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THE ART OF PERFORMANCE

Každý den posouváme výkony až na hranici možného. Naše výkony. Výkony našich vozů. 
Inovujeme, konstruujeme, navrhujeme. Osvojujeme si pravidla a pak je měníme. 
Abychom se dostali ještě dál. Za hranice obvyklosti. V tomto okamžiku se výkony mění v umění.

Jaguar. The Art of Performance.
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ÚVOD

KONCEPCE 
MODELU F-PACE
F-PACE je inspirován oceňovaným koncepčním vozem C-X17. Jeho základem 
je ryzí DNA značky Jaguar s legendárními výkony, ovladatelností a luxusem. 
K tomu přidává navíc prostor a praktičnost.

Nabídka modelu F-PACE zahrnuje celou řadu motorů, včetně zážehového 
čtyřválce Ingenium 2,0 l Turbo s výkonem 250 k a vznětového čtyřválce 
Ingenium 2,0 l Bi-turbodiesel s výkonem 240 k. Díky vyspělým technologiím 
a celohliníkové konstrukci jsou oba optimalizovány z hlediska hospodárnosti 
i výkonnosti. Můžete si také vybrat vznětový čtyřválec Ingenium 2,0 l 
Turbodiesel o výkonu 163 k, který nabízí lepší spotřebu paliva.

Odvážný charakter vozu F-PACE zvýrazňuje řada speciálních edicí. 
Chequered Flag připomíná bohatou závodní historii značky Jaguar 
agresivním exteriérem a interiérem odvozeným od verze R-Sport. Verze 300 
SPORT nabízí nápadný design, který vždy vynikne a zdůrazňuje sportovní 
charakter vozu F-PACE. Specifické akcenty exteriéru doplňují jedinečné 
detaily interiéru.

Veškeré podrobnosti o pohonném ústrojí, výkonu motoru a spotřebě paliva naleznete 
v části Technické údaje.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE S V ODSTÍNU CAESIUM BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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F-PACE – FAKTA
Výkon, ovladatelnost a kultivovanost. Praktičnost, schopnosti a hospodárnost.

PRAKTIČNOST

Prostor pro kolena a nohy na zadních sedadlech modelu F-PACE patří mezi nejlepší 
ve své třídě a zadní sedadla dělená v poměru 40:20:40 umožňují ještě větší 
variabilitu. Objem zavazadlového prostoru až 650 litrů1 rovněž patří k největším 
ve své třídě, přičemž jeho využitelnost je maximalizována důkladně promyšleným 
tvarem a rozměry. Se senzorově ovládaným víkem zavazadlového prostoru2 můžete 
zpřístupnit zavazadlový prostor i s plnýma rukama. Jednoduše vložíte nohu pod 
zadní roh vozu a zavazadlový prostor se otevře nebo zavře.

HOSPODÁRNOST

Všechny verze modelu F-PACE jsou zkonstruovány pro maximální 
hospodárnost. Technologie snižující tření, lehká konstrukce karoserie 
a vynikající aerodynamika umožňují dosažení nižších hodnot spotřeby paliva.

SCHOPNOSTI

F-PACE vychází vstříc vašim praktickým potřebám a požadavkům 
vašeho životního stylu nabídkou verzí s pohonem zadních kol, nebo 
s pohonem všech kol, který poskytuje suverénní výkony v ještě širší 
škále provozních podmínek. Schopnosti vozidla může rozšířit systém 
All Surface Progress Control3, tempomat pro pomalou jízdu, s nímž 
F-PACE zvládne i situace s nízkou adhezí.

1Se soupravou na opravu poškozené pneumatiky. 508 litrů s prostorově úsporným náhradním kolem. 
463 litrů s plnohodnotným náhradním kolem.
2Výbava na přání. Pouze s bezklíčovým přístupovým systémem – Keyless Entry.
3Nedodává se v kombinaci s manuální převodovkou, standardní výbava vozů s automatickou převodovkou.

Některé popsané funkce a prvky jsou součástí výbavy na přání a jejich dostupnost se liší podle trhu. 
Veškeré podrobnosti o pohonném ústrojí, výkonu motoru a spotřebě paliva naleznete v části Technické údaje.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM 
MONTOVANÝM PRODEJCEM

ÚVOD08 |



OVLADATELNOST

Vyspělý systém zavěšení a odpružení kol modelu F-PACE je evolucí konstrukce 
použité u našeho sportovního vozu F-TYPE. Tento robustní podvozek je lehký, 
aby mohl F-PACE nabídnout skutečně sportovní ovladatelnost. Software 
elektromechanického posilovače řízení EPAS (Electronic Power Assisted 
Steering) značky Jaguar je speciálně vyladěn pro optimální zpětnou vazbu 
a ovladatelnost, zatímco systém pohonu všech kol používá jedinečný software 
Intelligent Driveline Dynamics, odvozený z modelu F-TYPE, který zajišťuje 
agilní chování s minimálním sklonem k nedotáčivosti. F-PACE vždy jezdí, 
dělá dojem a reaguje jako Jaguar.

KULTIVOVANOST

Naše vozy mají bezkonkurenční pověst díky svému 
komfortu a klidné, tiché jízdě. F-PACE dosahuje 
nejvyšší úrovně kultivovanosti, definované značkou 
Jaguar, díky tuhému skeletu karoserie, vyspělému 
podvozku a aerodynamickému designu.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Mimořádné potěšení z jízdy si budete užívat v jakékoli verzi modelu F-PACE. Naše velmi 
hospodárné a výkonné motory se vyznačují nevšední kombinací nízké spotřeby paliva a suverénního 
výkonu. Na výběr jsou tyto motory: vznětový čtyřválec 2,0 l Turbodiesel s výkonem 163 k, který 
je nejúspornější volbou z řady Ingenium, a vznětový motor V6 3,0 l Turbodiesel s výkonem 300 k, 
který dosahuje omezené nejvyšší rychlosti 241 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,4 s.



Jaguar F-PACE, inspirovaný vzhledem modelu F-TYPE, je výkonné SUV, 
které má DNA sportovního vozu. Jeho působivý dynamický vzhled je 
naprosto osobitý a mimořádně atraktivní. F-PACE přináší v nové podobě 
energii, sílu a čistotu tvarů modelu F-TYPE, což je patrné například 
z vyboulení na kapotě nebo výrazně tvarované zadní partie.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU FIRENZE RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM 
MONTOVANÝM PRODEJCEM

DESIGN

DESIGN INSPIROVANÝ 
MODELEM F-TYPE ČISTOTA TVARŮ

DESIGN

DESIGN EXTERIÉRU
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F-PACE je okamžitě rozpoznatelný i v noci, a to díky adaptivním LED světlometům s LED signaturou. 
Dominantní vzhled modelu F-PACE umocňují adaptivní LED světlomety* nabízející osvětlení, které se barvou 
podobá dennímu světlu. Díky tomu budete snadněji rozpoznávat jednotlivé objekty. Na osobitý design modelu 
F-TYPE navazují rovněž koncová LED světla.

VNĚJŠÍ DETAILY

*Dostupnost závisí na zvolené verzi výbavy. Pro vybrané verze výbavy jsou k dispozici také bi-xenonové nebo halogenové světlomety.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE S V ODSTÍNU CAESIUM BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

DESIGN

ADAPTIVNÍ LED SVĚTLOMETY*
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VARIANTY INTERIÉRU

1Dostupnost tohoto prvku výbavy závisí na trhu a verzi. 
2Pouze verze výbavy R-SPORT a S.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU SIENA TAN S TONÁLNÍM PROŠÍVÁNÍM 
V ODSTÍNU SIENA TAN, S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

DESIGN

Interiér modelu F-PACE kombinuje ve svém moderním designu sportovní charakter a eleganci. F-PACE se 
vyznačuje jednou z nejrozsáhlejších nabídek variant interiéru ve své třídě, které zahrnují rozmanité prémiové 
materiály, ručně vybírané kůže a vytříbené povrchové úpravy – včetně nového obložení z uhlíkového kompozitu. 
Máte tedy skvělou příležitost vytvořit si prostor, který bude odrážet váš individuální styl.

Posuňte možnosti individualizace na ještě vyšší úroveň na přání dodávaným konfigurovatelným ambientním 
osvětlením interiéru1. Tento systém osvětlení zdůrazňuje nejjemnější detaily interiéru měkkým světlem, které je 
k dispozici v deseti různých barvách. F-PACE dokáže vytvořit atmosféru přesně podle vaší nálady. Moderní design 
interiéru modelu F-PACE umožňuje intuitivní ovládání všech důležitých prvků výbavy, které jsou vždy v dosahu. 
Pocit bezpečí a dokonalého spojení s vozem v řidiči umocňuje vysoká středová konzola a sportovní zvýšená 
poloha za volantem. Štíhlé střešní sloupky a velké čelní sklo přispívají k vynikajícímu výhledu z vozu všemi směry. 
Pokud chcete zdůraznit sportovní charakter vozu, vyberte si na přání dodávaná sedadla Performance čalouněná 
perforovanou kůží s výraznou texturou2. Nastavitelné boční polštáře, které vás pohodlně udrží na místě, nabízejí 
i při energické jízdě ještě lepší boční oporu.

Na přání dodávaná ionizace vzduchu v interiéru s technologií Nanoe™ zvyšuje kvalitu vzduchu uvnitř vozu 
odstraňováním alergenů, virů, vzduchem přenášených bakterií a zápachu. Částice ve vzduchu jsou ionizovány 
tak, aby ulpívaly na povrchu, což přispívá k pročištění vzduchu.

SPORTOVNÍ ZVÝŠENÁ 
POLOHA ZA VOLANTEM

ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI 
INDIVIDUALIZACE
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PROSTOR V INTERIÉRU

VOZIDLO NA SNÍMKU NA PŘEDCHOZÍ STRANĚ: F-PACE R-SPORT SE SPORTOVNÍMI SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ S VÝRAZNOU 
TEXTUROU V ODSTÍNU EBONY/PIMENTO A KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU PIMENTO, S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
VOZIDLO NA SNÍMKU NA TÉTO STRANĚ: F-PACE PORTFOLIO SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU SIENA TAN 
S TONÁLNÍM PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU SIENA TAN, S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO OPTIMALIZOVANÝ PROSTOR VZADU



Vyberte si jedno z našich na přání dodávaných panoramatických střešních oken, které zaplaví interiér vašeho vozu F-PACE světlem a umocní 
dojem vzdušného prostoru. Pevné panoramatické střešní okno poskytuje všem cestujícím skvělý výhled na oblohu, zatímco posuvné 
panoramatické střešní okno vpustí do interiéru svěží vzduch. Panoramatická střešní okna jsou standardně vybavena elektricky ovládanou 
sluneční clonou, která zvyšuje pocit soukromí a zabraňuje nadměrnému zahřívání interiéru při intenzivním slunečním svitu.

Vzadu je prostor pro tři dospělé cestující, kteří se mohou pohodlně usadit vedle sebe. Prostor pro kolena a nohy na zadních sedadlech 
je 944 mm a 65 mm. V celém interiéru naleznete úhledně rozmístěné a praktické odkládací schránky. Na obou stranách středové konzoly 
a pod dotykovým displejem jsou k dispozici užitečné kapsy pro chytré telefony a další malé předměty.
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F-PACE se vyznačuje největším objemem zavazadlového prostoru ve své třídě (až 650 l)1 2. Tento prostor 
nabízí ještě všestrannější možnosti využití díky sklopným zadním sedadlům, která jsou dělená v poměru 
40:20:40. Zadní sedadla lze sklopit kompletně nebo jednotlivě v různých kombinacích pro současnou 
přepravu cestujících i velmi rozměrných předmětů, jako jsou lyže. Se sklopenými zadními sedadly má 
zavazadlový prostor modelu F-PACE pozoruhodný celkový objem až 1 731 litrů3.

Kryt zavazadlového prostoru, pro který se tak často hledá obtížně místo k uložení, lze uložit pod podlahu 
zavazadlového prostoru3. Podlaha zavazadlového prostoru je otočná, takže se její povrch během okamžiku 
změní z luxusního koberce na snadno čistitelnou pryžovou plochu, na kterou lze bez obav odložit mokré 
nebo zašpiněné věci. Nakládání a vykládání zavazadel je u modelu F-PACE usnadněno nízkou výškou prahu 
a širokým otvorem zavazadlového prostoru.

Nabídka výbavy na přání pro model F-PACE obsahuje také elektricky nebo senzorově ovládané víko 
zavazadlového prostoru. U senzorově řízeného víka zavazadlového prostoru (ovládaného pohybem) se 
nemusíte vozu ani dotknout, máte-li plné ruce zavazadel – stačí pohyb nohy pod jedním z rohů zadního 
nárazníku modelu F-PACE a zadní víko se otevře nebo zavře4.

PRAKTIČNOST

1Se soupravou pro opravu poškozené pneumatiky. 508 litrů s prostorově úsporným náhradním kolem. 463 litrů s plnohodnotným náhradním kolem. 
2Pod krytem zavazadlového prostoru. 
3Konfigurace zavazadlového prostoru a celkový objem závisí na zvoleném motoru a použití plnohodnotného nebo prostorově úsporného náhradního 
kola z lehké slitiny. 4Pouze s bezklíčovým přístupovým systémem – Keyless Entry.

Více informací vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Jaguar.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU FIRENZE RED SE SPORTOVNÍMI SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ S VÝRAZNOU 
TEXTUROU V ODSTÍNU EBONY/PIMENTO, S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

DESIGN

OBJEMNÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR VARIABILNÍ USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL

40:20:40
SUCHÁ METODA 

385 LITRŮ2
MOKRÁ METODA 

650 LITRŮ1 2
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Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA. Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou.

40:20:40
SUCHÁ METODA 

845 LITRŮ3
SUCHÁ METODA 

1 200 LITRŮ3

40:20:40
SUCHÁ METODA 

994 LITRŮ3
SUCHÁ METODA 

1 377 LITRŮ3

40:20:40
SUCHÁ METODA 

1 290 LITRŮ3
SUCHÁ METODA 

1 731 LITRŮ3



PROVOZNÍ VLASTNOSTI

U tří vznětových motorů modelu F-PACE je použita technologie Ingenium. Tyto celohliníkové motory 
s nízkým třením mají tuhý blok válců a dva vyvažovací hřídele, které zajišťují velmi nízkou úroveň vibrací pro 
hladký každodenní výkon. Všechny jsou vybaveny inteligentním systémem Stop/Start a chytrým nabíjením 
akumulátoru rekuperací kinetické energie, které využívá kinetickou energii při brzdění. Tím je zaručena nejvyšší 
míra hospodárnosti, zejména v městském provozu. Informace o pohonném ústrojí, výkonu motoru a spotřebě 
paliva naleznete v části Technické údaje.

POHOTOVÉ REAKCE HOSPODÁRNOST A SPORTOVNÍ VÝKONY

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

MOTORY
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1K dispozici pouze s pohonem zadních kol (RWD). 
2K dispozici pouze s pohonem všech kol (AWD).

Veškeré podrobnosti o pohonném ústrojí, výkonu motoru a spotřebě paliva naleznete 
v části Technické údaje.

0-100 km/h za 7͵2 sekundy
VZNĚTOVÉ MOTORY INGENIUM

Vznětový čtyřválcový motor Ingenium 2,0 l Turbodiesel s výkonem 163 k1 je kultivovaný a vysoce 
účinný motor. Přímé vstřikovače s nízkým třením regulují množství paliva vstupujícího do spalovací 
komory, aby byla zajištěna maximální hospodárnost. Inteligentní elektronicky řízené adaptivní chlazení 
motoru se zapíná, pouze pokud to je potřeba, čímž se minimalizuje spotřeba paliva a emise CO2. To však 
vůbec neomezuje požitek z jízdy. Silný točivý moment motoru zajišťuje skvělý výkon z nízkého rozsahu 
otáček pro ostré zrychlení.

Vznětový čtyřválcový motor Ingenium 2,0 l Turbodiesel s výkonem 180 k nabízí působivý výkon 
a nízkou spotřebu paliva. Motor této velikost nabízí překvapivě vysoký točivý moment, ale nikoli na 
úkor hospodárnosti – rovnováhy je dosaženo díky turbodmychadlu s variabilní geometrií rozváděcích 
lopatek. Změnou průtoku výfukových plynů se maximalizuje točivý moment při nízkých otáčkách 
pro široký rozsah výkonu a pohotové reakce, které jsou rovnoměrné, progresivní a bez prodlevy.

Vznětový čtyřválcový motor Ingenium 2,0 l Bi-turbodiesel s výkonem 240 k2 poskytuje vysoký výkon 
a točivý moment. Motor vybavený sekvenčním přeplňováním dvěma turbodmychadly využívá vysokotlakou 
a nízkotlakou spirálu pro nepřerušované zrychlení a maximalizaci výkonu. Vyššího specifického výkonu je 
dosaženo zásluhou technologie Ingenium. Zlepšení zahrnuje vstřikovací soustavu Common Rail s vyšším 
tlakem (zvýšeným z 1 800 na 2 200 bar) a vylepšeným průtokem paliva vstřikovači.



PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Vznětový motor 3,0 l V6 Bi-turbodiesel* poskytuje výjimečný výkon, točivý moment a ovladatelnost. 
Používá inovativní přeplňování dvěma turbodmychadly. Toto průkopnické řešení společnosti 
Jaguar Land Rover kombinuje koncepci paralelního i sekvenčního přeplňování, které zaručuje 
plynulý a okamžitý nárůst hnací síly ve všech oblastech provozních otáček. Spotřebu energie snižuje 
dvoustupňově řízená kapalinová chladicí soustava.

0–100 km/h za 6͵ 4 sekundy
VZNĚTOVÝ MOTOR
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0–100 km/h za pouhých 6͵1 sekundy
ZÁŽEHOVÝ MOTOR INGENIUM

Zážehový čtyřválcový motor Ingenium 2,0 l Turbo s výkonem 250 k* poskytuje špičkový 
využitelný výkon a točivý moment. Pro skvělou akceleraci a snadné předjíždění je 
k dispozici maximální točivý moment mezi 1 300 až 4 500 ot/min. Turbodmychadlo 
se dvěma komorami je poháněno z integrovaného sběrného výfukového potrubí, které 
synchronizuje pulzy z dvou samostatných párů válců, díky čemuž se výrazně snižují 
pauzy turbodmychadla a zlepšují reakce motoru.

Působivý výkon zážehového čtyřválce Ingenium 2,0 l Turbo 300 k* je dosahován 
při zachování nízké spotřeby paliva. Turbodmychadlo se dvěma komorami a nízkou 
setrvačností zajišťuje prakticky okamžité reakce a vysokou účinnost. Je osazeno 
kuličkovými ložisky s nízkým třením a oběžným kolem kompresoru s vysokým průtokem. 
Ve spojení s vyšší aerodynamickou účinností turbodmychadla nabízí tento motor rychlou 
akceleraci a maximální točivý moment 400 Nm v rozsahu 1 500 až 4 500 ot/min.

U modelu F-PACE si můžete vybrat některý ze zážehových motorů z řady Ingenium. 
Díky lehké konstrukci, celohliníkovému provedení a použití válcových ložisek s nízkým 
třením jsou zážehové motory Ingenium zkonstruovány pro plynulý a vysoce efektivní 
výkon. Všechny jsou vybaveny inteligentním systémem Stop/Start a chytrým nabíjením 
akumulátoru rekuperací kinetické energie, které využívá kinetickou energii při brzdění. 
Tím je zaručena nejvyšší míra hospodárnosti, zejména v městském provozu.

*K dispozici pouze s pohonem všech kol (AWD).

Veškeré podrobnosti o pohonném ústrojí, výkonu motoru a spotřebě paliva naleznete 
v části Technické údaje.



AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA

Automatická převodovka modelu F-PACE je velmi pohotová, kultivovaná 
a účinná. Převodovka, vyvinutá speciálně pro požadavky sportovního 
SUV, umožňuje rychlým řazením suverénní akceleraci a předjíždění. 
Inteligentní adaptivní systém mění v závislosti na provozních podmínkách 
charakteristiku odezvy pedálu plynu a řazení převodovky. Jedinečný 
systém řízení převodovky JaguarDrive Control nabízí v režimu Dynamic 
ještě rychlejší řazení a sportovnější reakci na sešlápnutí pedálu plynu 
až na podlahu. Režim Eco řadí vyšší převodové stupně při nižších 
otáčkách, čímž snižuje spotřebu paliva, zatímco režim Rain/Ice/Snow 
zvyšuje mírnou akcelerací stabilitu vozidla v podmínkách s nízkou adhezí. 
Řidič má i u automatické převodovky možnost manuálního řazení, a to 
prostřednictvím páček na volantu, které se ovládají jemným stisknutím.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

OSMISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
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Šestistupňová manuální převodovka* nabízí ještě intenzivnější zapojení 
řidiče do řízení. Tato převodovka s vyspělou konstrukcí a nízkou hmotností 
přispívá k výjimečné hospodárnosti modelu F-PACE. Na úspoře každého 
gramu se podílejí skříň převodovky z hliníkové slitiny, duté hřídele 
a odlehčená ozubená soukolí. Třecí a unášecí síly jsme snížili vyspělým 
systémem přímého mazání, který zvyšuje účinnost a podílí se také na 
ještě nižší hmotnosti této převodovky. Výjimečná šestistupňová manuální 
převodovka modelu F-PACE, zkonstruovaná původně podle požadavků na 
sportovní vozy, umožňuje hladké řazení s krátkými dráhami pohybu řadicí 
páky a vynikající úrovní komfortu.

MANUÁLNÍ 
PŘEVODOVKA

*K dispozici pouze u čtyřválcového motoru s objemem 2,0 l a výkonem 163 k.

ŠESTISTUPŇOVÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA*



VYSPĚLÁ AERODYNAMIKA

Aerodynamické vlastnosti modelu F-PACE jsou určeny především designem karoserie a jejich vysokou úroveň dokládá pozoruhodný součinitel 
aerodynamického odporu Cx=0,34*. Výsledkem je aerodynamika, která si v ničem nezadá s elegantním vzhledem modelu F-PACE. Vyspělá úroveň 
aerodynamiky snižuje spotřebu paliva, emise CO2 a hladinu hluku, přičemž současně zvyšuje stabilitu ve vysokých rychlostech a jistotu řidiče při 
řízení. Inovativní lehká konstrukce spodní části karoserie modelu F-PACE je stejně důležitá jako viditelná část karoserie. Hladký povrch spodní části 
karoserie usměrňuje proudění vzduchu tak, aby bylo optimalizováno chlazení motoru a brzd při současném snížení aerodynamického odporu, 
omezení vzdušných turbulencí a zvýšení hospodárnosti. Ostře tvarované hrany a integrovaný spojler na zádi modelu F-PACE minimalizují rozdíly 
tlaku, které vznikají při obtékání karoserie vzduchem za vozem, čímž snižují spotřebu paliva.

*V závislosti na zvoleném motoru a verzi.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

NÍZKÝ ODPOR VZDUCHU VYŠŠÍ STABILITA
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Jaguar stojí již více než jedno desetiletí v čele vývoje hliníkové automobilové konstrukce. Naší nejnovější 
inovací je lehká hliníková platforma, která tvoří základ modelu F-PACE. Používáme hliník, kdekoli je to 
možné, protože umožňuje vytvořit tuhou, odolnou a především lehčí konstrukci. Neuvěřitelná odolnost 
výsledného skeletu karoserie zaručuje vynikající úroveň ochrany všech cestujících, zatímco nižší 
hmotnost vylepšuje ovladatelnost a brzdný výkon. Z hliníku jsou vyrobeny rovněž boční stěny karoserie, 
kapota a přední blatníky modelu F-PACE.

F-PACE je díky použití hliníku jedním z nejlehčích vozů ve své třídě2, což je základní předpoklad pro 
zvyšování hospodárnosti. Nižší hmotnost modelu F-PACE je rozložena téměř v dokonalém poměru 50:50 
mezi přední a zadní nápravu2, aby byla zaručena rovnováha mezi sportovními vlastnostmi a dokonalým 
jízdním komfortem.

LEHKÁ 
HLINÍKOVÁ PLATFORMA

1Podíl hliníku ve skeletu karoserie bez dveří, kapoty a zadního výklopného víka. 
2V závislosti na zvoleném motoru a verzi.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

ODOLNÁ TUHÁ 80 % Z HLINÍKU1

| 31



HLINÍKOVÁ TĚHLICE VPŘEDU

Lehká hliníková těhlice vpředu s optimalizovanou tuhostí 
a odolností přispívá k vyšší úrovni agility, rychlosti reakcí 
a kultivovanosti modelu F-PACE, jehož řízení připomíná 
jízdu ve sportovním voze.

F-PACE je vybaven propracovaným podvozken modelu F-TYPE, který nabízí 
jedinečnou rovnováhu mezi agilitou a jízdním komfortem. F-PACE se díky tomu řídí 
jako skutečný Jaguar a nabízí ryzí potěšení z jízdy pro řidiče i cestující. Nejvyšší 
úroveň kultivovanosti je výsledkem kombinace vyspělého podvozku s tuhým 
skeletem karoserie modelu F-PACE a použití lehkých zvukově izolačních materiálů.

PODVOZEK 
A ZAVĚŠENÍ KOL

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

VYNIKAJÍCÍ KOMFORT 
A OVLADATELNOST

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE 
ZAVĚŠENÍ KOL
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ZADNÍ NÁPRAVA INTEGRAL LINK

Víceprvková zadní náprava Integral Link umožňuje modelu F-PACE 
dosáhnout dokonalé kombinace kultivovaného, luxusního jízdního 
komfortu a vynikající ovladatelnosti s pohotovými reakcemi. 
Tento systém dosahuje vyšší úrovně ovladatelnosti a komfortu 
díky oddělenému a nezávislému zachycování příčných, podélných 
a svislých sil působících na zavěšení. Mnoho komponentů má 
podobu kovaných dílů nebo dutých odlitků z hliníku, což je 
optimální řešení pro konstrukci odolných a lehkých náprav.

ADAPTIVE DYNAMICS*

Systém Adaptive Dynamics sleduje polohu kol a pohyby karoserie a na 
základě toho zaručuje precizní jízdní dynamiku a luxusní komfort odpružení. 
Systém neustále sleduje provozní podmínky a upravuje nastavení tlumičů, 
aby byla za všech okolností zajištěna optimální rovnováha mezi komfortem 
a sportovním charakterem.

DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ 
ZAVĚŠENÍ Z HLINÍKU NA 
PŘEDNÍ NÁPRAVĚ

Zavěšení na dvojitých lichoběžníkových ramenech z hliníku je 
značkou Jaguar považováno za nejlepší řešení pro zavěšení 
předních kol. Konstrukce vychází z modelu F-TYPE, čímž jsou 
zaručeny precizní ovladatelnost a pohotové reakce na řízení.

*Standardně u verze F-PACE S, není k dispozici 
u čtyřválcového vznětového motoru 2,0 l s výkonem 
163 k. Výbava na přání u všech ostatních verzí. 
Pouze s konfigurovatelným režimem Dynamic.



TESTY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

MRAZIVÉ POČASÍ

Teplota –40 °C v naší klimatické komoře pro nízké teploty 
zaručuje, že F-PACE vám při tvrdé práci v mrazivém počasí 
poskytne v interiéru naprostý komfort.

PODVOZEK

Vytvořili jsme jedinečný algoritmus zkoušek na naší 
nejmodernější zkušební stolici, který představuje 
zatížení a namáhání odpovídající ujetí 250 000 km 
nebo deseti rokům provozu.

TESTOVÁNÍ V HORKU

V klimatické komoře pro vysoké teploty mohou teploty 
vystoupat až k 55 °C. Dokážeme vytvořit proudění 
vzduchu o rychlosti až 240 km/h a simulovat jízdu 
rychlostí až 250 km/h. Neexistuje místo, kde by F-PACE 
ještě nebyl.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

F-PACE už zažil téměř všechno, s čím se lze setkat na silnicích tohoto světa, od severního polárního kruhu a čínských pohoří až po písečnou poušť v Dubaji nebo jízdy od pobřeží 
k pobřeží Severní Ameriky. Pak jsme se s modelem F-PACE vypravili domů, do našich testovacích laboratoří ve Velké Británii, kde na něj čekaly opravdu tvrdé zkoušky.

–40 ºC AŽ 55 ºC OD ARKTICKÝCH OBLASTÍ AŽ PO DUBAJ
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VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

ČÁSTEČNĚ ZVUKOVĚ IZOLOVANÁ KOMORA

V naší neutrální akustické komoře jsme zajistili, aby F-PACE 
zněl jako skutečný Jaguar s osobitým zvukem výfuku.

FINÁLNÍ KONTROLA

Na konci montážní linky je každý vůz podroben 
důkladné kontrole jedním z nejsložitějších nástrojů 
na světě – lidským okem. F-PACE prochází důkladnou 
vizuální prohlídkou, kterou zajišťují odborní 
inspektoři kvality.

TESTOVÁNÍ V MONZUNOVÉM DEŠTI

F-PACE byl skrápěn v komoře pro testování 
v monzunovém dešti v každé fázi vývojového 
procesu. Testujeme odvádění vody po celé 
karoserii a po oknech. A dbáme na to, aby 
F-PACE zůstal uvnitř suchý a nepodléhal korozi.





ADAPTIVE DYNAMICS2 3

Na přání dodávaný systém Adaptive Dynamics upravuje reakce 
modelu F-PACE v závislosti na jízdních podmínkách a vašem stylu 
řízení, ať akcelerujete na dálnici, projíždíte zatáčkou na silnici, nebo si 
razíte cestu městskými ulicemi. Systém Adaptive Dynamics analyzuje 
akceleraci, příčné zrychlení, polohu plynového pedálu, ovládání pedálu 
brzdy a případnou aktivaci spínače „kickdown“ při sešlápnutí pedálu 
plynu až na podlahu. Pohyb volantu je analyzován až 500krát za sekundu 
a pohyb karoserie až 100krát za sekundu. Elektronicky řízené tlumiče na 
základě těchto informací průběžně optimalizují své nastavení, aby byla 
zachována stabilita a jízdní komfort modelu F-PACE.

ŘÍZENÍ S ELEKTROMECHANICKÝM 
POSILOVAČEM
Řízení s elektromechanickým posilovačem EPAS (Electric Power 
Assisted Steering) nabízí vynikající zpětnou vazbu a ovladatelnost. 
Elektromechanický posilovač je aktivní pouze v případě potřeby, 
čímž šetří palivo. Sofistikovaná řídicí jednotka přizpůsobuje účinek 
posilovače EPAS tak, aby bylo zaručeno snadné ovládání při 
pomalém manévrování a vynikající směrová stabilita při rychlé jízdě. 
Díky tomuto systému bylo také možné zařadit do výbavy vyspělé 
bezpečnostní systémy, mezi něž patří asistent pro udržování vozu 
v jízdním pruhu LKA (Lane Keep Assist) a parkovací asistent.

KONFIGUROVATELNÝ REŽIM DYNAMIC1 2

Na přání dodávaný konfigurovatelný režim Dynamic, převzatý 
z modelu F-TYPE, vám umožní nastavit si dynamiku modelu F-PACE 
z hlediska charakteristiky pedálu plynu, činnosti převodovky a řízení 
přesně podle vašich požadavků. V kombinaci se systémem Adaptive 
Dynamics, dodávaným na přání, si můžete nastavení vozidla ještě více 
individualizovat změnou charakteristiky tlumičů.

1Pouze s automatickou převodovkou.  2Standardně u verze F-PACE S, není k dispozici u čtyřválcového vznětového motoru 2,0 l s výkonem 163 k. 
3Pouze s konfigurovatelným režimem Dynamic.

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

Režim Dynamic upraví software vozu tak, aby ještě více umocnil sportovní charakter modelu F-PACE. 
Zrychlí reakce motoru na polohu plynového pedálu, zvýší ovládací síly při řízení a řadí rychleji1 a při 
vyšších otáčkách. Ještě dramatičtější atmosféru vnese do interiéru červená záře přístrojů. Režim Dynamic 
zintenzivní vaše zážitky ze sportovní jízdy s modelem F-PACE.

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

VYSPĚLÁ JÍZDNÍ DYNAMIKA
NEPŘETRŽITÁ OPTIMALIZACEMAXIMÁLNÍ AGILITA
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VÍCE JISTOTY ZA VOLANTEM

V tomto segmentu jedinečný systém Jaguar ASPC (All Surface Progress Control) je tempomatem pro pomalou 
jízdu, s nímž si F-PACE suverénně poradí i v situacích s kluzkým povrchem. Systém ASPC vám umožní maximálně 
se soustředit na řízení vozidla. Po jeho aktivaci si tlačítky tempomatu nastavíte požadovanou rychlost jízdy 
v rozmezí od 3,6 do 30 km/h. Jakmile vůz dosáhne nastavené rychlosti jízdy, systém ASPC ji udržuje a zároveň 
dbá na zachování optimální trakce.

ASPC se dodává standardně pro všechny vozy vybavené automatickou převodovkou a poskytuje řidičům 
modelu F-PACE ještě více jistoty při jízdě na kluzkém, sypkém nebo zledovatělém povrchu, po nerovném 
povrchu a dokonce i při sjíždění strmých svahů. Řízení modelu F-PACE je díky této technologii snadné 
i v náročných podmínkách. ASPC disponuje také funkcí pro rozjezd vozidla. Model F-PACE se díky ní snadno 
a bezpečně rozjede i na kluzkém povrchu a ve svahu, zatímco funkce pro sjíždění strmých svahů udržuje 
bezpečnou rychlost jízdy ve větších klesáních.

Vozidla s pohonem všech kol a systémem Adaptive Dynamics2 3 mohou být na přání vybavena funkcí AdSR 
(Adaptive Surface Response), která rozpoznává rozdílné povrchy, aby mohla být maximálně využívána dostupná 
adheze. AdSR těží z bezkonkurenčních zkušeností společnosti Jaguar Land Rover se systémy pohonu všech kol 
a neustále monitoruje provozní podmínky. Na základě toho pak vhodně upravuje nastavení motoru a brzdové 
soustavy. AdSR pracuje po své aktivaci v celém rozsahu rychlostí a podporuje řidiče při řízení v nepříznivém 
počasí a na náročném povrchu.

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

ŠOTOLINA

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL1 ADAPTIVE SURFACE RESPONSE

1Pouze s automatickou převodovkou. 
2Standardně u verze F-PACE S, není k dispozici u čtyřválcového vznětového motoru 2,0 l s výkonem 163 k. 
3Pouze s konfigurovatelným režimem Dynamic.
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MOKRÁ SILNICESNÍH/LEDMOKRÁ TRÁVA



POVRCHY S NÍZKOU ADHEZÍ

Na kluzkém povrchu, jako je tráva nebo sníh, 
může být točivý moment rozdělován mezi přední 
a zadní kola, aby byla maximalizována trakce.

V extrémních podmínkách, kdy mají trakci pouze 
přední kola, může být až 100 % točivého momentu 
převedeno na přední kola pro optimální záběr.

PŘÍĎZÁĎ
SUCHÁ VOZOVKA

Za normálních jízdních podmínek je veškerý točivý 
moment přenášen na zadní kola, aby byla zachována 
legendární agilita a ovladatelnost vozů Jaguar.

PŘÍĎZÁĎ



Systém pohonu všech kol (AWD) modelu F-PACE kombinuje agilitu a charakter pohonu zadních kol (RWD) se zvýšenou 
bezpečností a trakcí, kterou poskytuje pohon všech kol. Při normální jízdě využívá model F-PACE převážně pohon zadních 
kol a poskytuje čisté ovládání, pocit a vyváženost. Ale na náročnějších vozovkách nebo při náruživější akceleraci na površích 
s nízkou přilnavosti systém decentně přesune část výkonu na přední kola a umožní udržet optimální trakci pro pohodlnou 
jízdu za všech podmínek.

Pohon všech kol modelu F-PACE využívá rozdělovací převodovku v zadní části 8stupňové automatické převodovky, 
která řídí vhodné rozdělení točivého momentu na přední a zadní kola. Rozdělovací převodovka zkonstruovaná tak, aby si 
model F-PACE udržel dynamické chování vozidel Jaguar, obsahuje elektromechanicky aktivovanou vícelamelovou spojku 
s ovladačem pro zvýšení hydraulického tlaku. Tento tlak je rychle a přesně regulován, aby se ve spojce vytvořila požadovaná 
síla k přenosu optimálního množství točivého momentu na přední kola.

Na rozdíl od jiných systémů, které reagují na prokluz kol, je software inteligentního řízení dynamiky hnacího řetězce 
Jaguar IDD (Intelligent Driveline Dynamics) prediktivní a využívá snímače měřící vstupní parametry od plynového pedálu 
a řízení k předpovídání prokluzu kol. Systém IDD tyto vstupy plynule koordinuje a porovnává je s reakcemi z motoru, 
převodovky a protiprokluzového systému. Pomocí těchto hodnot vypočítá dostupnou trakci a rozdělí příslušným způsobem 
točivý moment dokonce dříve, než dojde ke ztrátě přilnavosti. Z klidu dokáže model F-PACE zajistit přechod od pohonu 
RWD na AWD za pouhých 165 milisekund a za jízdy dokonce za pouhých 100 milisekund.

Výsledkem je jízda kombinující charakter pohonu RWD se schopnostmi pohonu AWD při zajištění špičkové úrovně výkonu 
a ovladatelnosti za všech možných okolností.

VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE 
POHONNÉHO ÚSTROJÍ

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

POHON VŠECH KOL SYSTÉM IDD (INTELLIGENT DRIVELINE DYNAMICS)
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SYSTÉM TORQUE VECTORING

Systém Torque Vectoring by Braking (TVBB) modelu F-PACE optimalizuje chování vozidla při dynamickém 
průjezdu zatáčkou. Tento systém cíleně a individuálně přibrzďuje vnitřní kola vpředu a vzadu, čímž zvyšuje 
otáčivé síly působící na vůz. Ve většině situací je přibrzďováno vnitřní kolo vzadu, čímž se zvyšuje ochota vozu 
zatáčet, zatímco přibrzďování vnitřního kola vpředu zvyšuje efektivitu a plynulost jízdy. Výsledkem je potlačení 
nedotáčivosti, pohotovější změna směru jízdy a stabilnější chování vozu. Systém Torque Vectoring by Braking 
zvyšuje agilitu na úroveň sportovních vozů a jistotu řidiče při řízení.

VĚTŠÍ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA OTÁČENÍ 
VOZIDLA KOLEM SVISLÉ OSY

SYSTÉM TORQUE VECTORING 
NEZÁVISLE PŘIBRZĎUJE VNITŘNÍ 
KOLA VPŘEDU A VZADU, ČÍMŽ 
ZPOMALUJE JEJICH OTÁČENÍ

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

HNACÍ SÍLA MOTORU UDRŽUJE 
KONSTANTNÍ RYCHLOST OTÁČENÍ 
VNĚJŠÍCH POHÁNĚNÝCH KOL

MAXIMÁLNÍ POTĚŠENÍ PŘI PRŮJEZDU ZATÁČKOU

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU FIRENZE RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM MONTOVANÝM PRODEJCEM
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STABILITA 
A OVLADATELNOST

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU FIRENZE RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM MONTOVANÝM PRODEJCEM

PŘIBRZĎOVÁNÍM PŘÍSLUŠNÝCH 
KOL JE ELIMINOVÁNA 
NEDOTÁČIVOST/PŘETÁČIVOST

NEDOTÁČIVOST
PŘETÁČIVOST

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

Stabilizační systémy značky Jaguar zajišťují vyvážené a bezpečné jízdní vlastnosti modelu F-PACE jak při sportovní 
jízdě, tak i při cestování v náročných podmínkách.

Systém dynamické kontroly stability (Dynamic Stability Control, DSC) sleduje dynamické chování vozu F-PACE 
a svými zásahy maximalizuje stabilitu vozidla a optimalizuje využívání dostupné adheze. DSC snižuje točivý moment 
motoru a přibrzďuje příslušná kola ve snaze změnit směr jízdy vozidla při nedotáčivém nebo přetáčivém chování. 
Systém DSC modelu F-PACE má vylepšenou funkci potlačování nedotáčivosti. Výsledkem je ještě účinnější snižování 
rychlosti a obnovení stability.

