje s 5" barevným displejem TFT

Bezpečnost a zabezpečení

Parkovací senzory vzadu Asistent pro nouzové brzdění (AEB) Systém upozorňující na neúmyslné opuštění jídního pruhu (LDW)
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STANDARDNÍ VÝBAVA 12

Bezpečnost a zabezpečení

Režim pro zaparkování vozu obsluhou Brzdový asistent EBA (Emergency Brake Assist) Dynamický stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control) a 
protiprokluzový systém

Obvodový alarm a imobilizér Systém Jaguar Smart Key s bezklíčkovým spouštěním motoru Elektricky ovládané dětské pojistky

Airbagy – čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu, se senzorem 
obsazení sedadla spolujezdce vpředu

Airbagy – boční pro cestující vpředu Airbagy – okenní v celé délce interiéru

Automatická aktivace výstražných světel při prudkém brzdění Úchyty ISOFIX vzadu
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 14

Výkon (odhad výrobce):

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy 8,7

Maximální rychlost, km/h 208

Spotřeba paliva:

Město (l/100 km) 6,2

Mimo město (l/100 km) 4,7

Kombinovaná (l/100 km) 5,3

Emise oxidu uhličitého (g/km) 139

Objem nádrže (přibl. v l) 60

Motory

Zdvihový objem (cm³) 1 999,00

Maximální výkon v k HP (kW) 180 (132)

při ot./min 4 000

Maximální točivý moment (EHS) v Nm 430

při ot./min 1 750-2 500

Převodovka Osmistupňová automatická

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost (kg) 1 775

Celková hmotnost vozu (kg) 2 460

Rozměry

Rozchod předních kol (mm) 1 641

Rozchod zadních kol (mm) 1 654

Celková výška (mm) 1 693

Rozvor (mm) 2 874

Celková délka (mm) 4 746

Celková šírka se zrcátky (mm) 2 175

Celková šírka bez zrcátek (mm) 2 070

Světlá výška při plném zatížení (mm) [1] 213

Průměr otáčení (m) 11,59

Objem zavazadlového prostoru (v litrech, dle 
normy VDA) s souprava pro opravu poškozené 
pneumatiky

650

Objem zavazadlového prostoru (v litrech, dle 
normy VDA) s prostorově úsporné rezervní 
kolo

508
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 15

Rozměry

Objem zavazadlového prostoru (v litrech, dle 
normy VDA) s plnohodnotné rezervní kolo

463
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CENA 16

CENA

 

Základní cena (vč. DPH)

Nakonfigurovaná výbava na přání (vč. DPH)

Konečná cena (vč. DPH)

1 346 125 Kč

139 895 Kč

1 486 020 Kč¹

VAŠE KONFIGURACE

https://rules.config.jaguar.com/jdx/cs_cz/f-pace_k18/3her4/a-20d-180aawd_a-suv_tl1/b16f_d90l_n-1at_z59x/jdxpayoff.html
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https://rules.config.jaguar.com/jdx/cs_cz/f-pace_k18/3her4/a-20d-180aawd_a-suv_tl1/b16f_d90l_n-1at_z59x/jdxpayoff.html
https://rules.config.jaguar.com/jdx/cs_cz/f-pace_k18/3her4/a-20d-180aawd_a-suv_tl1/b16f_d90l_n-1at_z59x/jdxpayoff.html


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 17

¹Nezávazně doporučená cena v Kč včetně DPH, platí výlučně pro skladové vozy do vyprodání zásob. Údaje zde uvedené nejsou nabídkou na uzavření smlouvy. Pro aktuální nabídku kontaktujte 
autorizovaného prodejce Jaguar. Ceny výbavy na přání platí pro montáž ve výrobním závodě, montáž příslušenství prodejci Jaguar není v této ceně zahrnuta. Změny v cenách, konstrukci, výbavě, 
rozsahu dodávky a výkonů, jakož i změny v důsledku tiskových chyb výslovně vyhrazeny. Vzhled automobilů nemusí být totožný s tím, který je zde vyobrazen. Závazné informace o dostupnosti 
standardních a na přání dodávaných prvků výbavy obdržíte u svého autorizovaného prodejce Jaguar. Uvedené informace o spotřebě paliva, emisích CO₂ a spotřebě elektrické energie odpovídají 
hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném 
znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými 
modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva 
u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO₂ u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní 
styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.

http://www.jaguar.cz/index.html