Řízení brzdné síly motoru (Engine Drag Torque Control, EDC) zabraňuje blokování kol při intenzivním brzdění 
motorem na kluzkém povrchu. Tato funkce v případě potřeby krátkodobě zvyšuje točivý moment přenášený na kola.

Asistent pro stabilizaci přívěsu (Trailer Stability Assist, TSA) zajišťuje ještě vyšší úroveň stability při jízdě 
s přívěsem. Pokud tento asistenční systém detekuje nebezpečné pohyby přívěsu, zajistí obnovení stability postupným 
zpomalováním vozu F-PACE prostřednictvím snížení výkonu motoru a přibrzďováním jednotlivých kol na každé 
straně vozidla.

DYNAMICKÁ 
KONTROLA 
STABILITY

ŘÍZENÍ 
BRZDNÉ SÍLY 
MOTORU

ASISTENT PRO STABILIZACI 
PŘÍVĚSU (TRAILER 
STABILITY ASSIST, TSA)
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ACTIVITY KEY

Activity Key* umožňuje žít naplno ještě bezstarostněji. Pokud nechcete mít u sebe konvenční klíček 
Jaguar Smart Key, můžete pohodlně nosit na ruce Activity Key. Náramek je robustní a zcela vodotěsný. 
Můžete si užívat nejrozmanitější aktivity – od parašutismu až po plavání – a klíč od svého vozu budete 
mít stále u sebe. Pomocí Activity Key můžete zamknout a odemknout svůj vůz. Konvenční klíč můžete při 
vystupování ponechat uvnitř vozu a přiblížit Activity Key k zadnímu výklopnému víku, aby se vůz uzamkl. 
Konvenční klíč je pak z bezpečnostních důvodů automaticky deaktivován.

*Výbava na přání. K dispozici také jako příslušenství dodávané prodejci vozů Jaguar.

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

ROBUSTNÍ VODOTĚSNÝ BEZPEČNÝ
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TECHNOLOGIE

SYSTÉM TOUCH PRO S 10" DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
Standardní 10" dotyková obrazovka uprostřed 
středové konzoly podporuje ovládání dotykovými 
gesty a poskytuje dosud nejúchvatnější audiovizuální 
zážitek. Systém Touch Pro zlepšuje zážitek z jízdy, 
neboť nabízí přizpůsobitelné domovské stránky, krátkou 
reakční dobu a hlasové ovládání. Interaktivní boční 
panel usnadňuje také ovládání více funkcí současně. 
Systém Touch Pro lze dále vylepšit přidáním paketu 
konektivity Connect Pro Pack1.

INTERAKTIVNÍ DISPLEJ ŘIDIČE1
Na přání dodávaný 12,3" interaktivní displej řidiče 
s vysokým rozlišením přijímá a zobrazuje velké 
množství provozních informací, zábavný obsah a údaje 
pro aktivní bezpečnost, například navigaci, telefon 
a média. Jeho vysoké rozlišení zaručuje maximální 
čitelnost a přepracovaný procesor zajišťuje plynulé 
přechody dokonale ostré grafiky. Pro usnadnění 
orientace umožňuje na přání dodávaný navigační 
systém Pro2 zobrazit celoplošnou navigaci s mapovými 
podklady zobrazovanými v režimu 3D.

PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ3
Na přání dodávaný průhledový displej (HUD) zobrazuje 
na čelním skle klíčové údaje, například rychlost jízdy, 
zařazený rychlostní stupeň a navigační pokyny. Systém 
pomáhá minimalizovat rozptylování řidiče, který nemusí 
spouštět oči ze silnice. Nabízí zřetelnou plnobarevnou 
grafiku ve vysokém rozlišení, takže lépe vidíte veškeré 
informace i zásahy řidiče. Umožňuje zobrazovat 
důležité informace z dotykového displeje systému 
Touch Pro. Řidič může uvedenou funkci podle potřeby 
kdykoli zapnout a vypnout.

TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY
Model F-PACE je standardně vybaven naším informačním a zábavním systémem Touch Pro, který nabízí nepřeberné množství informací 
a zábavy. Systém disponuje intuitivními a vyspělými integrovanými technologiemi, které zaručí, že si všichni jízdu užijí na maximum.

1Pouze v kombinaci s navigačním systémem Pro. Online funkce a připojení přes Wi-Fi závisí na použití Micro SIM karty s vhodným datovým tarifem. 
2Zahrnuje systém rozpoznávání dopravních značek s adaptivním omezovačem rychlosti. Pouze v kombinaci s paketem Connect Pro Pack. 
3Pouze v kombinaci s determálním čelním sklem.

Aplikace Remote a paket Connect Pro Pack obsahují předplacené služby, které bude nutné po počátečním období prodloužit na základě doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar. 
Funkce systému InControl, prvky výbavy na přání a jejich dostupnost nadále závisí na trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne váš prodejce 
vozů Jaguar. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, podléhají možnosti aktualizace softwaru, nových verzí a dalších 
systémových a vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání. Dostupnost připojení k bezdrátové telefonní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Systém InControl 
Apps a aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple Store/Google Play. Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo 
neustále plně pod kontrolou.
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Aplikace Remote a paket Connect Pro Pack obsahují předplacené služby, které bude nutné po počátečním období prodloužit na základě doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar. Funkce systému InControl, 
prvky výbavy na přání a jejich dostupnost nadále závisí na trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne váš prodejce vozů Jaguar. Informace a zobrazené snímky vztahující 
se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, podléhají možnosti aktualizace softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání. 
Dostupnost připojení k bezdrátové telefonní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Systém InControl Apps a aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple Store/Google Play. Všechny funkce ve vozidle 
může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.

STANDARDNÍ VÝBAVA

PRECIZNÍ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Precizní dotykové ovládání umožňuje rychlou práci s informacemi. 
Dotyková obrazovka reaguje stejným způsobem jako chytrý telefon 
nebo tablet, přičemž umožňuje multidotykové ovládání gesty, například 
pohyby ukazováčku a palce od sebe a k sobě pro změnu velikosti zobrazení.

INDIVIDUALIZOVANÁ ÚVODNÍ STRÁNKA
Úvodní stránky si můžete nastavit přesně podle svých požadavků. Systém lze 
přizpůsobit pomocí více než 60 zástupců a widgetů a vybrat si funkce, které 
používáte nejčastěji.

INTERAKTIVNÍ BOČNÍ PANEL
Nabídka několika bočních panelů vám umožní pracovat s více funkcemi současně. 
Například hlavní oblast obrazovky můžete používat pro navigaci a na bočním 
panelu ovládat telefon. Mezi jednotlivými panely lze přepínat jednoduchým 
pohybem prstu nahoru nebo dolů.

MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
Na dotykové obrazovce lze používat celou řadu multimediálních funkcí. 
Připojte své zařízení a zobrazte podrobné seznamy skladeb či hudby podle 
interpretů, alb nebo žánrů.

DOKONALEJŠÍ ROZHRANÍ TELEFONU
K zavolání oblíbenému kontaktu stačí jeden dotyk. Vše je tak jednodušší 
a bezpečnější. Mezi další funkce patří přímý přístup k hlasové schránce, 
konferenční hovory a integrace do úvodní stránky.

SYSTÉM HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Rozumí zřetelným hlasovým povelům, můžete se tak bez jakéhokoli rozptylování 
plně soustředit na cestu před vámi.

KONEKTIVITA
InControl je soubor funkcí značky Jaguar, které jsou součástí standardní výbavy nebo výbavy na přání. Nabízené technologie 
vás propojí s vaším vozem a zajistí vám bezproblémové a bezpečné spojení s okolním světem. K dispozici je široká nabídka 
paketů výbavy a aplikací, ze kterých můžete vybírat. Dokonce i když budete od svého vozu vzdáleni, díky naší nabídce 
aplikací vám zůstanou některé funkce systému InControl k dispozici a postarají se, aby byly vaše zážitky s vozem Jaguar 
příjemnější než kdykoli předtím.



TECHNOLOGIE

PROTECT
Optimalizovaná asistenční služba Jaguar1 – Pokud budete mít poruchu, můžete se 
telefonicky spojit přímo se zaměstnanci asistenční služby Jaguar stisknutím tlačítka na 
stropní konzole nebo z obrazovky Asistence v aplikaci Remote v chytrém telefonu.

Tísňové volání – V případě závažnější nehody slouží funkce nouzového volání 
k automatickému spojení s týmem pro nouzové situace, který uvědomí místní složky 
záchranného systému. Tato služba je poskytována prvních deset let od data registrace 
a vy tak můžete cestovat bez starostí.

Aplikace Remote Essentials – Aplikace Remote pro chytré telefony poskytuje 
informace o vozidle a umožňuje ho ovládat na dálku. Služba je kompatibilní s většinou 
chytrých telefonů, zařízeními Android Wear™ nebo hodinkami Apple Watch® 
a zahrnuje:

•  Záznam o cestě – Tato volitelná funkce umožňuje automaticky zaznamenávat historii 
vaší jízdy, včetně projeté trasy a počtu ujetých kilometrů. Informace lze exportovat 
do e-mailu pro účely vykazování výdajů a importovat je do tabulkového procesoru.

•  Kontrola stavu vozidla – Můžete si ověřit aktuální hladinu paliva a dojezdovou 
vzdálenost a také stav dveří a polohu oken i zámků. Máte možnost podívat se, kde 
jste vozidlo naposledy zaparkovali, a najít k němu cestu pomocí pokynů pro pěší.

SMARTPHONE PACK2
Paket Smartphone Pack vám díky sdílení obrazovky s informačním a zábavním 
systémem InControl umožní udržovat spojení s vaším chytrým telefonem i ve 
voze F-PACE.

Systém Android Auto™ byl navržen s ohledem na bezpečnost. Jeho jednoduché 
a intuitivní rozhraní zaručuje minimální rozptylování pozornosti, takže se můžete plně 
soustředit na cestu před sebou. Stačí připojit chytrý telefon se systémem Android 
prostřednictvím USB a můžete začít ovládat kompatibilní aplikace na dotykovém 
displeji ve voze.

Bezpečnost zlepšuje rovněž aplikace Apple CarPlay®, která umožňuje používání 
aplikací a současně řidiči umožňuje, aby se soustředil na řízení. Připojte svůj chytrý 
telefon Apple k vozidlu a prostřednictvím dotykové obrazovky můžete využívat 
kompatibilní aplikace jako mapy, zprávy a hudbu.

1Optimalizovaná asistenční služba (Jaguar Optimised Assistance) je předplacená služba, kterou bude nutné po počátečním období prodloužit na základě 
doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar. 
2Vezměte prosím na vědomí, že aplikace Android Auto a Apple CarPlay nejsou momentálně oficiálně podporovány na českém trhu. Pro více informací 
kontaktujte autorizovaného prodejce Jaguar.

iPhone® je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Kompatibilitu zařízení iPhone si ověřte u prodejce vozů Jaguar. 
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

NAVIGAČNÍ SYSTÉM PRO1
Navigační systém Pro umožňuje ukládat oblíbená místa, hledat na mapě jednoduše 
pomocí dotykových gest a zobrazovat zřetelnou grafiku plošně (2D) nebo prostorově 
(3D). Funkce navigačního systému Pro lze doplnit systémem Connect Pro.

CONNECT PRO2
Paket Connect Pro Pack zahrnuje systém InControl Apps, aplikaci Remote Premium, 
4G Wi-Fi hotspot a služby Pro Services. Jeho funkce umocní vaše zážitky uvnitř 
vozu i mimo něj a zaručí, že si vy i vaši spolucestující budete užívat jízdu a zároveň 
zůstanete spojeni s okolním světem.

INCONTROL APPS
Technologie Jaguar InControl Apps umožňuje ovládat v chytrém telefonu Android™ 
nebo iPhone připojeném pomocí USB kabelu aplikace optimalizované pro váš vůz, 
například funkce Kontakty, Kalendář a Přehrávač hudby, prostřednictvím dotykové 
obrazovky vozidla. Umožňuje stahování aplikací od třetích stran a poskytuje 
řadu služeb.

APLIKACE REMOTE
Aplikace Remote Premium nabízí oproti aplikaci Remote Essentials pro chytré 
telefony následující vylepšení:

•  Dálkové zamykání/odemykání – Zamkněte nebo odemkněte dveře na dálku 
stisknutím tlačítka. V aplikaci Remote ve vašem chytrém telefonu stačí na 
obrazovce zabezpečení vozidla stisknout tlačítko „zamknutí“ a tím jednorázově 
zamknout dveře, aktivovat alarm, sklopit vnější zpětná zrcátka3 a zavřít okna. 
Stisknutím tlačítka „odemknutí“ vyklopíte vnější zpětná zrcátka, zapnete tlumená 
světla a aktivujete dvojí bliknutí výstražných světel.

•  Nezávislá ventilace a topení s dálkovým ovládáním – S pomocí na přání 
dodávané technologie můžete nechat předem vyhřát interiér svého vozu, 
abyste při odjezdu se spolucestujícími vstupovali do příjemného prostředí.

•  Zvuková a světelná signalizace – Funkce zapne výstražná světla a tlumená světla 
vašeho vozu Jaguar a zvukovou signalizaci, která vám pomůže najít vozidlo na 
zaplněném parkovišti.

4G Wi-Fi
4G Wi-Fi hotspot umožňuje ve vozidle připojení k internetu a použití až osmi 
bezdrátových zařízení současně. Cestující se mohou připojit prostřednictvím 
bezdrátové sítě vozu a procházet internet, vyřizovat pracovní záležitosti, 
aktualizovat informace na sociálních sítích nebo si během jízdy jen tak 
užívat zábavu.

1Zahrnuje systém rozpoznávání dopravních značek s adaptivním omezovačem rychlosti. Navigační systém Pro je k dispozici pouze v kombinaci se systémem Connect Pro (pokud jsou oba systémy dostupné v rámci výbavy na přání). 
2Pouze v kombinaci s navigačním systémem Pro.  3Pokud jsou součástí výbavy elektricky nastavitelná a sklopná vnější zpětná zrcátka.  4Aplikace Secure Tracker obsahuje předplacené služby, které bude nutné po počátečním období 
prodloužit na základě doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar.

Aplikace Remote a paket Connect Pro Pack obsahují předplacené služby, které bude nutné po počátečním období prodloužit na základě doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar. Funkce systému InControl, prvky výbavy na přání 
a jejich dostupnost nadále závisí na trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne váš prodejce vozů Jaguar. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo 
sekvencí, podléhají možnosti aktualizace softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání. Dostupnost připojení k bezdrátové telefonní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. 
Systém InControl Apps a aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple Store/Google Play. Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.



SLUŽBY PRO SERVICES
•  Funkce aktuálních informací o dopravní situaci v reálném čase – Využívá aktuální 

dopravní datové vstupy k zajištění co nejpřesnějšího obrazu o stavu dopravy na 
cestě k vašemu cíli.

•  Vyhledávání míst v okolí – Kdekoli budete, můžete vyhledat zajímavá místa 
v bezprostředním okolí. Systém si dokáže zajistit přístup ke kvalitním informacím 
o cílovém místě, tipům pro cestování a inspiraci i online cestovatelským recenzím 
týkajícím se dané oblasti.

•  Plánování tras a trasy „ode dveří ke dveřím“ – Než se vydáte na cestu, využijte 
aplikaci plánování tras Route Planner nebo online portál, kde můžete vyhledávat 
a ukládat místa a nastavit cíl cesty. Aplikace využívá cloud k automatickému 
odeslání cíle na navigační obrazovku ve vozidle. Po zaparkování vás plánovač 
tras Route Planner dovede až k cíli vaší cesty, aplikace rovněž nabízí informace 
o veřejné dopravě.

•  Sdílení předpokládaného času příjezdu (Share ETA) – Na základě výpočtu 
navigačního systému můžete sdílet svůj předpokládaný čas příjezdu, aby vámi 
vybrané osoby věděly, kdy přesně přijedete. Pokud budete mít zpoždění, 
funkce sdílení předpokládaného času příjezdu pak může odeslat automatickou 
aktualizaci ve formě textové zprávy nebo e-mailu, bez jakéhokoli nutného zásahu 
z vaší strany.

•  Satelitní pohled – Pokud potřebujete získat přehled o svém okolí z ptačí 
perspektivy, stačí přepnout na satelitní pohled.

•  Režim dojíždění – Umožňuje systému naučit se vaše pravidelné trasy 
a automaticky vás bude informovat o předpokládané době jízdy na základě 
aktuálních i předchozích stavů dopravy. To vše bez nutnosti zadávat cíl cesty. 
Systém se naučí trasy, kterými jezdíte do vybraného cíle, a následně vás informuje 
o tom, která z nich je nejrychlejší. Řidič může uvedenou funkci podle potřeby 
kdykoli zapnout a vypnout.

•  Informace o parkovacích místech – Až se začnete blížit k cíli, můžete se podívat, 
kde lze zaparkovat. Stačí poklepat na symbol preferovaného parkoviště, navigační 
systém následně aktualizuje trasu a zavede vás k němu.

•  Online vedení tras – Systém při vaší cestě do cíle sleduje aktuální dopravní situaci 
a zohledňuje přitom obvyklou hustotu dopravy v příslušné denní době, takže vám 
vždy navrhne optimální trasu.

•  Bezpečnostní kamery – Upozorní vás na místa častých nehod sledovaná 
bezpečnostními radary a kamerami pro měření rychlosti.

•  Ceny paliva – Když nadejde čas natankovat, funkce přehledu cen paliv (Fuel Price 
Service) vám kromě toho, že vyhledá čerpací stanice na trase, umožní také 
porovnat ceny paliv, abyste měli co nejnižší náklady.

•  Online média – umožňují seskupit řadu poskytovatelů obsahu a jejich 
přizpůsobený obsah (například Deezer či TuneIn) a získat přístup k více 
než 40 milionům skladeb a 4 milionům programů a podcastů na vyžádání. 
Zcela poprvé lze obsah streamovat přímo ve vozu bez použití chytrého 
telefonu a prostřednictvím integrované technologie si tak dopřát dokonalý 
audiovizuální zážitek.

SECURE TRACKER4
Využívá sledovací technologii, která vás upozorní na pokus o odcizení vašeho 
vozu a odešle data o poloze vozidla do monitorovacího střediska v zájmu jeho 
rychlého vyhledání.



AUDIOSYSTÉM JAGUAR1
Úchvatný zvuk díky šesti reproduktorům.

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™2
Skvělou prostorovost, křišťálově čisté výšky a plné, hluboké basy zajišťuje 10 pečlivě 
rozmístěných reproduktorů a dvoukanálový subwoofer.

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™ SURROUND3
Plnost a zřetelnost na úrovni živého vystoupení zajišťuje 16 předních, bočních a zadních 
reproduktorů a dvoukanálový subwoofer, vše je dokonale propojeno technologií 
Trifield™. Technologie Trifield, exkluzivně dostupná pouze u systémů Meridian, zajišťuje 
dokonalé sladění obou prostorových kanálů a středového kanálu s levým a pravým 
kanálem. Výsledkem je úchvatný zážitek z poslechu pro všechny cestující.

RÁDIO S PŘÍJMEM DIGITÁLNÍHO ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ (DAB)3
Na přání dodávaný přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB) nabízí lepší kvalitu 
zvuku, široký výběr stanic a aktuální textové informace o stanici, pořadu a skladbě, 
kterou posloucháte.

AUDIOSYSTÉMY
Interiér vozu je ideálním místem pro poslech vaší oblíbené hudby. Jaguar F-PACE nabízí výběr ze tří různých 
audiosystémů, které vdechnou vaší hudbě život.

1Standardní výbava vozů s motorem i4.  2Standardní výbava vozů se vznětovým motorem 3,0 l o výkonu 300 k.  3Výbava na přání.

Obrázek znázorňuje audiosystém Meridian Surround.

16 REPRODUKTORŮ

1 SUBWOOFER



TECHNOLOGIE

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU
Spojuje všechny prvky audiosystému do jediného celku a vytváří zvuk, 
jaký byste očekávali od výrazně větších reproduktorů.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Vyspělý algoritmus Cabin Correction značky Meridian přesně 
přizpůsobuje reprodukci zvuku akustickým vlastnostem interiéru 
vozu F-PACE.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Pro zachování kvality jsou hudební nahrávky převáděny do 
standardního digitálního formátu. Technologie digitálního zpracování 
šumového signálu (dither) značky Meridian zajišťuje, že převod 
digitálního signálu je plynulý, aby byly zachovány i ty nejjemnější 
nuance zvukového záznamu. Výsledkem je autentický převod hudby 
působící stejně jako originální nahrávka.

TRIFIELDTM

Technologie Trifield, exkluzivně dostupná pouze u systémů Meridian, 
zajišťuje dokonalé sladění obou prostorových kanálů a středového 
kanálu s levým a pravým kanálem. Výsledkem je úchvatný zážitek 
z poslechu pro všechny cestující.

MERIDIANTM

Společnost Meridian Audio Ltd., která je partnerem značky Jaguar v oblasti zvuku, 
byla založena v roce 1977 v Cambridgeshire v Anglii. Může si připsat celou řadu 
prvenství, například aktivní reproduktory a první procesor digitálního prostorového 
zvuku na světě. Přínos značky Meridian v oblasti audiotechnologií nám pomohl 
vytvořit v modelu Jaguar F-PACE ten nejdokonalejší prostor, v jakém se můžete 
oddat poslechu své oblíbené hudby. Značka Meridian pomocí své technologie 
Cabin Correction analyzovala tvar kabiny, její akustiku a ozvučné vlastnosti s cílem 
eliminovat veškeré nežádoucí zvuky. Vyspělý algoritmus zaručuje, že rytmus, 
zřetelnost a načasování jakékoli skladby si budete moci poslechnout přesně podle 
představ interpreta. Zajišťuje trvale mimořádnou kvalitu zvukové reprodukce pro 
všechny cestující ve vozidle.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. 
Označení Trifield a „three fields“ jsou ochranné známky společnosti Trifield Productions Ltd. 
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla a na konkrétním trhu.

JEDINEČNÁ 
TECHNOLOGIE MERIDIAN

REPRODUKTORY 
+ SUBWOOFERY VÝKON (W)

AUDIOSYSTÉM JAGUAR Není k dispozici 6 180

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™ 10 + 1 380

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™ 
SURROUND 16 + 1 825

| 55



BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST

ASISTENČNÍ SYSTÉMY
SNADNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ ŘÍZENÍ
Od jízdy hustým městským provozem po jízdu po dálnici vám i vašim spolucestujícím zajistí vyšší bezpečnost celá řada inovativních 
technologií, které jsou součástí standardní výbavy nebo se dodávají na přání. Ať už se rozhodnete pro kterýkoli z nich, přesvědčíte 
se, že všechny funkce byly navrženy s cílem zvýšit vaši spokojenost s vozem.

STANDARDNÍ VÝBAVA
Díky parkovacím senzorům vpředu a vzadu je manévrování ještě snazší. Senzory 
rozmístěné po celém obvodu vozidla se aktivují ručně nebo při zařazení zpátečky. 
Při parkování vás dotykový displej a zvuková signalizace informují o tom, jak blízko 
překážek se nacházíte.

Asistent pro nouzové brzdění může pomoci předcházet kolizím s jinými vozidly nebo 
chodci. V případě zjištění rizika potenciální čelní kolize se zobrazí upozornění, aby řidič 
mohl zasáhnout. Kamera v přední části vozu sleduje provoz při rychlostech od 5 km/h 
do 80 km/h a monitoruje potenciální čelní kolize, v případě chodců pak funguje při 
rychlostech od 5 km/h do 60 km/h. Pokud nebezpečí kolize trvá a řidič nereaguje, 
asistent pro nouzové brzdění aktivuje brzdy, aby zmírnil intenzitu případného nárazu.

Tempomat a omezovač rychlosti umožňují udržovat aktuální rychlost vozidla bez 
nutnosti neustálé manipulace s plynovým pedálem, což přispívá ke snížení únavy 
řidiče. Omezovač rychlosti řidiči také umožňuje předem nastavit požadovanou 
maximální rychlost, kterou vozidlo nepřekročí. Obě funkce může řidič snadno podle 
potřeby zapínat a vypínat.

Systém sledování pozornosti řidiče sleduje natáčení volantu a aktivitu plynového 
a brzdového pedálu. Díky tomu rozpozná, že začínáte pociťovat únavu a včas vás 
upozorní na to, že je třeba zastavit a udělat si přestávku.

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA) detekuje nechtěné vyjetí vašeho 
vozu z jízdního pruhu, jemným impulzem do řízení naznačí správný směr a vy tak 
můžete vůz navést zpět do původního jízdního pruhu.

Zadní parkovací kamera zajišťuje lepší přehled o situaci za vozidlem. Zpětný pohled 
vizualizovaný na dotykové obrazovce obsahuje i vykreslené statické linie vnějšího 
obvodu vozidla a předpokládanou dráhu.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Rozpoznávání dopravních značek je součástí na přání dodávaného navigačního 
systému Pro. Díky systému rozpoznávání dopravních značek budete na cestách 
plně informovaní a budete mít dokonalý přehled. Systém zobrazuje rychlostní limity 
a značky se zákazem předjíždění na přístrojové desce, kde je můžete snadno sledovat. 
Adaptivní omezovač rychlosti využívá informace získané ze systému rozpoznávání 
dopravních značek a na jejich základě pomocí tempomatu přizpůsobuje rychlost 
vozidla zjištěným rychlostním limitům.

Prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360°1 využívá informace ze čtyř digitálních 
kamer uložených diskrétně po obvodu vozidla. Kamery poskytují na dotykové 
obrazovce v pohledu seshora přehled o situaci kolem vozidla v rozsahu 360°. 
Tato funkce umožňuje zobrazovat souběžně několik různých pohledů a usnadňuje 
tak různé jízdní manévry, od parkování u obrubníku, přes vyjíždění a zajíždění do 
těsných mezer, až po vjezd do nepřehledné křižovatky.

Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí1 pomáhá předcházet kolizím. 
Začnete-li měnit jízdní pruh a systém detekuje ve slepém úhlu jiný automobil, 
rozsvítí se výstražná kontrolka v příslušném vnějším zpětném zrcátku. Asistenční 
funkce zároveň jemným impulzem do řízení naznačí správný směr úhybného 
manévru od blížícího se vozidla.

1K dispozici pouze ve vozech vybavených elektricky nastavitelnými a sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí z nabídky výbavy na přání. 
2Není k dispozici s paketem Driver Assist Pack. 
3Pouze s automatickou převodovkou.

Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
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PARK PACK2
Paket Park Pack umožňuje bezpečné parkování a manévrování při vjíždění a vyjíždění 
z těsných prostorů a do provozu, kdy výhledu mohou bránit budovy a jiná vozidla. 
Obsahuje tyto prvky:

S pomocí parkovacího asistenta je podélné a příčné parkování snadnější než kdykoli 
předtím. Parkovací asistent vůz sám navede na parkovací místo. Zařaďte vhodný 
stupeň a ovládejte pouze rychlost vozu brzdovým a plynovým pedálem. O řízení se 
postará vozidlo automaticky. Oběma manévry vás provedou grafická znázornění 
a upozornění. Parkovací asistent vám pomůže rovněž s výjezdem z parkovacího 
místa. Na veškerý stres související s parkováním tak můžete zapomenout.

Parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360° vám poskytnou maximální jistotu 
při manévrování ve stísněných prostorech. Senzory rozmístěné po celém obvodu 
vozidla se automaticky aktivují při zařazení zpátečky nebo je lze aktivovat ručně. 
Na dotykové obrazovce se zobrazí pohled na vozidlo shora. Při parkování vás 
dotykový displej a zvuková signalizace informují o tom, jak blízko překážek 
se nacházíte.

Systém varování před kolizí při couvání je obzvláště užitečný při couvání 
z parkovacího místa. Upozorňuje vás na vozidla, chodce či jiná nebezpečí blížící se 
z obou stran k zadní části vyjíždějícího vozidla. Upozorní vás zvukovými i vizuálními 
výstrahami, vždy tak víte, co se za vámi děje, i když máte omezený výhled.

DRIVE PACK1 2 3
S tímto paketem bude každá jízda bezpečnější a zábavnější. Obsah paketu Drive Pack:

Adaptivní tempomat udržuje při jízdě na dálnici nebo při pomalé jízdě v hustém 
provozu bezpečný odstup od vozidla před vámi pro případ, že vozidlo zpomalí 
nebo zastaví.

Asistent pro nouzové brzdění při vysoké rychlosti detekuje možnost čelní kolize 
s jiným vozidlem a zobrazuje upozornění na překážky před vozem, aby mohl řidič 
přibrzdit. Pokud řidič nereaguje, systém sám aktivuje brzdy, aby snížil intenzitu 
případného nárazu. Nouzové brzdění při vysoké rychlosti je aktivní při rychlostech 
od 10 km/h do 160 km/h.

Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí pomáhá předcházet kolizím. 
Začnete-li měnit jízdní pruh a systém detekuje ve slepém úhlu jiný automobil, 
rozsvítí se výstražná kontrolka v příslušném vnějším zpětném zrcátku. Asistenční 
funkce zároveň jemným impulzem do řízení naznačí správný směr úhybného 
manévru od blížícího se vozidla.

Parkovací asistent Adaptivní tempomat

PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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DRIVER ASSIST PACK1 2 3
Na přání dodávaný paket Driver Assist Pack obsahuje celou 
řadu asistenčních systémů, například funkce, které jsou 
součástí paketů Park Pack a Drive Pack (podrobnosti na 
straně 57) a prostorovou kameru s rozsahem pokrytí 360°. 
Zahrnuje rovněž nový adaptivní tempomat s asistentem 
řízení, který udržuje vůz uprostřed jízdního pruhu a udržuje 
nastavenou vzdálenost od vozidel jedoucích vpředu. 
Jízda je tak snadnější a bezpečnější.

1Pouze s automatickou převodovkou. 
2Pouze s elektricky nastavitelnými a sklopnými vnějšími zpětnými 
zrcátky se samostmívací funkcí z nabídky výbavy na přání. 
Pouze s navigačním systémem Pro. 
3Není k dispozici s paketem Park Pack a Drive Pack.
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PŘEDNÍ KAMERA PŘEDNÍ RADAR

Adaptivní tempomat s asistentem řízení s vámi spolupracuje – 
vy máte ruce na volantu a předvídáte situaci na silnici a systém 
vám pomáhá s řízením, brzděním a akcelerací. Systém následně 
sleduje vozidla a jízdní pruhy před vozem pomocí kamery a radaru, 
udržuje vůz uprostřed jízdního pruhu a upravuje jeho rychlost podle 
provozu před vámi. Pokud vozidlo před vámi zpomalí nebo dokonce 
zastaví, funkce váš vůz automaticky zpomalí nebo ho v případě 
potřeby zastaví za účelem zajištění příjemné, plynulé jízdy v hustém 
provozu. Pokud dáte ruce z volantu, vozidlo zobrazí upozornění. 
Pokud upozornění nebudete věnovat pozornost, asistent řízení se 
deaktivuje, ale adaptivní tempomat zůstane aktivní.
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HOSPODÁRNÉ TECHNOLOGIE
VYSPĚLÁ AERODYNAMIKA
Aerodynamika modelu F-PACE byla vyvinuta a optimalizována pomocí 
analýzy CFD (Computational Fluid Dynamics). Řízení proudění vzduchu 
a aerodynamického odporu vzduchu jednak zlepšuje stabilitu vozu F-PACE 
ve vysokých rychlostech, ale navíc i zlepšuje spotřebu paliva*.

LEHKÉ MATERIÁLY
Inženýři hledali v každé fázi vývoje způsoby, jak maximálně snížit hmotnost 
každého dílu vozidla. Díky tomu se jim podařilo dosáhnout optimální 
rovnováhy mezi nejlepšími sportovními výkony a maximální úspory 
hmotnosti pro ještě větší hospodárnost.

SYSTÉM STOP/START
Všechny motory pro model F-PACE jsou dodávány se systémem Stop/Start. 
Tato funkce vypíná motor, jakmile vůz zastaví, a v případě potřeby jej opět 
okamžitě spustí. Výsledkem je ještě nižší spotřeba paliva, zejména při jízdě 
ve městě.

REŽIM ECO
Režim Eco podporuje hospodárnou jízdu snížením citlivosti pedálu 
plynu, přechodem na hospodárnější řízení motoru a u vozidel s manuální 
převodovkou upozorňováním na vhodné okamžiky řazení. Režim snižuje 
spotřebu paliva také snižováním spotřeby energie audiosystémem. Údaje 
o vozidle a tipy pro jízdu se zobrazují v příslušné části dotykové obrazovky.

TRVALE UDRŽITELNÁ KONSTRUKCE
Hliníková slitina, která má velký podíl v celé konstrukci modelu F-PACE, 
obsahuje značné množství recyklovaného hliníku. Recyklace hliníku vyžaduje 
výrazně méně energie než primární výroba hliníku. Výsledkem je omezení 
vlivu modelu F-PACE na životní prostředí.

ADBLUE®
Vznětové verze modelu F-PACE jsou vybaveny systémem AdBlue®, který 
pomáhá čistit výfukové plyny. AdBlue® je netoxická, nehořlavá a biologicky 
odbouratelná kapalina, která umožňuje odstraňovat z výfukových plynů 
škodlivé oxidy dusíku.

TECHNOLOGIE S NÍZKÝM TŘENÍM
Vyspělé technologie v konstrukci motorů Ingenium, mezi něž patří pokrokové 
povrchové úpravy pístů, jehlových ložisek a dalších dílů, pomáhají snižovat 
tření, zejména při nízkých teplotách motoru. Tím se zvyšuje hospodárnost 
provozu, zejména při nízkých teplotách motoru, takže vozidlo pracuje 
maximálně efektivně.

*Veškeré podrobnosti o pohonném ústrojí, výkonu motoru a spotřebě paliva naleznete v části Technické údaje.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU FIRENZE RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM MONTOVANÝM PRODEJCEM
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F-PACE SVR

KONCEPCE MODELU F-PACE SVR
F-PACE SVR představuje dosud nejvýraznější krok ve vývoji oceňovaného modelu F-PACE. Je to SUV s DNA sportovního 
vozu. Sportovního vozu s praktičností SUV. Mimořádně schopní konstruktéři a odborníci na aerodynamiku z divize SVO 
analyzovali a prověřili všechny síly působící na jednotlivé části vozidla všemi myslitelnými způsoby. Pak bylo na základě 
těchto informací vytvořeno něco skutečně výjimečného na nové úrovni preciznosti zpracování.

Vědění je více než síla, což platí v plné míře také při zdokonalování aerodynamických vlastností vozu. Naši konstruktéři 
si dali za cíl zajistit skvělý výkon a zaměřili se na síly působící na vozidlo. Vytvořili plnohodnotné SUV, které může 
dosáhnout rychlosti 100 km/h za úžasné 4,3 sekundy.

VŮZ NA SNÍMKU: F-PACE SVR V ODSTÍNU INDUS SILVER S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
F-PACE SVR | 63



EXTERIÉR
Design zajišťující nekompromisní jízdní vlastnosti – žádná část vozu F-PACE SVR neslouží pouze na okrasu. Přepracovaná 
přední část se zvětšenými sacími otvory a optimálně umístěné ventilační otvory na kapotě optimalizují proudění vzduchu 
a chlazení. Modelu F-PACE SVR rovněž dodávají agresivní vzhled a naznačují jeho skrytý výkonový potenciál.

Nové přední brzdy o průměru 395 mm a zadní brzdy o průměru 396 mm s červenými čtyřpístkovými třmeny vpředu jsou 
zárukou mimořádného brzdného výkonu. Výrazné podběhy kol ukrývají 21" nebo na přání dodávaná 22" kovaná kola z lehké 
slitiny. Zadní pneumatiky šířky 295 mm pro lepší trakci a vyšší ochotu zatáčet dále dotvářejí sportovní schopnosti modelu 
F-PACE SVR.

Linii střechy prodlužuje nový spoiler, který zajišťuje výrazné omezení vztlaku a zvýšení stability při vysokých rychlostech 
a zvýrazňuje sportovní geny vozu F-PACE SVR. Přepínatelná aktivní sportovní výfuková soustava převzatá z modelu F-TYPE 
přináší úchvatný výkon a poutavý vzhled prostřednictvím čtyř koncovek výfuku z leštěného hliníku. To vše můžete přizpůsobit 
podle svých představ, neboť součástí nabídky modelu F-PACE SVR je řada výrazných barev exteriéru včetně odstínů Indus 
Silver a Ultra Blue.

VŮZ NA SNÍMKU: F-PACE SVR V ODSTÍNU INDUS SILVER S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ







INTERIÉR NA SNÍMKU: F-PACE SVR SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU LIGHT OYSTER A S INTERIÉREM V ODSTÍNECH 
EBONY/LIGHT OYSTER

INTERIÉR
Nezáleží na tom, kde sedíte, s vozem F-PACE SVR splynete okamžitě po usednutí do ergonomických sedadel Performance. 
Elegantní klimatizovaná sedadla vpředu čalouněná prémiovou kůží prošívanou kosočtvercovým vzorem jsou nastavitelná ve 
14 směrech, vybavená paměťovou funkcí a ozdobená reliéfním logem SVR. Boční polštáře sedadel vás v zatáčkách udrží pevně 
na místě a podporují tak sportovní způsob jízdy. Sedadla Performance vzadu jsou rovněž čalouněná perforovanou kůží a oproti 
standardnímu modelu F-PACE nabízejí ještě lepší boční oporu, což oceníte zejména při rychlé sportovní jízdě.

Tříramenný sportovní volant obšitý kůží s kontrastním prošíváním typu baseball nese logo SVR. Volič rychlostních stupňů 
SportShift, převzatý z modelu F-TYPE, nabízí jednoduché a intuitivní ovládání. Umožňuje rychlé manuální řazení, aniž by řidič 
musel pouštět volant. Rychlostní stupně lze měnit také pomocí hliníkových páček pro manuální řazení. Působivého vzhledu lze 
dosáhnout výběrem ze čtyř barevných kombinací interiéru, pomocí kterých vytvoříte svůj dokonalý F-PACE SVR.
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JÍZDNÍ DYNAMIKA
Níže uvedená čísla rozproudí váš adrenalin ještě dříve, než do vozu usednete. Přeplňovaný zážehový motor V8 5,0 l modelu 
F-PACE SVR poskytuje výkon 550 k a točivý moment 680 Nm. Z 0 na 100 km/h dokáže zrychlit za pouhé 4,3 sekundy 
a v akceleraci můžete pokračovat až k nejvyšší rychlosti 283 km/h.

Osmistupňová automatická převodovka byla v divizi Special Vehicle Operations dokonale optimalizována tak, aby 
zaručovala přesné řazení s výjimečně rychlými reakcemi. Osm těsně odstupňovaných převodů umožňuje energické zrychlení 
a každé přeřazení trvá pouhých 200 milisekund. Na míru upravená aerodynamika vozu F-PACE SVR umožňuje využít tento 
výkon zcela bez omezení a vychutnat si svist vzduchu při nekompromisní a zábavné jízdě.

Optimalizovaná reakce plynového pedálu přináší citlivější odezvu. K precizním jízdním vlastnostem přispívají také vhodně 
zvolené převodové poměry. Vyspělý systém pohonu všech kol značky Jaguar s rozdělováním točivého momentu dle potřeby 
(Torque On Demand) přenáší točivý moment na kola s největší přilnavostí a zajišťuje tak dokonalou trakci a ovladatelnost 
zaručující jistou jízdu na libovolném povrchu za jakéhokoli počasí.

Přepínatelná aktivní sportovní výfuková soustava reaguje na polohu plynového pedálu, rychlost a otáčky motoru 
prostřednictvím otevření aktivních ventilů. To umožňuje přímější tok výfukových plynů a jejich cestu zadním tlumičem. 
Výsledkem je úžasný sytý zvuk.

VŮZ NA SNÍMKU: F-PACE SVR V ODSTÍNU INDUS SILVER S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ F-PACE SVR
VYBERTE SI EXTERIÉR
Zde si můžete vytvořit svůj osobitý F-PACE SVR. Vyberte si barvu karoserie, styl střechy a výbavu exteriéru na přání podle svých 
představ, poté exteriér dotvořte volbou dokonalých kol.

VYBERTE SI STŘECHU

Střecha v barvě vozu Posuvné panoramatické střešní okno Pevné panoramatické střešní okno

VYBERTE SI KOLA

21" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými 
paprsky, Satin Technical Grey Contrast 

Diamond Turned (Style 5080)

22" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými 
paprsky, Satin Technical Grey Contrast 

Diamond Turned (Style 5081)

22" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými 
paprsky, Gloss Black (Style 5081)
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Santorini Black Yulong White Eiger Grey Indus Silver Firenze RedFuji White Ultra Blue

VYBERTE SI BARVU



VYBERTE SI INTERIÉR
Vyberte si barevnou kombinaci interiéru a následně prvky výbavy na přání a příslušenství Jaguar.

STYL A MATERIÁL SEDADEL

Sedadla čalouněná perforovanou kůží 
Windsor se vzorem a reliéfním logem SVR

VYBERTE SI BAREVNOU KOMBINACI INTERIÉRU

Ebony/Pimento

Ebony/Light Oyster

Ebony/Siena Tan

Ebony/Ebony
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ČALOUNĚNÍ STROPU

VYBERTE SI OBLOŽENÍ

Obložení v provedení Meshed Aluminium

Obložení z uhlíkového kompozitu s vetkaným hliníkovým vláknem

Velur v odstínu Ebony

VÝBAVA EXTERIÉRU

Znak SVR
Dolní část nárazníku v odstínu Satin Grey/Black
Mřížka v předním blatníku v odstínu Dark Satin Grey
Maska chladiče, leskle černá, s matně šedým orámováním
Kryty ventilačních otvorů na kapotě v odstínu Dark Satin Grey
Čtyři koncovky výfukové soustavy o průměru 95 mm

KOLA

21" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Satin Technical Grey Contrast Diamond Turned 
(Style 5080)

VÝBAVA INTERIÉRU

Volič rychlostních stupňů SportShift

SEDADLA A VARIANTY INTERIÉRU

Sedadla čalouněná perforovanou kůží Windsor se vzorem SVR
Hlavové opěrky vpředu s reliéfním logem SVR
Vyhřívaný volant obšitý kůží s logem SVR
Prémiové kobercové rohože SVO
Kovové prahové lišty s logem SVR

DYNAMIKA

Přepínatelná aktivní sportovní výfuková soustava

F-PACE SVR – JEDINEČNÉ PRVKY VÝBAVY

Seznam dostupné výbavy na přání a příslušenství Jaguar najdete na stranách 114 až 119.





NOVÝ F-PACE 
CHEQUERED FLAG
F-PACE Chequered Flag odkazuje na podstatu typických vlastností vozů Jaguar. Na přídi 
vozu se nachází přední nárazník v designu S se stranami v barvě vozu, který dává sacím 
otvorům sportovní akcent. Celkovou robustní konstrukci vozu F-PACE Chequered Flag 
pak zvýrazňuje paket Black Pack – sada prvků exteriéru v provedení Gloss Black. Mezi 
ně patří okenní lišty, orámování masky chladiče, ochranné prvky dveří a exkluzivní kryty 
bočních ventilačních otvorů s logem Chequered Flag, které zdůrazňuje individualitu vozu. 
Pro tuto edici je příznačný výrazný styl, na který navazuje interiér R-Sport čalouněný kůží 
a zaměřený na řidiče. Máte na výběr ze dvou barevných možností: Ebony a Pimento nebo 
Ebony s kontrastním prošíváním Light Oyster.

Výbava: 
K dispozici se vznětovým čtyřválcem Ingenium 2,0 l Turbodiesel s výkonem 180 k, vznětovým čtyřválcem Ingenium 2,0 l 
Bi-turbodiesel s výkonem 240 k nebo zážehovým čtyřválcem Ingenium 2,0 l Turbo s výkonem 250 k. Všechny motory 
s pohonem všech kol.

Exteriér: 
• K dispozici v provedení Yulong White, Eiger Grey nebo Santorini Black • Kompletní paket Black Pack zahrnující okenní 
lišty Gloss Black, kryty bočních ventilačních otvorů s logem Chequered Flag, masku chladiče a ochranné prvky dveří • 
Přední nárazník S se stranami v barvě vozu • Podélné střešní nosiče Gloss Black • 19" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými 
paprsky, Gloss Black (Style 5038).

Interiér: 
• Barvy interiéru: Ebony/Pimento nebo Ebony/prošívání Light Oyster • Sedadla vpředu elektricky nastavitelná 
v 10 směrech • Kovové prahové lišty s logem Chequered Flag • Obložení v provedení Meshed Aluminium • 
Systém Touch Pro • Navigační systém Pro • Interaktivní displej řidiče • Systém Connect Pro • Audiosystém Meridian™ 
• Přehrávač CD/DVD.



NOVÝ F-PACE 300 SPORT
F-PACE 300 SPORT si říká o pozornost. Výrazný žlutý motiv začíná u loga na 
brzdových třmenech a pokračuje logy 300 SPORT na masce chladiče a víku 
zavazadlového prostoru. Už sám o sobě zaujme. Ale v kombinaci s dekorativními 
vnějšími prvky v odstínu Dark Satin Grey vytváří výrazný kontrast, od kterého 
nebudete moci odtrhnout oči. Uvnitř prošel moderní design zaměřený na 
řidiče přepracováním ve stylu 300 SPORT. Vzhled této vzrušující a jedinečné 
edice definují reliéfní loga na hlavových opěrkách, loga na volantu obšitém kůží 
Soft Grain a žluté kontrastní prošívání.

Výbava: 
Na výběr je vznětový vidlicový šestiválec 3,0 l Bi-turbodiesel s výkonem 300 k nebo zážehový čtyřválec 
Ingenium 2,0 l Turbo s výkonem 300 k, oba s pohonem všech kol.

Exteriér: 
• K dispozici v provedení Yulong White, Indus Silver nebo Santorini Black • Akcenty v odstínu Dark Satin Grey 
na orámování masky chladiče Gloss Black, předním nárazníku, spodním spoileru zadního nárazníku, okenních 
lištách a obložení dveří • Podélné střešní nosiče, leskle černé • 20" kola z lehké slitiny s 5 paprsky, Satin Dark 
Grey Contrast Diamond Turned (Style 5035) • Brzdové třmeny s logem 300 SPORT, černé • Logo 300 SPORT 
na masce chladiče a víku zavazadlového prostoru.

Interiér: 
• Interiér čalouněný kůží Ebony se žlutým kontrastním prošíváním • Hlavové opěrky vpředu s reliéfním logem 
300 SPORT • Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech, s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou 
ve 4 směrech • Volant obšitý kůží Soft Grain, s logem 300 SPORT a žlutým kontrastním prošíváním • Hliníkové 
páčky řazení • Kobercové rohože s logem 300 SPORT a žlutým kontrastním prošíváním • Prahové lišty 
300 SPORT • Systém Touch Pro • Navigační systém Pro • Interaktivní displej řidiče • Systém Connect Pro • 
Audiosystém Meridian™ • Přehrávač CD/DVD.





INDIVIDUALIZACE

F-PACE – VAŠE VOLBA
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

INDIVIDUALIZACE

Strana 80

Vyberte si z výkonných 
a hospodárných zážehových 
nebo vznětových motorů modelu 
F-PACE jednotku, která bude 
vyhovovat vašemu stylu řízení.

Strana 82

Porovnejte si širokou nabídku standardní 
výbavy a výbavy na přání pro jednotlivé 
verze modelu F-PACE.

Strana 94

Vyjádřete svou individualitu některou 
z úžasných barev karoserie modelu F-PACE.

VYBERTE SI

MOTOR

VYBERTE SI

VERZI 
A VÝBAVU 
NA PŘÁNÍ

VYBERTE SI

BARVU
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Strana 98

Dodejte vašemu novému vozu F-PACE 
individuální charakter a umocněte jeho 
ohromující styl sadou kol z lehké slitiny 
v nádherném designu.

VYBERTE SI

KOLA
Strana 100

Máte na výběr širokou paletu 
luxusních materiálů, kůží, obložení 
a povrchových úprav, které vyhoví 
jakémukoli osobnímu vkusu.

Strana 114

Originálním příslušenstvím pro model 
F-PACE od vašeho nejbližšího prodejce 
vozů Jaguar dodáte vašemu vozu styl, 
praktičnost a všestrannou využitelnost 
přesně podle svých představ.

VYBERTE SI

INTERIÉR

VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
JAGUAR



1

VZNĚTOVÉ MOTORY

20d
2͵ 0 l TURBODIESEL

NEJVYŠŠÍ VÝKON 180 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 430 Nm

ZRYCHLENÍ 0–100 km/h 8,6 s

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 208 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

E-PERFORMANCE
2͵ 0 l TURBODIESEL

NEJVYŠŠÍ VÝKON 163 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 380 Nm

ZRYCHLENÍ 0–100 km/h 10,2 s

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 195 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

20d AWD
2͵ 0 l TURBODIESEL

NEJVYŠŠÍ VÝKON 180 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 430 Nm

ZRYCHLENÍ 0–100 km/h 9,0 s

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 208 km/h

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

25d AWD
2͵ 0 l BI-TURBODIESEL

NEJVYŠŠÍ VÝKON 240 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 500 Nm

ZRYCHLENÍ 0–100 km/h 7,2 s

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 217 km/h

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

INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

MOTOR
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

AUT. RWD
0-100 KM/H

MAN. RWD
0-100 KM/H

AUT. RWD
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

MAN. RWD
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

8͵ 6 
S

10͵ 2 
S

208 
KM/H

AUT. AWD
0-100 KM/H

AUT. AWD
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

9͵ 0 
S

195 
KM/H

AUT. AWD
0-100 KM/H

AUT. AWD
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

7͵ 2 
S

217 
KM/H

208 
KM/H
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ZÁŽEHOVÉ MOTORY

30d AWD
3͵ 0 l V6 BI-TURBODIESEL

NEJVYŠŠÍ VÝKON 300 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 700 Nm

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h 6,4 s

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 241 km/h*

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

25t AWD
2͵ 0 l TURBO

NEJVYŠŠÍ VÝKON 250 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 365 Nm

ZRYCHLENÍ 0–100 km/h 7,0 s

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 217 km/h

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

30t AWD
2͵ 0 l TURBO

NEJVYŠŠÍ VÝKON 300 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 400 Nm

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h 6,1 s

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 233 km/h*

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

AUT. AWD
0-100 KM/H

AUT. AWD
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

6͵ 4 
S

241 
KM/H

AUT. AWD
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

AUT. AWD
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

AUT. AWD
0-100 KM/H

AUT. AWD
0-100 KM/H

6͵ 1 
S

7͵ 0 
S

233 
KM/H

217 
KM/H

*220 km/h s 18" koly.
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PURE
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
18" kola z lehké slitiny (Style 1022)

Halogenové světlomety se světly pro denní svícení

Sedadla čalouněná prémiovou tkaninou

Sedadla vpředu manuálně nastavitelná v 8 směrech

Kovová ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí

Leskle černé obložení

Multifunkční volant obšitý kůží Soft Grain

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou

Audiosystém Jaguar

Osvětlené kovové prahové lišty s nápisem Jaguar

Čalounění stropu prémiovým velurem

Prémiové kobercové rohože

Okenní lišty, chromované

PRESTIGE
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY PURE)
Bi-xenonové světlomety s LED světly pro denní svícení

Ostřikovače světlometů

Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou

Ambientní osvětlení interiéru

Sportovní multifunkční volant

PORTFOLIO
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY PRESTIGE)
18" kola z lehké slitiny (Style 1018)

Luxusní sedadla čalouněná perforovanou 
kůží Windsor

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru

Obložení z eloxovaného hliníku

ZAMĚŘENÍ NA LUXUS

INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

VERZI VÝBAVY
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

Standardní výbava se může lišit v závislosti na variantě motoru a převodovky. Více informací naleznete v ceníku modelu F-PACE nebo na jaguar.cz
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R-SPORT
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY PURE)
19" kola z lehké slitiny (Style 5038)

Vnější stylingový paket R-Sport, včetně předního 
a zadního nárazníku R-Sport, obložení dveří v barvě 
karoserie s matně černými ozdobnými lištami

Matně chromované orámování masky chladiče 
a matně chromované boční ventilační otvory

Leskle černé okenní lišty

Bi-xenonové světlomety s LED světly pro denní svícení

Ostřikovače světlometů

Sportovní sedadla čalouněná imitací kůže Luxtec se 
sedacími plochami čalouněnými tkaninou Technical 
Mesh a s kontrastním prošíváním

Matně chromované páčky na volantu pro 
manuální řazení

Ambientní osvětlení interiéru

Mlhové světlomety vpředu

Pedály z leštěné ušlechtilé oceli

S
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY R-SPORT)
20" kola z lehké slitiny (Style 5035)

Vnější stylingový paket S, včetně předního a zadního 
nárazníku S, obložení dveří S v barvě karoserie 
s matně chromovanými ozdobnými lištami

Bi-xenonové světlomety s LED světly pro denní svícení

Sportovní sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou 
se sedacími plochami čalouněnými prémiovým velurem 
a s kontrastním prošíváním

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech

Obložení z hliníku se síťovaným vzorem

Adaptivní podvozek (Adaptive Dynamics)

Červeně lakované brzdové třmeny

ZAMĚŘENÍ NA SPORT
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

INDIVIDUALIZACE

HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY
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POPIS
Inteligentní systém Stop/Start 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 60

Asistent pro rozjezd do kopce 2 2 2 2 2
Zabraňuje zpětnému pohybu vozu F-PACE při rozjezdu ve svahu, 

abyste pokaždé zvládli dokonalý rozjezd ve stoupání

JaguarDrive Control s režimy Eco, Dynamic, Normal a Winter (Rain/Ice/Snow) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 26

Elektromechanický posilovač řízení (Elektric Power Assisted Steering, EPAS) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 37

Elektrická parkovací brzda (Electric Parking Brake, EPB) 2 2 2 2 2
Automaticky uvolní parkovací brzdu bez přičinění řidiče, 

jakmile při rozjezdu sešlápnete pedál plynu

Nouzový brzdový asistent (Emergency Brake Assist, EBA) 2 2 2 2 2 Zvýší brzdný tlak v nouzové situaci

Asistent pro nouzové brzdění (AEB) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 56

Aktivace výstražných světel při nouzovém brzdění 2 2 2 2 2

Airbagy 2 2 2 2 2
Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu, se senzorem obsazení sedadla 
spolujezdce, boční airbagy vpředu a okenní airbagy po celé délce interiéru

Rozdělování točivého momentu brzdnými zásahy (Torque Vectoring by Braking, TVbB) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 42

Dynamická kontrola stability (Dynamic Stability Control, DSC) a protiprokluzový systém 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 45

Tempomat a omezovač rychlosti 2 2 2 2 2

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Keep Assist, LKA) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 56

Systém sledování pozornosti řidiče 2 2 2 2 2

Asistent pro stabilizaci přívěsu (Trailer Stability Control, TSC) 2 2 2 2 2
Zasahuje, jakmile systém detekuje pohyb přívěsu do stran nebo jiný 

potenciálně nebezpečný pohyb, a uvede přívěs zpět do stabilního stavu. 
Více informací naleznete na straně 45

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu s funkcí kompletního otevření/zavření na jedno 
stisknutí tlačítka a ochranou proti přivření 2 2 2 2 2

Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem 2 2 2 2 2

Dvouzónová automatická klimatizace 2 2 2 2 2

Vstupy USB, AUX a připojení pro iPod® 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 49-53

Funkce Bluetooth® connectivity 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 49-53

Funkce Bluetooth® streaming 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 49-53

Spouštění motoru tlačítkem 2 2 2 2 2

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 49

Protect 2 2 2 2 2

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 2 2 2 2 2

Smartphone Pack* 2 2 2 2 2
Zahrnuje aplikace Android Auto™ a Apple CarPlay® Více informací 

naleznete na straně 51

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se   5 Součást paketu

*Vezměte prosím na vědomí, že aplikace Android Auto a Apple CarPlay nejsou momentálně oficiálně podporovány na českém trhu. Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Jaguar.

Více informací vám ochotně poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Jaguar. 
Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu F-PACE nebo si nakonfigurujte svůj F-PACE na jaguar.cz
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HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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PŘEVODOVKA A JÍZDNÍ DYNAMIKA KÓD POPIS
Šestistupňová manuální převodovka (k dispozici pouze pro E-Performance a 20d RWD) 078CH 2 2 2 2 — Více informací naleznete na straně 27

Osmistupňová automatická převodovka s funkcí Jaguar Sequential Shift pro manuální 
řazení včetně páček na volantu a systému All Surface Progress Control (není k dispozici pro 
E-Performance)

078CA 7 7 7 7 2 Více informací naleznete na straně 26

Konfigurovatelný režim Dynamic (pouze s automatickou převodovkou) 184AB 7 7 7 7 2

Adaptive Dynamics (adaptivní podvozek) – zahrnuje konfigurovatelný režim Dynamic při 
volbě automatické převodovky (není k dispozici pro E-Performance) výkonem 163 k. 027CW 7 7 7 7 2

Adaptivní tempomat s asistentem řízení (pouze s automatickou převodovkou) 065AJ 5 5 5 5 5 Více informací naleznete na straně 58

Adaptivní tempomat (pouze s automatickou převodovkou) 065AM 5 5 5 5 5 Více informací naleznete na straně 57

Adaptive Surface Response (pouze s pohonem všech kol AWD,
automatickou převodovkou a systémem Adaptive Dynamics) 088IG 5 5 5 5 7 Více informací naleznete na straně 38. Součást paketu Adaptive Dynamics Pack

Kotoučové brzdy s průměrem 350 mm (standardně s motory V6) 020DA 7 7 7 7 2

VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Pevné panoramatické střešní okno 041CX 7 7 7 7 7

Panoramatické střešní okno s el. ovládáním 041CZ 7 7 7 7 7

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru 070AV 7 7 7 7 7

Senzorově ovládané víko zavazadlového prostoru 
(pouze v kombinaci s bezklíčkovým přístupovým systémem) 070BA 7 7 7 7 7

Okenní lišty, chromované (nelze kombinovat s paketem Black Pack) 081DA 2 2 2 7 7

Podélné střešní nosiče, leskle černé 060BB 7 7 7 7 7

Podélné střešní nosiče, stříbrné 060BA 7 7 7 7 7

Stylingový paket R-Sport — — — 2 —
Zahrnuje přední nárazník R-Sport, obložení spodní části dveří v designu R-Sport 

v barvě vozu s matně černými ozdobnými doplňky, matně chromované kryty bočních 
ventilačních otvorů s logem R-Sport, zadní nárazník R-Sport

Stylingový paket S — — — — 2
Zahrnuje přední nárazník S, obložení spodní části dveří S v barvě vozu s matně 

chromovanými ozdobnými doplňky, zadní nárazník S s leskle černou povrchovou 
úpravou a matně chromovaný difuzor

Bez označení typu motoru (není k dispozici pro E-Performance) 057EV 7 7 7 7 —

Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost a cenu vozidla. Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz nebo se obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar.
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INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se   5 Součást paketu

Více informací vám ochotně poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Jaguar. 
Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu F-PACE nebo si nakonfigurujte svůj F-PACE na jaguar.cz

VNĚJŠÍ VÝBAVA (POKRAČOVÁNÍ)
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SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA KÓD POPIS

Determální čelní sklo 047EB 7 7 7 7 7
Odráží sluneční světlo, čímž snižuje oslňování a zabraňuje pronikání

škodlivého ultrafialového záření do interiéru

Vyhřívané čelní sklo s vyhřívanými tryskami ostřikovačů 040AK 7 7 7 7 7

Zatmavená skla „Privacy Glass“ 047DB 7 7 7 7 7

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a vyhřívaná 030NA 2 2 2 2 2

Vyhřívaná, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením bezprostředního okolí vozu 030PD 7 7 7 7 7

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, vyhřívaná, s paměťovou funkcí 
a osvětlením bezprostředního okolí vozu (pouze v kombinaci s elektricky nastavitelnými 
sedadly vpředu s paměťovou funkcí)

030NM 7 7 7 7 7

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, vyhřívaná, se samostmívací 
funkcí a osvětlením bezprostředního okolí vozu 030NK 7 7 7 7 7 Samostmívací funkce není na straně spolucestujícího k dispozici

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, vyhřívaná, se samostmívací 
a paměťovou funkcí, s osvětlením bezprostředního okolí vozu (pouze v kombinaci s elektricky 
nastavitelnými sedadly vpředu, s paměťovou funkcí)

030NL Samostmívací funkce není na straně spolucestujícího k dispozici

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ
Halogenové světlomety se světly pro denní svícení 064DE 2 — — — —

Bi-xenonové světlomety s LED signaturou 064CW 7 2 2 2 — Včetně ostřikovačů světlometů. K dispozici rovněž 
s asistentem dálkových světel (AHBA).

Adaptivní LED světlomety s LED signaturou 064GJ 7 7 7 7 2
Včetně automatického přepínání dálkových světel a ostřikování světlometů. 

Více informací naleznete na straně 12.

Mlhové světlomety vpředu 064AP 7 2 2 2 2

JÍZDA S PŘÍVĚSEM
Odnímatelné tažné zařízení 028EM 7 7 7 7 7

Elektricky ovládané tažné zařízení 028EJ 7 7 7 7 7

LAKY KAROSERIE (Kompletní paletu barev naleznete na stranách 94-97)

Standard 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 94

Metallic 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na stranách 94-95

Premium Metallic 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 95

Lak SVO Ultra Metallic 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na stranách 96-97.

Lak SVO Special Effect 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na stranách 96-97.

KOLA (Kompletní nabídku naleznete na stranách 80-81)

Souprava na opravu poškozené pneumatiky (Jaguar Tyre Repair System) 029SJ/029SQ 2 2 2 2 2

19" náhradní kolo z lehké slitiny 029NZ 7 7 7 7 7 Je-li vybrána tato možnost, sníží se objem zavazadlového prostoru na 508 litrů

Plnohodnotné náhradní kolo 
(nedodává se v kombinaci s kolejnicemi v zavazadlovém prostoru)

028MA/028MB 
/028MC/028ME 7 7 7 7 7

Je-li vybrána tato možnost, sníží se objem zavazadlového prostoru na 463 litrů 
v důsledku vyšší podlahy zavazadlového prostoru

Systém sledování tlaku v pneumatikách (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS) 062AD 2 2 2 2 2

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

86 |



Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost a cenu vozidla. Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz nebo se obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

SEDADLA A OBLOŽENÍ INTERIÉRU
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SEDADLA KÓD POPIS
Vyhřívaná sedadla vpředu 033BV 7 7 7 7 7

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu 033EQ — 7 7 7 7

Vyhřívaná a chlazená sedadla vpředu a vyhřívaná sedadla vzadu (pouze ve spojení se 
sedadly čalouněnými kůží a elektricky nastavitelnou bederní opěrkou ve 4 směrech) 033GQ — 7 7 7 7

Sedadla vpředu manuálně nastavitelná v 8 směrech 033UW 2 2 — 2 —

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech 033VD 7 7 2 7 2
Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 

sedáku, sklonu opěradla a manuální nastavování výšky opěrky hlavy

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech, s paměťovou funkcí (pouze v kombinaci 
s elektricky sklopnými zrcátky se samostmívací a paměťovou funkcí) 033VE 7 7 7 7 7

Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, 
sklonu sedáku, sklonu opěradla a manuální nastavování výšky opěrky hlavy. 

Do paměti lze uložit nastavení sedadla řidiče, vnějších zpětných zrcátek a volantu 
(je-li vůz vybaven elektricky nastavitelným sloupkem řízení)

Bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech (pouze v kombinaci se sedadly 
nastavitelnými v 8 nebo 10 směrech) 033JT — 7 7 7 7

Sedadla Performance vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech, s paměťovou funkcí 
(pouze v kombinaci s elektricky sklopnými zrcátky se samostmívací a paměťovou funkcí) 300PH — — — 5 5

Zahrnuje elektrické nastavení podélné polohy sedadla, výšky sedáku, elektrické 
nastavení sklonu sedáku, sklonu bočních polštářů, elektrické nastavení bočních 

polštářů a bederní opěrku nastavitelnou elektricky ve 4 směrech. Do paměti lze uložit 
nastavení sedadla řidiče, vnějších zpětných zrcátek a volantu (pokud je vůz vybaven 
elektricky nastavitelným sloupkem řízení). Součást paketu Memory Pack pro sedadla 

Performance nastavitelná ve 14 směrech

Sportovní sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 18 směrech s elektricky nastavitelnou 
bederní opěrkou ve 4 směrech 033VF — — — 7 7

Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 
sedáku, délky sedáku, sklonu opěradla a bočních polštářů. Manuální nastavování 

výšky opěrky hlavy.

Sportovní sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 18 směrech, s paměťovou funkcí a bederní 
opěrkou nastavitelnou elektricky ve 4 směrech (pouze v kombinaci s elektricky sklopnými 
zrcátky se samostmívací a paměťovou funkcí)

033VG — — — 7 7

Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 
sedáku, délky sedáku, sklonu opěradla a bočních polštářů. Manuální nastavování 

výšky opěrky hlavy. Do paměti lze uložit nastavení sedadla řidiče, vnějších zpětných 
zrcátek a volantu (je-li vůz vybaven elektricky nastavitelným sloupkem řízení)

Luxusní sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 20 směrech, s paměťovou funkcí, bederní 
opěrkou nastavitelnou elektricky ve 4 směrech a elektricky nastavitelnou výškou opěrky 
hlavy (pouze v kombinaci s vyhřívanými sedadly a elektricky sklopnými zrcátky se 
samostmívací a paměťovou funkcí)

033UZ — — 7 — —

Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 
sedáku, délky sedáku, sklonu opěradla a bočních polštářů. Elektrické nastavování 

výšky opěrky hlavy. Manuální nastavení opěrek hlavy s boční oporou, do paměti lze 
uložit nastavení sedadla řidiče a spolujezdce vpředu (bez bočních polštářů a bederní 

opěrky), vnějších zpětných zrcátek a volantu (pokud je vůz vybaven elektricky 
nastavitelným sloupkem řízení)

Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží s výraznou texturou 033YF — — — 7 7 Verze S zahrnuje opěrky hlavy vpředu s reliéfním logem S

Loketní opěrka vzadu se dvěma držáky na nápoje 033LM — 2 2 2 2

Zadní sedadla s elektricky nastavitelným sklonem opěradla 033IR — 7 7 7 7

Páčky pro dálkové odjištění zadních sedadel 034BA 7 7 7 7 7

OBLOŽENÍ INTERIÉRU Kompletní nabídku obložení naleznete na stranách 112-113
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INDIVIDUALIZACE

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Jaguar. 
Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu F-PACE nebo si nakonfigurujte svůj F-PACE na jaguar.cz

ČALOUNĚNÍ STROPU A VNITŘNÍ VÝBAVA – POKRAČOVÁNÍ

P
U

R
E

P
R

E
S

T
IG

E

P
O

R
T

F
O

LI
O

R
-S

P
O

R
T

S

ČALOUNĚNÍ STROPU KÓD POPIS
Čalounění stropu v odstínu Light Oyster 032FE 2 2 2 2 7

Čalounění stropu v odstínu Ebony 032BU 7 7 7 7 2

Čalounění stropu prémiovým velurem 088HE 2 2 2 2 2

Čalounění stropu tkaninou Morzine 088HH 7 7 7 7 7

VÝBAVA INTERIÉRU
Osvětlené kovové prahové lišty s nápisem Jaguar 048BD 2 2 2 2 2

Kovové prahové lišty s logem R-Sport 048BN — — — 7 —

Kovové prahové lišty s logem S 048BP — — — — 7

Kovová ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru 048BW 2 2 2 2 2

Osvětlená kovová ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru (pouze v kombinaci 
s předními kovovými prahovými lištami. Není k dispozici u prahových lišt s logem) 048BE 7 7 7 7 7

Kovové prahové lišty vzadu 2 2 2 2 2

Prémiové kobercové rohože 079BO 2 2 2 2 2

Leštěné kovové pedály 051AJ 7 7 7 2 2

Multifunkční volant obšitý kůží Soft Grain 032FM 2 — — — —

Sportovní multifunkční volant obšitý kůží Soft Grain 032LH — 2 2 — —

Sportovní multifunkční volant obšitý kůží Soft Grain s logem R-Sport 032FN — — — 2 —

Sportovní multifunkční volant obšitý kůží Soft Grain s logem S 032DW — — — — 2

Černé páčky na volantu pro manuální řazení (pouze s automatickou převodovkou) 078CB 2 2 2 — —

Matně chromované páčky na volantu pro manuální řazení
(pouze s automatickou převodovkou) 078CC — — — 2 2

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz
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VÝBAVA INTERIÉRU KÓD POPIS
Vyhřívaný multifunkční volant 032DV 7 7 7 7 7

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (pouze s paměťovou funkcí pro nastavení sedadla 
řidiče nebo sedadel řidiče a spolujezdce vpředu) 049AP 7 7 7 7 7

Čtyřzónová automatická klimatizace (pouze se senzorem kvality vzduchu a chlazenou
schránkou před sedadlem spolujezdce. Nedodává se s předními sedadly manuálně
nastavitelnými v 8 směrech)

022BC — 7 7 7 7

Ionizace vzduchu v interiéru 022GB 7 7 7 7 7

Senzor kvality vzduchu a chlazená schránka před sedadlem spolujezdce 022FA, 030DH 7 7 7 7 7

Osvětlení interiéru 064EC 2 — — — —

Ambientní osvětlení interiéru 064FB 7 2 — 2 2

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru (10 barev) 064FC — 7 2 7 7

Paket pro kuřáky 094AA 7 7 7 7 7

Dva držáky nápojů vpředu s krytem (pouze s osmistupňovou automatickou převodovkou
s funkcí manuálního řazení Jaguar Sequential Shift) 026SB 2 2 2 2 2

Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky 054AK 7 2 2 2 2 Vstupy USB umístěné v zadní středové konzole

Bezpečnostní síť pro oddělení zavazadlového prostoru 026EU 7 2 2 2 2

Kolejnice v zavazadlovém prostoru (nedodávají se v kombinaci s plnohodnotným
náhradním kolem) 135AH 7 7 2 2 2

Pro některé příslušenství jsou nezbytné kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru.
Více informací vám ochotně poskytne váš autorizovaný prodejce vozů Jaguar nebo

navštivte webové stránky jaguar.cz

Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost a cenu vozidla. Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz nebo se obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar.
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INDIVIDUALIZACE

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se   5 Součást paketu

Více informací vám ochotně poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Jaguar. 
Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu F-PACE nebo si nakonfigurujte svůj F-PACE na jaguar.cz
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BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ KÓD POPIS

Parkovací senzory vpředu a vzadu 189AD 2 2 2 2 2

Zadní parkovací kamera 086FA 2 2 2 2 2

Prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360° (pouze v kombinaci s vnějšími zpětnými 
zrcátky se samostmívací funkcí) 086GC 7 7 7 7 7

K dispozici také jako součást paketu Driver Assist Pack. 
Více informací naleznete na straně 56.

Parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360° 189AF 5 5 5 5 5
K dispozici jako součást paketu Park Pack. 

Více informací naleznete na straně 57.

Dálkové ovládání garážových vrat (Homelink®) 025CT 7 7 7 7 7

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA) a systém sledování pozornosti řidiče 086BG/086DH 2 2 2 2 2

Parkovací asistent (pouze s parkovacími senzory s rozsahem pokrytí 360°) 086MB 5 5 5 5 5
K dispozici jako součást paketů Park Pack a Driver Assist Pack. 

Více informací naleznete na straně 57.
Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí (pouze v kombinaci s elektricky sklopnými, 
vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí) 086GM 7 7 7 7 7

K dispozici také jako součást paketů Drive Pack a Driver Assist Pack. 
Více informací naleznete na straně 57.

Systém varování před kolizí při couvání 086KB 5 5 5 5 5
K dispozici jako součást paketů Park Pack a Driver Assist Pack. 

Více informací naleznete na straně 57.
Asistent pro nouzové brzdění při vysoké rychlosti (pouze v kombinaci s automatickým 
tempomatem a automatickou převodovkou) 087CB 5 5 5 5 5

K dispozici jako součást paketů Drive Pack a Driver Assist Pack. 
Více informací naleznete na straně 57.

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry 066AC 7 7 7 7 7

Activity Key 066CA 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 47

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz
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FUNKCE INFORMAČNÍHO A ZÁBAVNÍHO 
SYSTÉMU A PRVKY KONEKTIVITY KÓD POPIS

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou 2 2 2 2 2

Panel přístrojů s 5" displejem a analogovými stupnicemi 038IC 2 2 2 2 2

Interaktivní displej řidiče (pouze v kombinaci s navigačním systémem Pro) 038ID 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 49

Audiosystém Jaguar 025KN 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na stranách 54-55

Audiosystém Meridian™ 025LM 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na stranách 54-55

Audiosystém Meridian™ Surround 025LN 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na stranách 54-55

Touch Pro Navigation Pack s audiosystémem Meridian™ 017EG 7 7 7 7 7 Pouze v kombinaci s paketem Connect Pro Pack

Touch Pro Navigation Pack s audiosystémem Meridian™ Surround 017EI 7 7 7 7 7 Pouze v kombinaci s paketem Connect Pro Pack

InControl Apps 025PA 7 7 7 7 7

Connect Pro (pouze v kombinaci s navigačním systémem Pro) 011CF 7 7 7 7 7
Zahrnuje Pro Services, InControl Apps a Remote Premium. Pro využití všech 

funkcí navigačního systému Touch Pro, je nutné instalovat systém Connect Pro. 
Více informací vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Jaguar

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou a technologií Dual View 
(pouze v kombinaci s navigačním systémem Pro, přehrávačem CD/DVD 
a audiosystémem Meridian™/Meridian™ Surround)

087AS 7 7 7 7 7

Protect (služby jsou platné 3 roky od aktivace) 011BE 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 51

Secure Tracker (služby jsou platné 3 roky od aktivace) 011AE 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 53

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB) 025JB 7 7 7 7 7

Navigační systém Pro (pouze v kombinaci se systémem Connect Pro) 087AU/086DC 7 7 7 7 7 Zahrnuje rozpoznávání dopravních značek s adaptivním omezovačem rychlosti

Přehrávač CD/DVD (pouze v kombinaci s navigačním systémem Pro) 025AM 7 7 7 7 7

Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou. 
Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost a cenu vozidla. Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz nebo se obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar.
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PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ KÓD POPIS

Black Pack 7 7 7 7 7
Zahrnuje leskle černou masku chladiče s leskle černým orámováním, leskle černé 

okenní lišty, leskle černé boční ventilační otvory. Vzhled jednotlivých prvků paketu 
Black Pack se u jednotlivých verzí liší

Cold Climate Pack 017CA/017GK 7 7 7 7 7
Zahrnuje vyhřívané čelní sklo a vyhřívané trysky ostřikovačů, vyhřívaný volant 

a vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu (u verze Pure pouze vyhřívaná sedadla vpředu)

Adaptive Dynamics Pack 017KA 7 7 7 7 — Zahrnuje systémy Adaptive Dynamics a Adaptive Surface Response 
(pouze u vozidel s automatickou převodovkou a AWD)

Head-up Display Pack 017FG 7 7 7 7 7 Zahrnuje determální čelní sklo a průhledový displej (HUD)

Memory Pack pro sedadla nastavitelná v 10 směrech 017EC 7 7 7 7 7

Zahrnuje sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech s manuálně 
nastavitelnou výškou opěrky hlavy a paměťovou funkcí pro sedadlo 

řidiče, vnitřní a vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí, vyhřívaná 
a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru před dveřmi 

a elektricky nastavitelný sloupek řízení

Memory Pack pro sedadla Performance nastavitelná ve 14 směrech 017GV — — — 7 7

Zahrnuje sedadla Performance vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech; 
vyhřívaná a chlazená sedadla vpředu; vyhřívaná sedadla vzadu; elektricky 

nastavitelný sloupek řízení; elektricky sklopná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 
s osvětlením nástupního prostoru, se samostmívací a paměťovou funkcí

Memory Pack pro sportovní sedadla nastavitelná v 18 směrech 017FL — — — 7 7

Zahrnuje sportovní sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 18 směrech s bederní 
opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech a paměťovou funkcí pro sedadlo 

řidiče, vnitřní a vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí, vyhřívaná a elektricky 
sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru před dveřmi a elektricky 

nastavitelný sloupek řízení

Memory Pack pro luxusní sedadla nastavitelná ve 20 směrech 017GJ — — 7 — —

Zahrnuje luxusní sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 20 směrech s elektricky 
nastavitelnou bederní opěrkou ve 4 směrech a paměťovou funkcí, vyhřívaná 

a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka se samostmívací a paměťovou funkcí 
a osvětlením prostoru přede dveřmi, vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 

a elektricky nastavitelný sloupek řízení

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Jaguar. 
Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu F-PACE nebo si nakonfigurujte svůj F-PACE na jaguar.cz
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Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost a cenu vozidla. Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz nebo se obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar.
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PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ KÓD POPIS

Rear Seat Comfort Pack 017FS — 7 7 7 7
Zahrnuje vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu, chlazenou schránku před sedadlem 

spolujezdce vpředu, senzor kvality vzduchu, zadní sedadla s elektricky nastavitelným
sklonem opěradla a čtyřzónovou automatickou klimatizaci

Practicality Pack 017JA 7 7 7 7 7

Zahrnuje páčky pro dálkové odjištění zadních sedadel, senzorově ovládané víko 
zavazadlového prostoru, bezpečnostní dělicí síť do zavazadlového prostoru, 

uzamykatelnou chlazenou příruční schránku, snímač kvality vzduchu a bezklíčový 
přístupový systém (Keyless Entry)

Park Pack 017UA 7 7 7 7 7
Zahrnuje parkovacího asistenta, parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360° a systém 

varování před kolizí při couvání

Drive Pack (pouze v kombinaci s elektricky sklopnými, vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky 
se samostmívací funkcí) 017TA 7 7 7 7 7

Zahrnuje systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí, asistenta pro 
nouzové brzdění při vysoké rychlosti a adaptivní tempomat (pouze v kombinaci 

s automatickou převodovkou)

Driver Assist Pack (pouze v kombinaci s elektricky sklopnými, vyhřívanými vnějšími zpětnými 
zrcátky se samostmívací funkcí) 017TE 7 7 7 7 7

Zahrnuje systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí, prostorovou kameru 
s rozsahem pokrytí 360°, parkovacího asistenta, systém varování před kolizí při 

couvání, parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360°, asistenta pro nouzové brzdění 
při vysoké rychlosti a adaptivní tempomat s asistentem řízení (pouze v kombinaci 

s automatickou převodovkou)
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Santorini Black

METALLICSTANDARD

Fuji White Narvik Black Yulong White Eiger Grey Portofino Blue

VYBERTE SI

BARVU
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz



Indus SilverFirenze Red Silicon Silver

PREMIUM METALLIC

Carpathian GreyCaesium Blue
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SPECIAL EFFECTS ULTRA METALLIC

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

VYBERTE SI

BARVU
Nakonfigurujte si svůj F-PACE SVR na jaguar.cz



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

BARVY DIVIZE SVO
K dispozici je řada na přání dodávaných speciálně vytvořených ultrametalických laků a prémiových barevných palet a povrchových 
úprav se speciálním efektem. Barvy a povrchové úpravy, včetně lesklých nebo matných povrchových úprav a speciálních efektů 
v provedení Pearlescent nebo ChromaFlair, jsou vyrobené s využitím nejvyspělejších technologií. Lakování probíhá v nových, 
moderních prostorech naší divize Special Vehicle Operations (SVO).
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18˝ 15 PAPRSKŮ 
STYLE 1022

18˝ 10 PAPRSKŮ 
STYLE 1021

18˝ 10 PAPRSKŮ 
STYLE 1018

19˝ 5 PAPRSKŮ 
STYLE 5037

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOL Z LEHKÉ SLITINY Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver
ROZMĚR KOL 7.5J x 18" 7.5J x 18" 7.5J x 18" 8.5J x 19"
ROZMĚR PNEUMATIK 235/65 R18 | 255/60 R18 235/65 R18 | 255/60 R18 255/60 R18 255/55 R19
KÓD 029YH 029YF 029YG 029YK

Pure 2 7 7 7

Prestige 2 7 7 7

Portfolio 7 7 2 7

R-Sport — — — 7

S 7 — 7 7

INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

KOLA
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

Údaje o spotřebě paliva/emisích se liší podle rozměru pneumatik. Veškeré podrobnosti o pohonném ústrojí, výkonu motoru a spotřebě paliva naleznete v části Technické údaje.

19˝ 5 PAPRSKŮ 
STYLE 5037

19˝ 7 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYLE 7012

19˝ 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYLE 5038

20˝ 10 DVOJ. PAPRSKŮ 
STYLE 1019

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOL Z LEHKÉ SLITINY Gloss Black Gloss Sparkle Silver Gloss Grey, Diamond Turned Gloss Sparkle Silver
ROZMĚR KOL 8.5J x 19" 8.5J x 19" 8.5J x 19" 8,5J x 20"
ROZMĚR PNEUMATIK 255/55 R19 255/55 R19 255/55 R19 255/50 R20
KÓD 031JM 029YJ 029YL 029XX

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 2 7

S 7 7 7 7

98 |



Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost a cenu vozidla. Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz nebo se obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

20˝ 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYLE 5031

20˝ 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYLE 5031

20˝ 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYLE 5036

20˝ 5 PAPRSKŮ 
STYLE 5035

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOL Z LEHKÉ SLITINY Gloss Black Gloss Grey, Diamond Turned Gloss Sparkle Silver Gloss Grey, Diamond Turned
ROZMĚR KOL 8,5J x 20" 8,5J x 20" 8,5J x 20" 8,5J x 20"
ROZMĚR PNEUMATIK 255/50 R20 255/50 R20 255/50 R20 255/50 R20
KÓD 029XZ 029XY 029XW 029YN

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 7 7

S 7 7 7 2

20˝ 5 PAPRSKŮ 
STYLE 5035

22˝ 15 PAPRSKŮ 
STYLE 1020

22˝ 15 PAPRSKŮ 
STYLE 1020

22˝ 15 PAPRSKŮ 
STYLE 1020

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOL Z LEHKÉ SLITINY Gloss Black Gloss Silver, contrast inserts Gloss Black, Satin Black inserts Gloss Grey, contrast inserts
ROZMĚR KOL 8,5J x 20" 9.0J x 22" 9.0J x 22" 9.0J x 22"
ROZMĚR PNEUMATIK 255/50 R20 265/40 R22 265/40 R22 265/40 R22
KÓD 029YP 029YA 029YB 029YE

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 7 7

S 7 7 7 7



5

PURE
SEDADLA 
S TONÁLNÍM
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY BEZ PROŠÍVÁNÍ

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sedadla čalouněná prémiovou tkaninou Ebony a Ebony Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony Ebony SEC

PRESTIGE
SEDADLA 
S KONTRASTNÍM
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S PROŠÍVÁNÍM VE 
SHODNÉM TÓNU

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou Ebony a Siena Tan Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Ebony Ebony SEE

Latte a Espresso Leskle černé Light Oyster Espresso a Espresso Espresso TZE

Light Oyster a Pistachio Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Ebony Ebony SEF

PORTFOLIO
SEDADLA
S TONÁLNÍM
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S PROŠÍVÁNÍM VE 
SHODNÉM TÓNU

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sedadla čalouněná perforovanou kůží Windsor Ebony a Ebony Eloxovaný hliník Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Ebony Ebony SEP

Espresso a Espresso Eloxovaný hliník Light Oyster Espresso a Espresso Espresso TZT

Siena Tan a Siena Tan Eloxovaný hliník Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Ebony Ebony SEQ

Latte a Latte Eloxovaný hliník Light Oyster Espresso a Espresso Espresso TZR

Light Oyster a Light Oyster Eloxovaný hliník Light Oyster Oyster a Oyster Oyster TZS

INDIVIDUALIZACE

1Čalounění stropu tkaninou Morzine se dodává na přání.  2Čalounění stropu v odstínu Ebony se dodává na přání. 
3Čalounění stropu v odstínu Light Oyster se dodává na přání.

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR
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R-SPORT
SEDADLA
S KONTRASTNÍM
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sedadla čalouněná imitací kůže Luxtec se sedacími plochami 
čalouněnými tkaninou Technical Mesh

Ebony/Ebony a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Light Oyster Ebony SEG

SEDADLA
S KONTRASTNÍM
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Výbava na přání

Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží 
s výraznou texturou

Ebony/Ebony a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Light Oyster Ebony SEG+033YF
(leather upgrade)

Ebony/Pimento a Pimento Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Pimento Ebony SEH

Ebony/Light Oyster 
a Light Oyster

Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Light Oyster Ebony SEJ

Oyster/Oyster a Lime Leskle černé Light Oyster Oyster a Lime Oyster SEV

Sedadla Performance čalouněná perforovanou kůží 
s výraznou texturou Ebony/Ebony a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Light Oyster Ebony SEG+033YF (upgrade 

sedadel Performance)

Light Oyster/Ebony a Ebony Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Light Oyster Ebony SHT+017GV (upgrade 
sedadel Performance)

S
SEDADLA
S KONTRASTNÍM
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sportovní sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou Ebony/Ebony a Light Oyster Hliník se síťovou 
strukturou

Ebony nebo Light Oyster3 Ebony a Light Oyster Ebony SEK

SEDADLA
S KONTRASTNÍM
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Výbava na přání

Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží 
s výraznou texturou

Ebony/Ebony a Light Oyster Hliník se síťovou 
strukturou

Ebony nebo Light Oyster3 Ebony a Light Oyster Ebony SEK+033YF
(leather upgrade)

Pimento/Ebony a Ebony Hliník se síťovou 
strukturou

Ebony nebo Light Oyster3 Ebony a Pimento Ebony SEL

Brogue/Brogue a Light Oyster Hliník se síťovou 
strukturou

Ebony nebo Light Oyster3 Ebony a Light Oyster Ebony SEM

Light Oyster/Ebony a Ebony Hliník se síťovou 
strukturou

Ebony nebo Light Oyster3 Ebony a Light Oyster Ebony SEN

Sedadla Performance čaloněná perforovanou kůží 
s výraznou texturou

Ebony/Ebony a Light Oyster Hliník se síťovou 
strukturou

Ebony nebo Light Oyster3 Ebony a Light Oyster Ebony SEK+033YF (upgrade 
sedadel Performance)

Light Oyster/Ebony a Ebony Hliník se síťovou 
strukturou Ebony nebo Light Oyster3 Ebony a Light Oyster Ebony SEN+017GV (upgrade 

sedadel Performance)
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR
Interiér na snímku: sedadla čalouněná tkaninou Morzine v odstínu Ebony, leskle černé obložení, 
čalounění stropu v odstínu Light Oyster a přístrojová deska v odstínu Ebony.



1 2 3 4 5

INDIVIDUALIZACE

PURE
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Ebony Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony Ebony

SEDADLA
S TONÁLNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ

ČALOUNĚNÍ STROPU
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY BEZ PROŠÍVÁNÍ KOBERCOVÉ ROHOŽE

STANDARDNÍ VÝBAVA

1Čalounění stropu tkaninou Morzine se dodává na přání. 
2Čalounění stropu v odstínu Ebony se dodává na přání.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Matné dřevo s jemnými liniemi, matné jasanové dřevo, matné šedé jasanové dřevo, matné šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, 
eloxovaný hliník, hliník se síťovou strukturou nebo obložení z uhlíkového kompozitu
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR
Interiér na snímku: sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou v odstínu Latte s kontrastním 
prošíváním v odstínu Espresso, leskle černé obložení, čalounění stropu v odstínu Light Oyster 
a přístrojová deska v odstínu Espresso.



1 2 3 4 5

INDIVIDUALIZACE

PRESTIGE
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Ebony a Siena Tan Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Ebony Ebony

Latte a Espresso Leskle černé Light Oyster Espresso a Espresso Espresso

Light Oyster a Pistachio Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Ebony Ebony

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Matné dřevo s jemnými liniemi, matné jasanové dřevo, matné šedé jasanové dřevo, matné šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, 
eloxovaný hliník, hliník se síťovou strukturou nebo obložení z uhlíkového kompozitu

STANDARDNÍ VÝBAVA

1Čalounění stropu tkaninou Morzine se dodává na přání. 
2Čalounění stropu v odstínu Ebony se dodává na přání.

SEDADLA
S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ

ČALOUNĚNÍ STROPU
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM KOBERCOVÉ ROHOŽE
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR
Interiér na snímku: Sedadla čalouněná kůží Windsor v odstínu Siena Tan s prošíváním v odstínu Siena Tan, 
na přání dodávané obložení lesklým ebenovým dřevem s výraznou kresbou, čalounění stropu v odstínu 
Light Oyster a přístrojová deska v odstínu Ebony.



1 2 3 4 5

INDIVIDUALIZACE

PORTFOLIO
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Ebony a Ebony Eloxovaný hliník Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Ebony Ebony

Latte a Latte Eloxovaný hliník Light Oyster Espresso a Espresso Espresso

Light Oyster a Light Oyster Eloxovaný hliník Light Oyster Oyster a Oyster Oyster

Espresso a Espresso

Siena Tan a Siena Tan

Eloxovaný hliník

Eloxovaný hliník

Light Oyster

Light Oyster nebo Ebony2

Espresso a Espresso

Ebony a Ebony

Espresso

Ebony

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Matné dřevo s jemnými liniemi, matné jasanové dřevo, matné šedé jasanové dřevo, matné šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, leskle černé obložení, lesklé ebenové 
dřevo s výraznou kresbou, hliník se síťovou strukturou nebo obložení z uhlíkového kompozitu

STANDARDNÍ VÝBAVA

1Čalounění stropu tkaninou Morzine se dodává na přání. 
2Čalounění stropu v odstínu Ebony se dodává na přání.

SEDADLA
S TONÁLNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ

ČALOUNĚNÍ STROPU
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM KOBERCOVÉ ROHOŽE
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR
Interiér na snímku: Na přání dodávaná sportovní sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou v odstínu 
Ebony s kontrastním prošíváním v odstínu Pimento, na přání dodávané obložení v provedení Etched 
Aluminium, čalounění stropu v odstínu Ebony a přístrojová deska v odstínu Ebony.



1 2 3 4 5

R-SPORT
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Ebony/Ebony a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Light Oyster Ebony

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Matné dřevo s jemnými liniemi, matné jasanové dřevo, matné šedé jasanové dřevo, matné šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, 
eloxovaný hliník, hliník se síťovou strukturou nebo obložení z uhlíkového kompozitu

STANDARDNÍ VÝBAVA

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

1Čalounění stropu tkaninou Morzine se dodává na přání. 
2Čalounění stropu v odstínu Ebony se dodává na přání. 
3K dispozici také se sedadly Performance.

SEDADLA
S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ

ČALOUNĚNÍ STROPU
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ
DESKY S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM KOBERCOVÉ ROHOŽE

Ebony/Ebony a Light Oyster3 Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2 Ebony a Light Oyster Ebony

Ebony/Pimento a Pimento Leskle černé Light Oyster nebo Ebony2

Light Oyster nebo Ebony2

Ebony a Pimento Ebony

Ebony/Light Oyster 
a Light Oyster

Leskle černé Ebony a Light Oyster Ebony

Oyster/Oyster a Lime Leskle černé Light Oyster Oyster a Lime Oyster

INDIVIDUALIZACE | 109
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR
Interiér na snímku: Na přání dodávaná sportovní sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou v odstínu 
Brogue s kontrastním prošíváním v odstínu Light Oyster, obložení v provedení Meshed Aluminium, 
čalounění stropu v odstínu Ebony a přístrojová deska v odstínu Ebony.



1 2 3 4 5

INDIVIDUALIZACE

S
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Ebony/Ebony a Light Oyster Hliník se síťovou strukturou Ebony nebo Light Oyster2 Ebony a Light Oyster Ebony

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Matné dřevo s jemnými liniemi, matné jasanové dřevo, matné šedé jasanové dřevo, matné šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, 
eloxovaný hliník, leskle černé obložení nebo obložení z uhlíkového kompozitu

STANDARDNÍ VÝBAVA

1Čalounění stropu tkaninou Morzine se dodává na přání.  2Čalounění stropu v odstínu Light Oyster se dodává na přání. 
3K dispozici také se sedadly Performance.  4K dispozici také pro verzi výbavy R-Sport a v kombinaci se sedadly Performance.

SEDADLA
S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ

ČALOUNĚNÍ STROPU 
PRÉMIOVÝM VELUREM1

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ
DESKY S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM KOBERCOVÉ ROHOŽE

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Ebony/Ebony a Light Oyster3 Hliník se síťovou strukturou Ebony nebo Light Oyster2 Ebony a Light Oyster Ebony

Pimento/Ebony a Ebony

Light Oyster/Ebony a Ebony4

Hliník se síťovou strukturou

Hliník se síťovou strukturou

Ebony nebo Light Oyster2

Ebony nebo Light Oyster2

Ebony a Pimento

Ebony a Light Oyster

Ebony

Ebony

Brogue/Brogue a Light Oyster Hliník se síťovou strukturou Ebony nebo Light Oyster2 Ebony a Light Oyster Ebony
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Hliník se síťovou strukturou Eloxovaný hliník Uhlíkový kompozit Lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbouLeskle černé obložení

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR



Matné šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou Matné dřevo s jemnými liniemi Matné jasanové dřevo Matné šedé jasanové dřevo



6 VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR

Nosič vybavení na zimní sporty1 
C2A1538

Umožňuje přepravit až čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. Zahrnuje posuvné 
vodící lišty pro snadné nakládání. Uzamykatelný z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Více informací o kompletní nabídce příslušenství Jaguar instalovaného prodejcem vám ochotně 
poskytne váš autorizovaný prodejce vozů Jaguar nebo navštivte webové stránky jaguar.cz

1Pouze s podélnými střešními nosiči a příčníky.  2Pouze s automatickou převodovkou.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU FIRENZE RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM MONTOVANÝM PRODEJCEM

INDIVIDUALIZACE114 |



Click and Hang 
J9C216

Toto odnímatelné ramínko na šaty umožňuje přepravovat košile 
nebo saka, aniž by se pomačkaly. Je vybaveno také háčkem 
k zavěšení ramínka mimo vozidlo.

Středová loketní opěrka s chlazenou/vyhřívanou schránkou 
T2H7739

Chlazená nebo vyhřívaná přihrádka na potraviny a nápoje, 
která zároveň slouží jako středová loketní opěrka pro cestující 
na zadních sedadlech. Horní část je potažena kůží. Přihrádka 
je uchycena bezpečnostním pásem prostředního sedadla a je 
napájena ze zadní přídavné zásuvky.

Hliníkové páčky pro manuální řazení2 
T2R6547MMU

Vyměnitelné páčky na volantu pro manuální řazení, vyrobené ze 
strojově opracovaného hliníku, mají prémiový, ručně kartáčovaný 
a anodizovaný povrch, jehož kvalita zůstane zachována i po 
dlouhodobém používání.

Obložení zavazadlového prostoru 
T4A4072PVJ

Dekorativní obložení zavazadlového prostoru vylepšuje vzhled 
zavazadlového prostoru a chrání jeho stěny při nakládání 
a vykládání. Obložení je vyrobeno z lesklé kartáčované nerezové 
oceli a dodává zavazadlovému prostoru prémiový vzhled.

Click and Play – iPad® 2–4 
J9C2163

Vyjímatelný držák tabletu se dodává pro různé tablety. 
Dá se snadno umístit do různých poloh pro pohodlí a zábavu 
cestujících na zadních sedadlech.

Prahové lišty s motivem vlajky Velké Británie 
T4A5867PVJ – Jet

Prahové lišty osvětlují nástupní prostor decentním modrým 
světlem a motivem v designu "Union Jack".



6 VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

INDIVIDUALIZACE

Kryty vnějších zpětných zrcátek z uhlíkového kompozitu 
T4A7226

Kryty vnějších zpětných zrcátek z vysoce kvalitního 
uhlíkového kompozitu vytvářejí vzhled inspirovaný 
světem motoristického sportu.

Leskle černé kryty vnějších zpětných zrcátek 
T4A12007

Leskle černé kryty umocňují dynamický design vnějších 
zpětných zrcátek.

Boční ventilační otvory z uhlíkového kompozitu 
T4A12419 – levá strana 
T4A12418 – pravá strana

Boční ventilační otvory z vysoce kvalitního uhlíkového kompozitu 
vytvářejí vzhled inspirovaný světem motoristického sportu.

Leskle černé boční ventilační otvory 
T4A4307 – levá strana 
T4A4304 – pravá strana

Leskle černé boční ventilační otvory umocňují dynamický 
vzhled vozu.

Deflektor proti průvanu 
T4A7371

Tyto aerodynamické deflektory se snadnou montáží a demontáží 
zvyšují pohodlí cestujících na předních sedadlech, umožňují 
cirkulaci vzduchu v kabině a současně zabraňují nepříjemnému 
proudění vzduchu a vnikání deště do vozidla. Sada obsahuje dva 
přední a dva zadní deflektory.

Chromované kryty vnějších zpětných zrcátek 
T4A7131

Chromované kryty zdůrazňují stylový design vnějších 
zpětných zrcátek.
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Přední lapače nečistot 
T4A12742

Přední lapače nečistot s označením Jaguar navazují na linie 
modelu F-PACE. Chrání vozidlo před znečištěním a poškozením 
od odletávajících kamínků a nečistot.

Zadní lapače nečistot 
T4A12743

Zadní lapače nečistot s označením Jaguar navazují na linie 
modelu F-PACE. Chrání vozidlo před znečištěním a poškozením 
od odletávajících kamínků a nečistot.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení 
C2Z22695 – nosič na dvě jízdní kola 
C2Z22697 – nosič na tři jízdní kola

Prémiové nosiče jízdních kol na tažné zařízení jsou praktickým 
řešením pro přepravu jízdních kol s rychloupínacími nástavci 
pro připevnění jízdního kola a s bezpečným zamykacím 
mechanismem. Chytrý design umožňuje naklonit nosič 
i s jízdními koly směrem od vozidla, aby byl umožněn přístup 
k víku zavazadlového prostoru.

Pevné boční nášlapy 
T4A11848

Pevné boční nášlapy usnadňují nejen nastupování a vystupování, 
ale i přístup ke střeše. Mezi stylové úpravy vylepšující vzhled vozu 
patří lesklé vnější ozdobné prvky a pryžová plocha.

Elektricky ovládané výsuvné boční nášlapy 
T4A12783 – levá strana 
T4A12780 – pravá strana

Důmyslně řešené elektricky ovládané nášlapy usnadňují 
nastupování a vystupování. Nášlapy pod bočními prahy se 
při otevření dveří nebo při zmáčknutí tlačítka na dálkovém 
ovládání automaticky vysounou. Se zavřením dveří se opět 
vrátí do výchozí polohy.

Boční ochranné rámy 
T4A11579

Boční ochranné rámy z leštěné nerezové oceli dotváří vnější 
vzhled vozidla.



6

1Nedodává se v kombinaci s plnohodnotným náhradním kolem. 
2Není kompatibilní se zadním krytem zavazadlového prostoru, pryžovou podlážkou do zavazadlového prostoru a nedodává se pro vozidla 
s plnohodnotným náhradním kolem.  3Systém pro přepravu zvířat je možné vybavit buď pryžovou vanou (T4A5569), nebo pryžovou rohoží (T4A16371). 
4Pouze s podélnými střešními nosiči.  5Pouze s příčníky.

Pet Care and Access Pack3

Usnadňuje transport domácích mazlíčků a přispívá k jejich 
pohodlné přepravě. Obsahuje prošívanou vložku do 
zavazadlového prostoru, přístupovou rampu pro zvířata, 
přenosný mycí systém a dělicí přepážku do zavazadlového 
prostoru v celé výšce interiéru.

VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

Prémiová kobercová rohož do zavazadlového prostoru1 
T4A4217

Luxusní koberec do zavazadlového prostoru s vlasem 
o hmotnosti 2 050 g/m2 v odstínu Ebony s vloženým logem 
Jaguar, lemováním z nubukové kůže a kontrastním prošíváním 
v odstínu Dove zajišťuje ochranu zavazadlového prostoru 
před znečistěním.

Pryžová rohož do zavazadlového prostoru1 
T4A4218

Tato prémiová, přesně na míru vyrobená rohož chrání zavazadlový 
prostor. Je lehká a odolná a lze ji snadno vyjmout a vyčistit.

Dělicí síť do zavazadlového prostoru 
T4A8449

Praktická dělicí síť se upevňuje do ok ve tvaru písmene D 
v zavazadlovém prostoru a k úchytům v čalounění střechy.

Chránič nárazníku 
T2H7950

Praktický chránič poskytuje ochranu zadního nárazníku před 
škrábanci a oděrkami. Zároveň zabraňuje tomu, aby při nakládání 
a vykládání předmětů ze zavazadlového prostoru došlo ke 
znečištění oděvů. Je vyroben z odolné tkaniny. Byl navržen 
tak, aby jej bylo možné uložit do prostoru pod podlahou 
zavazadlového prostoru.

Přepážka pro rozdělení zavazadlového prostoru2 
T4A11741

Dodává se jako doplněk k dělicí příčce zavazadlového 
prostoru v celé nebo poloviční výšce interiéru a umožňuje 
rozdělit zavazadlový prostor po šířce vozidla na dvě části.



INDIVIDUALIZACE

Nosič jízdních kol s upevněním za kolo 
C2A1539

Uzamykatelný nosič jízdních kol se snadnou montáží na střechu, 
který uveze jedno jízdní kolo v každém stojanu. Na nosič lze 
umístit maximálně tři stojany. Maximální nosnost nosiče činí 
20 kg. Vyžaduje příčné střešní nosiče T4A13875. Vhodný pro 
jízdní kola pro dospělé. Malá/dětská kola nelze do nosiče upevnit. 
Vždy je nutné brát zřetel na maximální nosnost střechy vozidla 
a nosnost nepřekračovat.

Velký střešní box – na sportovní potřeby4 5 
T2H7753

Prostorný střešní box o objemu 430 litrů na sportovní potřeby 
lze otevřít z obou stran. Rychloupínací systém s integrovaným 
ukazatelem dotažení umožňuje snadnou a bezpečnou montáž 
jednou rukou. Na víku a uvnitř boxu jsou úchyty, které usnadňují 
montáž, naložení i vyložení.

Sluneční clona na čelní sklo s UV filtrem 
T4A4216

Sluneční clona na čelní sklo modelu F-PACE s označením Jaguar 
odráží sluneční paprsky a udržuje příjemnou teplotu v interiéru.

Nosič lyží a snowboardů4 5 
C2A1538

Bezpečný uzamykatelný systém k přepravě výstroje na zimní 
sporty s logem Jaguar. Na čtyři páry lyží nebo dva snowboardy.

Příčníky4 
T4A13875

Příčníky s logem Jaguar jsou nezbytné k montáži veškerého 
vybavení pro přepravu nákladu na střeše. Příčníky jsou 
zkonstruovány speciálně pro model F-PACE.

Nosič vybavení na vodní sporty4 5 
C2Z21730

Praktický systém pro přepravu rozmanitého vybavení na vodní 
sporty včetně surfového prkna nebo kajaku. Nosič je naklápěcí 
pro snadné nakládání/vykládání.
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ZKUŠEBNÍ JÍZDY NA ZÁVODNÍCH OKRUZÍCH PROGRAM ICE ACADEMY JAGUAR LAND ROVER

Posuňte své jízdní dovednosti na vyšší úroveň v rámci akce Jaguar Land Rover 
Academy. Na zamrzlých jezerech švédského Arjeplogu projdou vaše řidičské 
schopnosti náročnou zkouškou na nejtěžších tratích planety. Pod dohledem našich 
zkušených instruktorů budete mít vzácnou příležitost „zatančit si“ na ledě a naučit 
se jízdě smykem. Seznamte se s úžasným potenciálem nejnovějších vozů Jaguar 
a Land Rover v extrémních podmínkách.

jaguar.com/ice-academy

SVĚT ZNAČKY JAGUAR
V dravém charakteru vašeho vozu se odráží legendární výkon, který je výsledkem desítek let vývoje inovativních konstrukčních 
řešení a nápaditého designu. Schopnosti a agilita v kombinaci s elegancí vytvářejí vůz, který jen těžko hledá konkurenci. 
Na oslavu značky Jaguar jsme připravili řadu akcí, publikací a kolekci Jaguar pro životní styl. Kromě toho jsme se s týmem 
Jaguar Racing vrátili na závodní okruhy. Vítejte ve světě, kde je výkon v každém svém aspektu dokonalým uměním.

Charakter značky Jaguar nejlépe pochopíte za volantem. Zážitkové jízdy s vozem 
Jaguar představují příležitost vychutnat si ohromující výkon naší skvělé řady 
vozů Jaguar. Využijte naše zážitková centra nebo se zapojte do akce The Art of 
Performance Tour. Čekají vás úžasné okamžiky.

jaguar.com/experience



SVĚT ZNAČKY JAGUAR

Vozy Jaguar se vyznačují výjimečným výkonem, vyspělými technologiemi 
a bezkonkurenčním luxusem, díky kterým jsou špičkou v oblasti designu a konstrukce. 
Divize Special Vehicle Operations posouvá laťku ještě výš. Modely s atraktivním vzhledem 
a limitované sběratelské edice označené logem SV představují vrchol nabídky značky 
Jaguar zosobňující prvotřídní výkon a dynamiku.

jaguar.com/svo

PROHLÍDKY VÝROBNÍCH ZÁVODŮ DIVIZE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

Přesvědčte se na vlastní oči, jak vznikají vozy Jaguar. Za našimi oceňovanými 
konstruktérskými dovednostmi stojí bezkonkurenční spolupráce zkušených 
techniků a výrobních robotů. Na cestě vyspělým výrobním procesem od plátů 
plechu po hotový produkt vás doprovodí naší odborní průvodci.

jaguar.com/tours

Sledujte nás na:
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SVĚT ZNAČKY JAGUAR

Píšeme historii. Opět. Posledním produktem našeho vývoje ve světovém závodu 
v elektrifikaci automobilů je šampionát I-PACE eTrophy – první mezinárodní závodní 
seriál ryze elektrických sériově vyráběných vozů. Vozy navržené a konstruované divizí 
Special Vehicle Operations pro světové závody s nulovými emisemi posouvají možnosti 
elektrifikace na zcela novou úroveň.

jaguar.com/etrophy

ZÁVODY ABB FORMULE E FEDERACE FIA JAGUAR I-PACE eTROPHY

Renomé značky Jaguar v oblasti výkonu, technologií a designu se utvářelo na 
světově nejnáročnějších okruzích a šampionátech. Od závodů Le Mans po Formuli 1 
a nyní Formuli E byl startovní rošt vždy naší zkušební platformou. Formule E 
představuje dokonalou možnost testování technologií určených pro elektromobily 
v prostředí vysoce výkonných vozů. Závodní seriály urychlují vývoj elektrických 
pohonných jednotek značky Jaguar. Každým závodem pomáhá Formule E 
konstruktérům značky Jaguar vytvářet lepší elektromobily.

jaguar.com/jaguar-racing
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KOLEKCE JAGUAR PRO ŽIVOTNÍ STYL MAGAZÍN JAGUAR

Naše nejnovější řada oblečení a příslušenství pro životní styl se inspirovala 
bohatou historií, závodními úspěchy a kultovním designem značky Jaguar. 
Tato exkluzivní kolekce prémiové kvality se drží stylu Jaguar orientovaného 
na výkon.

jaguar.com/collection

Představujeme náš energický, kosmopolitní a moderní magazín. Podívejte se do 
zákulisí a poznejte odhodlání značky Jaguar dosahovat špičkového výkonu, designu 
a inovací. Nahlédněte rovněž do světa luxusu, stylu a cestování. Do magazínu Jaguar 
se můžete začíst dvakrát ročně, a to zcela zdarma po dobu prvních tří let vlastnictví 
vozu. Požádejte o informace autorizovaného prodejce vozů Jaguar a zajistěte 
si svůj výtisk.

jaguar.com/magazine

Sledujte nás na:
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Jaguar exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. Slovní značka a loga Bluetooth® 
jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Jaguar Land Rover Limited používá tyto 
značky se svolením jejich vlastníků. iPod, iPod touch a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. 
registrované v USA a dalších zemích. Navigační systém musí být využíván výhradně způsobem, který 
neomezí schopnost ridiče bezpečně řídit a neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

HomeLink® je registrovaná ochranná známka společnosti Gentex Corporation.

Android Auto je ochranná známka společnosti Google Inc.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ 
VOZIDLO NA PŘEDNÍ OBÁLCE: F-PACE S V ODSTÍNU CAESIUM BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ 
VOZIDLO NA ZADNÍ OBÁLCE: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU FIRENZE RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

JAGUAR CARE

Model F-PACE je nabízen s tříletou zárukou a programem standardních servisních prohlídek 
s omezením 100 000 km. Tento program zákaznické péče nazýváme Jaguar Care. 
Jeho zásluhou patří celkové náklady na vlastnictví modelu F-PACE mezi nejnižší ve své třídě. 
Více informací o programu Jaguar Care pro model F-PACE naleznete na: jaguar.cz/jaguarcare

ORIGINÁLNÍ DÍLY

Originální díly Jaguar se navrhují, testují a vyrábějí podle našich nekompromisních standardů 
kvality, rozměrové a tvarové přesnosti a odolnosti. Každá součást je zkonstruována speciálně 
pro váš F-PACE, aby byly zaručeny její optimální provozní vlastnosti a maximální životnost.

FIREMNÍ VOZOVÉ PARKY A PODNIKATELÉ

Společnosti mohou dynamickými a osobitými vozy Jaguar vyjádřit jedinečný charakter 
a povahu svého podnikání. Naším cílem je poskytovat poprodejní služby, které vycházejí 
vstříc potřebám zákazníků, zajistit klientům nejlepší technický stav jejich vozidel a nejvyšší 
nákladovou hospodárnost pro jejich podnikání. Více informací naleznete na: 
jaguar.cz/fleet-and-business

JAGUAR ASSISTANCE

Jaguar poskytuje asistenční služby motoristům v nouzi, ať už se jedná o nepojízdnost 
v důsledku poruchy vozu, nehodu nebo méně závažnější potíže, jako je například defekt. 
Na naše asistenční služby se můžete spolehnout v jakékoli situaci, ať jste kdekoli.

JAGUAR FINANCIAL SERVICES

Ať se rozhodnete pro vůz k osobnímu využití či podnikání, předložíme vám vždy finanční 
nabídku, s níž budete mít vše pod kontrolou. Více informací vám ochotně poskytne nejbližší 
autorizovaný prodejce vozů Jaguar.

POJIŠTĚNÍ

Hlavní komponenty modelu F-PACE jsou snadno přístupné, což zrychluje a usnadňuje 
servisní práce, opravy a minimalizuje náklady na pravidelnou údržbu předepsanou výrobcem. 
F-PACE spadá díky svému zaměření na nižší náklady na opravy do příznivých pojistných tříd. 
Chcete-li více informací, které dokládají výhodnost modelu F-PACE, obraťte se na nejbližšího 
autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

K VAŠIM SLUŽBÁM
Ve světě značky Jaguar je vlastnictví vozidla i jeho řízení snadné a bez starostí. Rádi vám také 
nabídneme řadu exkluzivních služeb a produktů pro životní styl.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby svých vozů, 
dílů a příslušenství. Tomu odpovídá průběžný vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost věnovanou 
aktuálnosti dat nelze tuto publikaci považovat za neomylného průvodce nejnovějšími specifikacemi, ani za 
nabídku k prodeji konkrétního vozidla, dílu nebo příslušenství. Distribuční partneři a autorizovaní prodejci 
nejsou jednatelé společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za Jaguar Land Rover 
Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění.

BARVY
Obrázky slouží pouze pro ilustrační účely. Reprodukované barvy se mohou lišit od skutečného odstínu. 
Společnost si vyhrazuje právo změny nebo stažení kterékoli barvy z nabídky bez předchozího upozornění. 
Některé z těchto barev nemusí být ve vaší zemi dostupné. Ověřte si dostupnost barev a aktuální specifikace 
u autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

INOVACE ZNAČKY JAGUAR V OBLASTI EKOLOGIE
V rámci své strategie založené na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a trvalé udržitelnosti 
usiluje značka Jaguar o snižování závislosti na fosilních palivech, nižší spotřebu přírodních zdrojů a redukci 
množství produkovaného odpadu.
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JAGUAR F-PACE
TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyberte si mezi vznětovými nebo zážehovými motory. Tyto motory jsou navrženy pro čisté 
a účinné spalování a všechny jsou vybaveny technologií Stop/Start.

MOTORY

ČTYŘVÁLEC 2,0 l
RWD TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR

ČTYŘVÁLEC 2,0 l 20d
RWD TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR

ČTYŘVÁLEC 2,0 l 20d
AWD TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR
Zdvihový objem cm3 1 999 1 999 1 999

Nejvyšší výkon k (kW) 163 (120) 180 (132) 180 (132)

při otáčkách za minutu ot/min 4 000 4 000 4 000

Nejvyšší točivý moment EEC-Nm 380 430 430

při otáčkách za minutu ot/min 1 750–2 500 1 750–2 500 1 750–2 500

Počet válců/ventilů na válec 4/4 4/4 4/4

Uspořádání válců řadové řadové řadové

Vrtání/zdvih mm 83,0/92,35 83,0/92,35 83,0/92,35

Kompresní poměr (:1) 15,5+/-0,5 15,5+/-0,5 15,5+/-0,5

SPOTŘEBA PALIVA MAN. AUT. AUT.

Objem palivové nádrže – využitelný (l) 60 60 60

Nádrž na kapalné aditivum pro úpravu výfukových plynů 
u vznětových motorů (DEF) – využitelný objem (l) 17 17 17

Filtr pevných částic vznětového/zážehového 
motoru (DPF/GPF) 2 2 2

SPOTŘEBA PALIVA – EKVIVALENT NEDC 
(NEDC2)* Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B

Spotřeba paliva 
NEDC2

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

Mimo město l/100 km 4,7 4,9 4,9 5,1 5,2 5,4

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

Emise CO2 
NEDC2

Město g/km 168 170 173 176 174 178

Mimo město g/km 125 130 130 135 137 142

Kombinované g/km 140 144 146 150 151 155

2 Standardní výbava   — Nedodává se

Třída A (18" a 19" kola), třída B (20", 21" a 22" kola).

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2, které vycházejí z oficiálních testů výrobce podle zkušební metodiky WLTP v souladu s legislativou Evropské unie. Pouze pro účely porovnání. 
Skutečné hodnoty spotřeby paliva vozidla se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a podle výbavy na přání. 
Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot zjištěných v rámci testovacího jízdního cyklu WLTP a jsou ekvivalentem hodnot původního cyklu měření NEDC.



ČTYŘVÁLEC 2,0 l 25d
TWIN TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR

V6 TWIN 3,0 l 30d
TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR

ČTYŘVÁLEC 
TURBO 2,0 l 25t

ZÁŽEHOVÝ MOTOR

ČTYŘVÁLEC 
TURBO 2,0 l 30t

ZÁŽEHOVÝ MOTOR

5,0 l
PŘEPLŇOVANÝ V8
ZÁŽEHOVÝ MOTOR

1 999 2 993 1 997 1 997 5 000

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

4 000 4 000 5 500 5 500 6 000–6 500

500 700 365 400 680

1 500-2 500 1 500–1 750 1 300–4 500 1 500–4 500 2 500–5 500

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

řadové podélné řadové řadové podélné

83,0/92,35 84/90 83,0/92,29 83,0/92,29 92,5/93,0

15,5+/-0,5 16,1 10,5+/-0,5 9,5+/-0,5 9,5

AUT. AUT. AUT. AUT. AUT.

60 66 82 82 82

17 17 — — —

2 2 2 2 2

Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída B

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

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

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

201 206 196 202 215 216 223 225 376

146 150 147 151 148 153 153 157 212

166 171 166 170 172 175 179 182 272



JAGUAR F-PACE
TECHNICKÉ ÚDAJE

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost.  **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.  
†Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.  ††S namontovanými 18" koly.

JÍZDNÍ DYNAMIKA

ČTYŘVÁLEC 2,0 l
RWD TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR

ČTYŘVÁLEC 2,0 l 20d
RWD TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR

ČTYŘVÁLEC 2,0 l 20d
AWD TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR
Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,2 8,6 9,0

Nejvyšší rychlost (km/h) 195 208 208

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny

Průměr předních kotoučů (mm) 325 325 325

Konstrukce zadních brzd Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny

Průměr zadních kotoučů (mm) 325 325 325

Parkovací brzda Integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

HMOTNOST (kg)*
Pohotovostní hmotnost (EU)** 1 760 1 790 1 845

Pohotovostní hmotnost (DIN)† 1 685 1 715 1 770

Celková hmotnost vozu (GVW) 2 380 2 380 2 460

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs 750 750 750

Největší přípustná hmotnost přívěsu 1 600 2 400 2 400

Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 100 100 100

Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 3 980 4 780 4 860

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů) 75 75 75

Nakonfigurujte si svůj F-PACE SVR na jaguar.cz



ČTYŘVÁLEC 2,0 l 25d
TWIN TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR

V6 TWIN 3,0 l 30d
TURBO

VZNĚTOVÝ MOTOR
ČTYŘVÁLEC TURBO 2,0 l 25t

ZÁŽEHOVÝ MOTOR
ČTYŘVÁLEC TURBO 2,0 l 30t

ZÁŽEHOVÝ MOTOR
5,0 l

PŘEPLŇOVANÝ V8
ZÁŽEHOVÝ MOTOR

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

217 220††/241 217 220††/233 283

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Čtyřpístkový jednodílný hliníkový 
pevný třmen, dvoudílný kotouč 

s vnitřním chlazením

325 350 325 350 395

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny Jednopístkový plovoucí třmen, 
dvoudílný kotouč s vnitřním chlazením

325 325 325 325 396

Integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

1 880 1 954 1 831 1 842 2 070

1 805 1 879 1 756 1 767 1 995

2 470 2 570 2 460 2 460 2 550

750 750 750 750 750

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

100 100 100 100 100

4 870 4 970 4 860 4 860 4 950

75 75 75 75 75



*Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA.
**Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu.

1 641 mm (1 648 mm u SVR)
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Šířka (se sklopenými zrcátky): 2 071 mm

161 mm

1 654 mm (1 666 mm u SVR)

Šířka (včetně zrcátek): 2 175 mm

Výška vozidla
1 666 mm (1 670 mm u SVR)

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu
s panoramatickým střešním oknem 978/952 mm
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu 
se standardní střechou 1 007 mm/977 mm

Prostor pro nohy
Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 023 mm
Maximální prostor pro nohy vzadu: 944 mm

Rozměry zavazadlového prostoru
Výška 748 mm, šířka 1 253 mm
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 1 050 mm
Maximální objem zavazadlového prostoru za první řadou sedadel:
suchá metoda*: 715 litrů, mokrá metoda**: 1 099 litrů
Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel:
suchá metoda*: 385 litrů, mokrá metoda**: 650 litrů

ROZMĚRY



Průměr otáčení 
Stopový: 11,59 metru
Počet otočení od dorazu 
k dorazu: 2,5

4 731 mm (4 737 mm u SVR)

2 874 mm

VŮZ NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ






