NEW JAGUAR XE

Een échte Jaguar is gecreëerd om van te genieten
en om te koesteren, zowel esthetisch als dynamisch.
Mijn inspiratie bij het ontwerp van de XE was het visualiseren
van de essentie van een zeer sportieve sedan.
Stijl, houding en uitstraling moesten dit model onderscheiden
van alle andere auto's in zijn klasse.
De XE is zowel technisch als visueel perfect in balans.

I N D IVI D U EEL , ZELF VER ZEK ER D EN
H EER LIJ K O M I N TE R IJ D EN , DAT IS D E
XE TEN VO E TEN U IT.
Hij is rank en sportief, met een geweldig silhouet en een
fantastische houding. Voor mij is dat de essentie van de XE.

I A N C A L L U M D E S I G N D I R E C TO R , J AG U A R

NE W JAGUAR XE

DE S P ORTIE VE S E DAN
Het ontwerpen van een vierdeurs sedan die evenveel rijplezier biedt als een sportauto, is een enorme uitdaging.
Maar de nieuwe, verder geperfectioneerde XE voldoet met gemak aan deze eis. Hij is geïnspireerd door de F-TYPE
– ons high-performance model – en zit vol verbeteringen, innovaties en technologieën. Hij vormt een nieuwe
definitie van hoe een compacte sedan moet rijden en staat voor alles waar Jaguar beroemd om is: fraai en stijlvol
design, precisietechniek en een tastbaar gevoel van opwinding.
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EN VEILIGHEID

DE FOTO'S IN DEZE BROCHURE ZIJN VERVAARDIGD VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK. SPECIFICATIES, OPTIES EN BESCHIKBAARHEID
KUNNEN VARIËREN PER LAND. UW JAGUAR DEALER GEEFT U GRAAG MEER INFORMATIE
GETOONDE AUTO: XE R-DYNAMIC HSE IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES
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UW XE

DESIGN

H I J Z I E T E R S N E L U I T,
Z E L F S WA N N E E R H I J S T I L S TA AT
Evenals alle andere Jaguars trekt de XE direct de aandacht. Van zijn gespierde houding en
fraai gevormde motorkap, tot de nieuwe bumpers, grille, LED-koplampen en -achterlichten;
in één oogopslag ziet u dat dit een serieuze sportsedan is.

GETOONDE AUTO: XE HSE IN CAESIUM BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES

GETOONDE AUTO: XE HSE IN CAESIUM BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES

De nieuwe XE heeft, net als alle andere Jaguars, zijn eigen
onderscheidende karakter – luxueus, sportief, individueel.
Ik wilde dit nog verder accentueren door een interieur
te ontwerpen dat perfect daarop is afgestemd, inclusief

PR EM I U M MATER IALEN EN AF WER K I N G EN ,
M E T PR AC HTI G U ITG E VO ER D E D E TAI L S ,
een palet van krachtige statement-kleuren en sublieme afwerkingen in houtfineer.
Met de vele, fantastische materialen waarover wij kunnen beschikken, samen met
de allerhoogste niveaus van vakmanschap en kwaliteit, kunnen wij uw eigen,
unieke interieur creëren. Een interieur dat het dynamische karakter van de auto
benadrukt en dat het gevoel van ruimte, comfort en élégance accentueert;
een ambiance waarin onze passie voor precisie tot uitdrukking komt.

S I O B H A N H U G H E S C H I E F D E S I G N E R , J AG U A R C O LO U R & M AT E R I A L S
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WE LKOM IN
UW XE‑WERELD
Neem plaats achter het stuurwiel van een XE en het is net alsof
u in een sportauto zit. Het in de portieren doorlopende dashboard
verschaft u een gevoel van comfortabele geborgenheid. Het met
Softgrain leder beklede stuurwiel en de ergonomisch gevormde
12-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen* vallen direct op.
Ook de zorgvuldige aandacht voor detail zult u zeker kunnen
waarderen, evenals het opgeruimde karakter en de doordachte
functionaliteit van het interieur.

*16-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen zijn standaard op de HSE.
GETOOND INTERIEUR: XE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN EBONY
MET STIKNADEN IN EBONY, BOVENZIJDE DASHBOARD IN EBONY, HEMELBEKLEDING
IN LIGHT OYSTER MORZINE EN INTERIEURAFWERKING IN GLOSS FIGURED EBONY
HOUTFINEER, UITGEVOERD MET OPTIES

Een vernieuwd interieur met cockpitgevoel biedt een zeer hoog niveau van
comfort, waarbij de hoge middenconsole bijdraagt aan zijn sportiviteit.
Alles in het interieur is ontworpen met u in gedachten. De bestuurder staat
centraal, waarbij de SportShift Selector, JaguarDrive Control en Touch Pro Duo*
het hart vormen van dit naadloze design. Dus wanneer u plaatsneemt op de
luxueuze, met leder beklede bestuurdersstoel ervaart u meteen een directe band
met de auto. Druk nu op de pulserende startknop en maak kennis met een nog
actievere rijbeleving.

*Standaard op HSE, optie op S en SE.
GETOOND INTERIEUR: XE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN EBONY MET STIKNADEN IN EBONY, BOVENZIJDE DASHBOARD IN EBONY,
HEMELBEKLEDING IN LIGHT OYSTER MORZINE EN INTERIEURAFWERKING IN GLOSS FIGURED EBONY HOUTFINEER, UITGEVOERD MET OPTIES

DESIGN
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P R E S TAT I E S

GEDREVEN DOOR INVENTIVITEIT
Het hart van elke XE wordt gevormd door een krachtige turbodiesel of turbo benzinemotor
van Britse makelij. Alle motoren zijn gemaakt van een lichtgewicht aluminium legering die,
in combinatie met geavanceerde lage-wrijvingstechnologieën, zorgt voor een geraffineerde,
efficiënte en betrokken rijbeleving.

GETOONDE AUTO: XE R-DYNAMIC HSE IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES

PRESTATIES
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H O E W I LT U
VA N DA AG R I J D E N ?
Er gaat niets boven de sensatie van het rijden op een lege weg in een Jaguar XE.
Zo ontdekt u opnieuw dat rijden echt opwindend kan zijn. Een opmerkelijk
kenmerk van deze auto is dat hij ook nog eens fantastisch comfortabel aanvoelt.
Jaguar heeft een programma geavanceerde technologieën gecreëerd waarmee
u op elk moment de afstemming van uw XE kunt aanpassen om te genieten van
de gewenste rijbeleving.

Met JaguarDrive Control kunt u kiezen uit de modi Comfort, Eco, Dynamic
en Regen/IJs/Sneeuw. Elke modus heeft zijn eigen, specifieke programma
dat verschillende parameters wijzigt, zoals motor- en transmissierespons,
stuurgevoel, management van parasitaire motorbelasting of tractieen stabiliteitscontrole.
Het Adaptive Dynamics-systeem (optie) zorgt met behulp van variabele
schokdempingstechnologie voor een sterk verbeterd rijcomfort en een
dynamische carrosseriecontrole. Het systeem evalueert de input van
meerdere sensoren die verticale wielposities, acceleratie van de auto,
stuurbewegingen en gebruik van gas- en rempedaal analyseren, om zo
de instellingen van de schokdempers aan te passen. Dit zorgt voor een
bijna perfecte balans van comfort, raffinement en wendbaarheid.

PRESTATIES

| 19

ONT WORPE N VOOR E MOTIE
De XE is het hoogtepunt van Jaguar's expertise bij het ontwerpen en bouwen van sportauto's.
Een lichtgewicht aluminium carrosserie en double wishbone-voorwielophanging maken een
uitstekend rijgedrag en een geweldige wegligging mogelijk, met een opwindende rijbeleving
als resultaat. Uitzonderlijk voor een zakelijke sportsedan is de XE ook voorzien van een
Integral Link‑achterwielophanging. Deze maakt een scherpe respons en alerte handling
mogelijk, met behoud van een verfijnd, luxueus rijcomfort.
Daarnaast is er voor rijden op bochtige wegen de intelligente Torque Vectoring by Brakingtechnologie. In scherpe bochten remt het systeem de binnenste wielen af en stuurt het
meer aandrijfkoppel naar het wiel met de meeste grip. Het resultaat is een uitzonderlijke
combinatie van wendbaarheid op sportauto-niveau, een nog consistentere wegligging en
meer zelfvertrouwen bij het rijden.

GETOONDE AUTO: XE R-DYNAMIC HSE IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

O N D E R S T E L E N R I J DY N A M I E K
Afb. 1. Onderstuur wordt beperkt tot
een absoluut minimum.
Afb. 2. Aandrijfkoppel blijft gelijk
om de snelheid van het buitenste
aangedreven wiel constant te houden.
Afb. 3. Torque Vectoring by Braking
oefent remdruk uit om de binnenste
voor- en achterwielen onafhankelijk
van elkaar te vertragen.

PRESTATIES
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TECHNOLOGIE

NEEM UW
LEVEN MEE
Wij weten dat u tijdens het rijden graag in contact wilt blijven met de rest van
de wereld. Daarom hebben wij de XE standaard uitgerust met een programma
geïntegreerde technologieën – zodat u op elke rit verbonden, geïnformeerd en
geëntertaind kunt blijven.
Het personaliseerbare startscherm van het 10" HD Touch Pro-touchscreen geeft
u alle hulp en informatie die u nodig hebt, wanneer u die nodig hebt. Er is een
interactief zijpaneel voor multitasken, samen met een multimediaverbinding
voor toegang tot uw eigen muziekbibliotheek.
De XE luistert zelfs naar u, met een spraakherkenningssysteem voor handsfreecommando's, zoals 'bel thuis' of 'zoek het dichtstbijzijnde tankstation'.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen.
Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
GETOONDE AUTO: XE HSE IN INDUS SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES

Touch Pro Duo1 is ons innovatieve
infotainmentsysteem met twee beeldschermen,
een 10" touchscreen boven en een 5,5" touchscreen
onder. Het voordeel van een tweede, onderste
scherm is het kunnen uitvoeren van meerdere taken
tegelijk, bijvoorbeeld navigeren via het bovenste
scherm en bediening van climate control en toegang
tot andere functies – zoals entertainment – via het
onderste scherm.
Interactive Driver Display2 gebruikt kristalheldere
afbeeldingen met hoge resolutie voor het tonen van
kaarten in 3D, voertuiginstellingen, contactgegevens
en media-opties. U selecteert gewoon wat u op
het scherm wilt zien en bedient alles vanaf het
multifunctionele stuurwiel.
Head-Up Display3 projecteert een virtueel beeld in
full-colour op de voorruit, met nuttige informatie als
snelheid, instellingen van cruise control, navigatieinstructies en snelheidslimieten. Zo kunt u uw
aandacht nog beter bij weg en verkeer houden.

¹Standaard op HSE, optie op S en SE.
²Standaard op SE en HSE, optie op S.
³Alleen in combinatie met extra warmtewerende voorruit.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat
veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen
dat zij de auto onder controle hebben.
GETOOND INTERIEUR: XE HSE MET BOVENZIJDE DASHBOARD
IN EBONY, HEMELBEKLEDING IN LIGHT OYSTER MORZINE
EN INTERIEURAFWERKING IN GLOSS BLACK HOUTFINEER,
UITGEVOERD MET OPTIES

VERBIND UW
TELEFOON MET UW AUTO
Met Remote (standaard) kunt u dankzij de app InControl Remote via elke dataverbinding
vanaf overal ter wereld communiceren met uw XE. U kunt op afstand de gegevens van
uw auto bekijken – van het brandstofniveau tot de status van portieren en ruiten.
Stel van tevoren de gewenste interieurtemperatuur in3. Vind uw XE snel terug op een
druk parkeerterrein. Vergrendel uw auto op afstand.
Het Smartphone Pack (standaard) is perfect voor het delen van het scherm van uw
telefoon met het touchscreen van de auto, zodat u hiermee gemakkelijk interactieve
apps kunt gebruiken via het Touch Pro-systeem van de XE. Het stelt u ook in staat om
tijdens het rijden verbonden te blijven met uw smartphone, zodat u compatible apps als
bijvoorbeeld Spotify kunt gebruiken.
Connected Navigation Pro1 is een navigatiesysteem (optie op S) dat uw ritten
gemakkelijker en minder inspannend maakt, waardoor u kunt genieten van een continu
naadloze navigatiebeleving. U kunt uw route plannen en uw verwachte aankomsttijd
delen met vrienden. Kijk naar de verkeerssituatie op de route naar uw bestemming.
Ontvang reistips. Zoek naar interessante locaties in de omgeving.
Bovendien kunt u nu uw mobiele telefoon opladen door deze gewoon te leggen op de
draadloze telefoonlader (optie) vóór de SportShift Selector. Deze voor Jaguar nieuwe
technologie wordt voor het eerst toegepast in de XE.

1In combinatie met 'Pro Services en WiFi-hotspot' wordt uw nieuwe Jaguar XE geleverd met een SIM-kaart en een
primair data-abonnement van 500 MB per maand voor een totale periode van 3 jaar. U bent beter verbonden
en ontvangt live verkeersinformatie en nog veel meer. Abonnementen met grotere databundel zijn beschikbaar.
Abonnement kan worden verlengd na de periode van 3 jaar. Uw dealer geeft u graag meer informatie.
2Optie op S. Alleen i.c.m. Connected Navigation Pro. 3Functie niet beschikbaar in België.
InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de
beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie,
inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele
wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden
gegarandeerd. InControl Apps en Remote App moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen
er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
GETOONDE AUTO: XE HSE IN INDUS SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES

Andere opties zijn:
Online Pack2 – omvat 4G WiFi-hotspot, Live Apps, Smart Settings
en SIM-kaart met data-abbonnment voor een periode van 3 jaar
(verlenging mogelijk); een uitbreiding van uw interieurbeleving,
zodat u en uw passagiers zowel van de rit kunnen genieten als in
contact kunnen blijven met de buitenwereld.
Live Apps – voor toegang tot 'live' informatie, zoals weer,
Flight Tracker en nieuws- en sportberichten. Enkele andere
nuttige functies zijn een agenda en Online Media voor toegang
tot uw Deezer- en TuneIn-accounts.
Smart Settings – met kunstmatige intelligentie-algoritmes,
waarmee uw XE leert wat uw gewoonten en voorkeuren zijn,
en uw stoel-, temperatuurs- en muziekvoorkeuren voorspelt.
Zelfs uw stuurwiel en de stoelen worden voorverwarmd wanneer
het koud is, of op een bepaalde tijd of dag in de week wordt een
ander mediakanaal gekozen.

TECHNOLOGIE

| 27

WAT V O O R G E V O E L
ROEPT MUZIEK BIJ U OP?
Muziek heeft het vermogen om uw stemming te veranderen,
herinneringen op te roepen of uw welzijn te beïnvloeden. Het kan
u kippenvel geven of zelfs tot tranen toe roeren. Daarom passen muziek
en auto's zo goed bij elkaar. Achter het stuur zitten, luisteren naar uw
favoriete zanger, band of componist. Het is uw ambiance. Uw wereld.
Maar wat als u meer zou kunnen doen dan alleen naar de muziek
luisteren? Als u deze zou kunnen voelen, beleven, er volledig in op zou
kunnen gaan? Wat als u een sterkere band zou kunnen krijgen met de
muziek en zou kunnen genieten van een groter gevoel van akoestische
betrokkenheid in uw Jaguar?
Bij het Britse Meridian™ Audio staat de muzikale beleving absoluut
centraal – het gevoel alsof u er zelf bij bent. Hun bekroonde, zorgvuldig
ontwikkelde audiosystemen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek naar
psychoakoestiek (de wetenschap van de perceptie van geluid door de
hersenen) om een audiokwaliteit te produceren die zo levensecht is,
dat elke hartslag, elke ademhaling te voelen is.

GETOOND INTERIEUR: XE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN EBONY
MET STIKNADEN IN EBONY, BOVENZIJDE DASHBOARD IN EBONY, HEMELBEKLEDING
IN LIGHT OYSTER MORZINE EN INTERIEURAFWERKING IN GLOSS BLACK HOUTFINEER,
UITGEVOERD MET OPTIES

U V O E LT M E E R
M E T M E R I D I A N™
Wij hebben het niet alleen over het verhogen van het volume. Het gaat meer over
het regelen van het klankbereik; het intensiveren van diepteniveaus, helderheid
en realisme van muziek door gebruik van een combinatie van geavanceerde
akoestische technologie en strategisch geplaatste luidsprekers. Het resultaat
is een audioplatform dat perfect is voor het interieur van uw Jaguar. Waar u ook
zit in de auto – bestuurdersstoel, voorpassagiersstoel of achterbank – met een

30

Meridian-systeem ervaart u altijd dezelfde, ongekende audiobeleving. Elk pianoakkoord, hoorngeschal of koor, en elke gitaartokkel of melodie manifesteert zich
met precisie en textuur, precies zoals de muzikant het heeft bedoeld. Het is intiem,
dramatisch en uiterst sfeervol – of u nu geniet van dynamisch bochtenwerk op een
binnenweg of stilstaat in de spits.

1

2

JAG UA R AU D I O S YS T E E M
Buitengewone akoestiek en audiobereik dankzij
6 hoogwaardige luidsprekers.

M E R I D I A N™ AU D I O S YS T E E M
Voel het ritme van de muziek met uitzonderlijke klankdefinitie, kristalheldere
hoge tonen en volle, diepe bassen, met deze klassieke soundstage voor de
muziekliefhebber. Door de zorgvuldige aansturing van de in het portier naast
uw stoel geïntegreerde luidsprekers, geniet u van ongekend soepele,
heldere en moeiteloze audioprestaties. Standaard op HSE.

6 LUIDSPREKERS 125 W-VERSTERKER

10 LUIDSPREKERS 1 SUBWOOFER 380 W-VERSTERKER
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DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Maakt de geluidssignalen op maat voor een naadloze audio-uitvoer.
Deze technologie gedraagt zich als een dirigent van een orkest en
realiseert een perfecte harmonisatie tussen de luidsprekers.
MERIDIAN™ CABIN CORRECTION
Dit unieke systeem analyseert de vorm, akoestiek en resonantiekarakteristieken van het interieur en elimineert alle ongewenste stoorgeluiden.
Of u nu luistert naar uw favoriete band of audioboek, u hoort alles met de
maximale helderheid. Precies zoals het moet zijn.
MERIDIAN™ DIGITAL DITHER SHAPING
Converteert onmiddellijk het bestandsformaat van uw streamingapparaat
om de muziek te kunnen afspelen en zodanig vorm te geven dat die net zo
soepel en authentiek klinkt als de originele opname.
TRIFIELD
Mengt de midden- en surround-kanalen naadloos met de kanalen links en
rechts, waardoor het surround-karakter van een muziekoptreden wordt
nagebootst. Creëert een sfeervolle soundstage om alle inzittenden een
audiobeleving van concertkwaliteit te bieden.
CENTRE CHANNEL-LUIDSPREKER
Voegt extra diepte en 'leven' toe aan uw muziek – met name de stempartijen,
die uiterst helder en duidelijk klinken. Wanneer u naar uw favoriete musicus
luistert, dan is het net alsof hij of zij direct naar u zingt.

3

SUBWOOFER
De tweekanaals subwoofer van het Meridian audiosysteem zorgt voor een
dieper, rijker en meer gecontroleerd basgeluid.

M E R I D I A N™ S U R R O U N D S O U N D AU D I O S YS T E E M
Een absoluut betrokken, uiterst authentieke concertzaal-beleving. Bestuurder en
passagiers worden als het ware omhuld door de volle en heldere klanken van een open,
ruim concert, via een set zij-, front- en achter-luidsprekers. En dankzij de Trifield™technologie wordt het allemaal naadloos geïntegreerd, zodat u achterover kunt leunen
en van elk detail kunt genieten.

16 LUIDSPREKERS 1 SUBWOOFER 825 W-VERSTERKER

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

DETECTERENDE TECHNIEK
Of u nu op de snelweg rijdt of door de stad, de XE kan mogelijke problemen detecteren en u helpen alert,
veilig en comfortabel te blijven rijden.
De cruise control houdt uw XE op een door u ingestelde snelheid, terwijl de Speed Limiter u helpt om onder
een ter plaatse geldende snelheidslimiet te blijven. Driver Condition Monitoring stelt vast of u vermoeid begint
te raken, gebaseerd op uw rijgedrag en de lengte en duur van uw reis. Als het systeem vindt dat u beter een pauze
kunt nemen, dan wordt u gewaarschuwd. Er is ook een achteruitrijcamera, voor extra zicht bij achteruitrijden, en Park
Distance Control (PDC) voor en achter om u te helpen bij het manoeuvreren in krappe plekken. Lane Keeping Assist
detecteert wanneer uw auto onbedoeld buiten uw rijstrook dreigt te komen en stuurt u subtiel terug.

GETOONDE AUTO: XE HSE IN INDUS SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES

U I T H E T Z I C H T,
IN HET ZICHT
Wanneer uw zicht door de achterruit van uw XE wordt belemmerd door achterpassagiers, is onze ClearSightachteruitkijkspiegel* (optie) de perfecte oplossing. Via videobeelden van een naar achteren gerichte camera
kunt u de weg achter de auto zien, ongeacht of er achterpassagiers zijn die uw zicht zouden kunnen belemmeren.

*Bestuurders die een varifocale of bifocale bril of lenzen dragen, kunnen aanpassingsproblemen ervaren met de digitale modus van de spiegel.
De normale spiegelmodus kan echter altijd worden gebruikt.

Een andere optie die u ongetwijfeld enorm nuttig zult vinden, is ons 360° Surround Camera-systeem. Het biedt
een bovenaanzicht van uw omgeving op het touchscreen en toont tegelijkertijd meerdere verschillende aanzichten,
zodat u gemakkelijker kunt manoeuvreren in krappe plekken.

SLIMMERE
MANIEREN OM
BETER EN VEILIGER
TE RIJDEN
Om de stress van het rijden op de snelweg te reduceren, omvat ons Drive Pack1
(optie) de functie Adaptive Cruise Control. Het helpt u op een veilige afstand te
blijven van de auto voor u en laat u op een rustige manier vertragen en stoppen
wanneer het verkeer plotseling tot stilstand komt. Bovendien zal het constant
waakzame High-speed Emergency Braking-systeem zelf de remmen activeren als
het de kans op een botsing detecteert, terwijl Blind Spot Assist altijd actief is om
u te ondersteunen bij het wisselen van rijbaan door uw auto weg te bewegen van
andere voertuigen die u mogelijk niet in uw spiegel hebt gezien.

¹Standaard op HSE. Alleen in combinatie met elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels,
automatisch dimmend, met instapverlichting, en Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter op S.
²Standaard op SE en HSE. Optie op S, i.c.m. Interactive Driver Display.
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GETOONDE AUTO: XE HSE IN INDUS SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES

Het Park Pack2 (optie) helpt u bij het manoeuvreren in krappe
plekken, waarmee het systeem u alle parkeerstress uit handen neemt.
Het omvat de systemen Rear Traffic Monitor, Park Assist en
360° Park Distance Control.

FUNCTIONALITEIT EN VEILIGHEID

RUIMTE VOOR ME E R
DAN ALLE E N OPWIN DING
Het interieur is voorzien van meerdere bergvakken die ruimte bieden aan alle spullen
die u tijdens het rijden wilt meenemen, zoals uw smartphone, zonnebril of flesjes
water. Opbergvakken in de portieren zijn bijvoorbeeld geschikt om uw documenten
en tablets op te bergen. Dankzij een bagageruimte met een volume van 410 liter
neemt u gemakkelijk alle bagage mee die u nodig hebt voor een lange reis.

GETOONDE AUTO: XE HSE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES

FUNCTIONALITEIT EN VEILIGHEID
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RIJDEN ALS
EEN ECO -STRIJDER
De Eco-modus stimuleert een efficiëntere en milieuvriendelijke rijstijl. Tevens helpt
deze functie het brandstofverbruik aanzienlijk te verminderen door de energievraag
van andere systemen, zoals de climate control, te beperken. Een display op het
touchscreen houdt u op de hoogte en geeft tevens nuttige rijtips.

GETOONDE AUTO: XE HSE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES
GETOOND INTERIEUR: XE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN ECRU MET STIKNADEN
IN ECRU, BOVENZIJDE DASHBOARD IN EBONY, HEMELBEKLEDING IN LIGHT OYSTER MORZINE EN
INTERIEURAFWERKING IN GLOSS FIGURED EBONY HOUTFINEER, UITGEVOERD MET OPTIES

DE XE BESCHERMT U
Het welzijn van u en uw passagiers is voor ons van essentieel belang.
Daarom is de XE uitgerust met de nieuwste veiligheidstechnologieën
om gevaarlijke situaties te detecteren en vervolgens actief te reageren
om u te helpen beschermen.
Dynamic Stability Control detecteert de eerste signalen van onder- of
overstuur en draagt zo bij aan het behouden van een stabiel rijgedrag.
Het zorgt er eveneens voor dat uw XE veilig op koers blijft, zelfs in
omstandigheden met weinig grip.
Bij afremmen op de motor helpt Engine Drag torque Control voorkomen
dat de wielen gaan slippen onder slechte weersomstandigheden, door
kortstondig extra aandrijfkoppel te sturen naar wielen die op het punt
staan te blokkeren.
Bij het rijden met een trailer detecteert Trailer Stability Assist het
gevaarlijke slingeren van de trailer, om dit vervolgens te reduceren
en annuleren via het verlagen van het motorvermogen en het gericht
afremmen van individuele wielen links en rechts.

*Standaard in Nederland. Secure Tracker vereist een geschikt abonnement dat doorloopt na de door
uw plaatselijke Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. Vereist verbinding met mobiel netwerk.

Om u te helpen kinderzitjes in uw XE vast te zetten en de kans te
verminderen dat uw jonge passagiers letsel oplopen bij een ongeluk,
zijn links en rechts in de achterbank ISOFIX-bevestigingspunten
geïntegreerd. Voor extra gemoedsrust biedt het interieur bovendien
zes, strategisch geplaatste airbags om inzittenden extra te beschermen.
Secure Tracker is beschikbaar als optie*. Als iemand inbreekt in uw
XE of deze steelt, wordt u gewaarschuwd en wordt de locatie van de
auto continu doorgegeven aan de meldkamer. Het InControl Stolen
Vehicle Tracking Centre helpt u vervolgens om uw auto zo snel
mogelijk terug te krijgen.

ONTWORPEN
OM TE STRALEN
De Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
zijn standaard op de XE. Deze lampen zijn een fraai detail van
het ontwerp van de auto.
Hun krachtige lichtopbrengst staat garant voor een
uitstekend zicht. Inclusief Automatic High Beam Assist.
De iconische LED-achterlichten met chicane-vorm zijn slank
en elegant, en lopen van de achterzijde door in de flanken.
Voor nog beter zicht en extra veiligheid bij rijden in het
donker kiest u voor Matrix LED-koplampen met signaturedagrijverlichting (optie). Dit systeem houdt het grootlicht
continu ingeschakeld, maar past automatisch de vorm
van de lichtbundel aan om te helpen voorkomen dat
tegemoetkomend verkeer wordt verblind. De slanke
achterlichten zijn eveneens uitgerust met LED-technologie
en bieden dezelfde dynamische richtingaanwijzers als
de koplampen.

GETOONDE AUTO: XE HSE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES

UW XE

WELKE XE BENT U?
XE
Van zijn elegante details en fraai gevormde motorkap, tot zijn krachtige
architectonische lijnen en karakteristieke achterflanken, is de XE precies
hoe een geavanceerde, efficiënte en verfijnde luxueuze sportsedan
moet zijn. De perfect geproportioneerde styling met in Satin Chrome
uitgevoerde powervents in de voorspatborden en omlijstingen van
de zijruiten, wordt gecombineerd met geavanceerde rijdynamiek,
baanbrekende technologie en op de bestuurder afgestemde prestaties.
Het zorgvuldig vervaardigde interieur is zowel prachtig als functioneel
en uitgevoerd in prettig aanvoelende materialen – kijk maar eens naar
de stoelbekleding in leder en het met Softgrain leder beklede stuurwiel.

X E R - DY N A M I C
De R-Dynamic tilt het sportieve karakter van de XE naar een nog
hoger niveau. Tot zijn highlights behoren de sportief afgestemde
wielophanging*, een speciale R-Dynamic exterieuruitvoering, een met
leder bekleed stuurwiel en unieke dorpellijsten. Bovendien biedt hij
18" lichtmetalen velgen en sportstoelen voorin met bekleding in leder
met contrasterende stiknaden. De dynamische voor- en achterbumper
zijn uitgevoerd met luchtroosters in Black. De eveneens in Black
uitgevoerde grille heeft een omlijsting in Satin Chrome. Sportieve
dorpels en achterskirt in carrosseriekleur benadrukken de fraaie,
krachtige houding van de auto.

*Alleen beschikbaar voor auto's met achterwielaandrijving.
GETOONDE AUTO'S: XE HSE IN CAESIUM BLUE EN XE R-DYNAMIC IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES

UW XE
Configureer hem zelf op jaguar.com
Dit is het moment waarop onze XE uw XE wordt. U hebt verschillende mogelijkheden:
van de keuze tussen XE en XE R-Dynamic en de selectie van uw motor en uitvoering,
tot lak- en interieurkleuren, lichtmetalen velgen en al die andere details waarmee u uw
eigen auto creëert. U kunt ook uw perfecte XE ontwerpen en configureren met onze
online configurator op jaguar.com
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KIES
UW MODEL

KIES
U W M O TO R

KIES
U W U I T VO E R I N G

Pagina's 50-51

Pagina's 52-53

Pagina's 54-61

U kunt de standaarduitrusting van de XE
en de XE R-Dynamic met elkaar vergelijken.

Maak een keuze uit diverse efficiënte
en krachtige diesel- en benzinemotoren.

U kunt nog gemakkelijker opties selecteren
door een specifieke uitvoering te kiezen –
S, SE of HSE.

| UW XE

KIES
UW EXTERIEUR

KIES
UW INTERIEUR

KIES UW OPTIES
E N JAG UA R G E A R
ACC E S S O I R E S

Pagina's 62-67

Pagina's 68-75

Pagina's 76-83

U kunt kiezen uit een uitgebreid programma
exterieuropties, inclusief dakstijlen, lakkleuren,
Black Exterior Pack en lichtmetalen velgen.
Hiermee kunt u uitdrukking geven aan uw
individuele smaak.

Nadat u de stijl van uw stoelen hebt gekozen,
selecteert u uw favoriete interieurkleur
en interieurafwerking.

U kunt kiezen uit een groot aantal fabrieksopties
om de auto te creëren die precies aan uw wensen
voldoet. Tevens kunt u kiezen uit een uitgebreid
programma accessoires die door uw Jaguar
dealer worden gemonteerd.
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KIES UW

MODEL
Configureer hem zelf op jaguar.com

XE S

X E R- DY N A M I C S

X E S E N X E R - D Y N A M I C S S TA N D A A R D U I T R U S T I N G
EXTERIEURKENMERKEN
Powervents voorspatborden in Satin Chrome
Omlijsting zijruiten in Satin Chrome
Elektrisch verstel- en
verwarmbare buitenspiegels
Ruitenwissers met regensensor
Verwarmbare achterruit
Premium LED-koplampen met
signature- dagrijverlichting
Instapverlichting
Koplampen met schemersensor

Z I T P L A AT S E N E N
INTERIEURAFWERKING

I N F O TA I N M E N T

VEILIGHEID

12-voudig elektrisch verstelbare
voorstoelen met 2-voudig handmatig
verstelbare hoofdsteunen

10" Touch Pro touchscreen

Antiblokkeer remsysteem (ABS)

Analoog instrumentenpaneel met centraal
geplaatst TFT-display

Elektromechanisch gestuurde
parkeerrem (EPB)

InControl Apps

Emergency Brake Assist (EBA)

Remote

Remblokslijtage-indicator

Smartphone Pack met Apple CarPlay®

Pedestrian Contact Sensing

Jaguar audiosysteem – 125 W

Portiergrepen voorportieren met aparte
vergrendelingsschakelaars

Met Softgrain leder bekleed stuurwiel
Premium vloermatten
Hemelbekleding in Morzine
Vaste achterbank met middenarmsteun

DY N A M I E K

DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
Dynamische volumeregeling

LED-achterlichten

All Surface Progress Control (ASPC)

Bluetooth® mobiele telefoonintegratiesysteem

Dynamische richtingaanwijzers

Hill Launch Assist

Bluetooth® audiostreaming

JaguarDrive Control

AUX-aansluiting voor audiosysteem

Elektrische, snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging (EPAS)

2 x 12V- en 2 x USB-aansluitingen

VELGEN EN BANDEN
18" lichtmetalen velgen
Tyre Repair System
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

I N T E R I E U R U I T VO E R I N G

Torque Vectoring by Braking (TVbB)

ECO-modus voor zuinige rijstijl

Dynamic Stability Control (DSC)

BESTUURDERSONDERSTEUNING

Elektromechanisch gestuurde
parkeerrem (EPB)

Emergency Braking

Stop/Start-technologie

Keyless Start met Start-/Stopknop
Ambianceverlichting
Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels

Geluidssignaal bij niet dragen
veiligheidsgordels
Passieve hoofdsteunen voorstoelen
ISOFIX kinderzitjesbevestigingspunten
in achterbank
Frontairbags met gebruikssensor voor
voorpassagiersstoel
Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier

Cruise control en Speed Limiter

Doorlopende curtain-hoofdairbags voor
inzittenden voor-/achterin

Lane Keeping Assist en Driver
Condition Monitoring

GEBRUIKSGEMAK

Park Distance Control (PDC) voor en achter

Twee bekerhouders voor met afdekking

Achteruitrijcamera

Start-up sequence met bewegende wijzers
en verlichting

Elektrisch bediende kindersloten
op achterportieren

Zonnebrilhouder in hemelconsole
Opbergvakken voorportieren

Interieurverlichting in hemelconsole

Opbergvakken achterportieren

2-Zone climate control

Afsluitbaar dashboardkastje

Bevestigingsogen in bagageruimtevloer

Haak voor boodschappentas

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

Middenconsole met armsteun

X E R - D Y N A M I C S – E X T R A S TA N D A A R D U I T R U S T I N G
S P E C I F I E K VO O R R - DY N A M I C
R-Dynamic bumper
R-Dymanic achterskirt
R-Dynamic dorpels
Sportief afgestemde wielophanging*

18" 10-Split Spoke lichtmetalen velgen
'Style 1049'
Met leder bekleed R-Dynamic stuurwiel
en schakelpaddles in Satin Chrome

Sportstoelen met bekleding in
geperforeerd generfd leder in Ebony
met contrasterende stiknaden

Hemelbekleding in Ebony
R-Dynamic badge op grille

Metalen dorpellijsten met
R-Dynamic-woordmerk

*Alleen achterwielaandrijving.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

UW XE
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KIES UW

MOTOR
Configureer hem zelf op jaguar.com
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WELKE MOTOR
IS G ESCHIK T VOOR U?
Benzine of diesel? Voor beide zijn er voors en tegens. Maar uiteindelijk hangt de keuze voor het type
motor af van hoe u uw auto wilt gebruiken.
Dieselmotoren verbruiken minder bij rijden van lange afstanden en bieden meer koppel, waardoor
ze ideaal zijn voor langere reizen, rijden op de snelweg of trekken van een trailer. Verder zijn onze
nieuwe dieselmotoren technologisch zeer geavanceerd, waardoor ze in principe even schoon zijn als
benzinemotoren en daarbij circa 20% minder CO₂-emissies produceren.
Anderzijds hebben benzinemotoren doorgaans meer vermogen en een hoger toerenbereik. Dit kan
zorgen voor een meer betrokken en sportieve rijbeleving. Bovendien zijn ze verfijnder en beter
afgestemd op kortere ritten en stop-/startverkeer.

DIESEL

BENZINE

D180
AC H T E R W I E L A A N D R I J V I N G | A L L W H E E L
D R I V E | AU T O M A AT
De 132 kW/180 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium
turbodieselmotor ontwikkelt een koppel van 430 Nm
en is geoptimaliseerd om betere souplesse en
verfijning te bieden.

P250
AC H T E R W I E L A A N D R I J V I N G | AU T O M A AT
De 184 kW/250 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium
turbo benzinemotor ontwikkelt een koppel van
365 Nm, en biedt een laag brandstofverbruik
en een fantastisch rijgedrag.

•D
 e directe, hogedruk common rail-brandstofinspuiting,
variabele nokkenastiming voor de uitlaatkleppen en uiterst
efficiënte, vloeistofgekoelde intercooler werken samen voor
een schone, efficiënte verbranding.
•H
 et koppel van 430 Nm wordt geleverd over een breed
toerengebied van 1.750‑2.500 tpm, met toegankelijke
prestaties en krachtige acceleraties als resultaat.
•D
 e motor is uitgerust met een turbocompressor met variabele
geometrie, die zich aanpast aan de variërende stroming van
de uitlaatgassen. Deze zorgt voor een hoog koppel over het
gehele toerenbereik en een gelijkmatige, progressieve respons
zonder vertraging.

•H
 et intelligente Continuously Variable Valve Lift (CVVL)systeem varieert hoe ver de inlaatkleppen worden geopend,
waardoor pompverliezen van de motor worden gereduceerd.
Hierdoor kan de motor 'ademen' met maximale efficiency,
waardoor vermogen en koppel worden geoptimaliseerd.
•C
 VVL werkt in combinatie met de dubbele, onafhankelijkvariabele nokkenastiming voor optimale flexibiliteit, wat
zorgt voor een uitstekende vermogensontwikkeling en laag
brandstofverbruik over het gehele toerenbereik.
•D
 e beschikbaarheid van het maximum koppel tussen
1.300 en 4.500 toeren maakt snelle acceleraties en
moeiteloze inhaalmanoeuvres mogelijk.
•D
 e twin scroll-turbocompressor heeft een geïntegreerd
uitlaatspruitstuk dat de energie-overdracht naar de turbine
vergroot, waardoor de turbovertraging aanzienlijk wordt
beperkt en de motorrespons wordt verbeterd.

P300
A L L W H E E L D R I V E | AU T O M A AT
De high performance 221 kW/300 pk 2.0 liter
viercilinder Ingenium turbo benzinemotor
onderscheidt zich door een krachtiger turbosysteem.
•O
 ntwikkelt een maximum koppel van 400 Nm tussen
1.500 en 4.500 tpm.
•D
 e sterkere turbocompressor beschikt over een highflow compressorwiel dat 26% meer lucht levert, wat een
maximum vermogen van 221 kW/300 pk mogelijk maakt.
•D
 e twin scroll-turbocompressor is uitgerust met
keramische kogellagers die wrijving verminderen
en turborespons verbeteren.
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KIES UW

UIT VOE RING
Configureer hem zelf op jaguar.com
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S

SE

HSE

R- DY N A M I C S

R- DY N A M I C S E

R- DY N A M I C H S E

| UW XE

VERLICHTING

S

SE

HSE

Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

Automatic High Beam Assist (AHBA)

Automatic High Beam Assist (AHBA)

Automatic High Beam Assist (AHBA)

18" 15-Spoke 'Style 1022' in Gloss Sparkle Silver

18" 7-Split Spoke 'Style 7009' in Gloss Silver

19" 5-Split Spoke 'Style 5071' in Gloss Silver

Voor R-Dynamic:
18" 10-Split Spoke 'Style 1049' in Gloss Black &
Contrast Diamond Turned Finish

Voor R-Dynamic:
18" 5-Split Spoke 'Style 5029' in Gloss Dark Grey &
Contrast Diamond Turned Finish

Voor R-Dynamic:
19" 10-Spoke 'Style 1050' in Gloss Dark Grey &
Contrast Diamond Turned Finish

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare
buitenspiegels, automatisch dimmend
Keyless Entry

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare
buitenspiegels, automatisch dimmend,
met memoryfunctie en instapverlichting

Stoelbekleding in generfd leder

Stoelbekleding in generfd leder

Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder

12-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met
2-voudig handmatig verstelbare hoofdsteunen

12-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met
2-voudig handmatig verstelbare hoofdsteunen

Voor R-Dynamic:
Sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd
leder met contrasterende stiknaden

Voor R-Dynamic:
Sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd
leder met contrasterende stiknaden

16-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met
memoryfunctie en 2-voudig handmatig verstelbare
hoofdsteunen

10" Touch Pro touchscreen

10" Touch Pro touchscreen

Touch Pro Duo

Analoog instrumentenpaneel met centraal geplaatst
TFT‑display

Interactive Driver Display

Interactive Driver Display

Jaguar audiosysteem – 125 W

Jaguar audiosysteem – 125 W

Meridian™ audiosysteem – 380 W

Connected Navigation Pro

Connected Navigation Pro

Online Pack met Live, 4G WiFi®-hotspot, Smart Settings
en SIM-kaart met data-abonnement voor een periode
van 3 jaar (verlenging mogelijk)

Online Pack met Live, 4G WiFi®-hotspot, Smart Settings
en SIM-kaart met data-abonnement voor een periode
van 3 jaar (verlenging mogelijk)

Smartphone Pack met Apple CarPlay®

Smartphone Pack met Apple CarPlay®

Remote

Remote

Emergency Braking

Emergency Braking

Emergency Braking

Cruise control en Speed Limiter

Cruise control en Speed Limiter

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

Lane Keeping Assist en Driver Condition Monitoring

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

Lane Keeping Assist en Driver Condition Monitoring

Park Distance Control (PDC) voor en achter

Lane Keeping Assist en Driver Condition Monitoring

Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Park Pack met 360° Park Distance Control,
Rear Traffic Monitor en Park Assist

LICHTMETALEN VELGEN

GEBRUIKSGEMAK

Keyless Entry

ZITPL A ATSEN

Voor R-Dynamic:
Sportstoelen met bekleding in geperforeerd Windsor
leder met contrasterende stiknaden

INFOTAINMENT

Smartphone Pack met Apple CarPlay®
Remote

BESTUURDERSONDERSTEUNING

Park Pack met 360° Park Distance Control,
Rear Traffic Monitor en Park Assist

Drive Pack met Adaptive Cruise Control, High-speed
Emergency Braking en Blind Spot Assist

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

B L AC K PAC K

Voeg een stealth-uitstraling toe aan uw XE met grille, grille-omlijsting (1), omlijsting zijruiten (2)
en powervents voorspatborden (3) in Gloss Black. Beschikbaar voor XE en XE R-Dynamic.
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GETOONDE AUTO: XE R-DYNAMIC HSE IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES

3.

2.

1.

DY N A M I C H A N D L I N G PAC K

1.

2.

3.

(1) Configurable Dynamics en Adaptive Dynamics
(2) Achterspoiler op kofferdeksel (3) Rode remklauwen en remschijven vóór, 350 mm.
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T EC H N O LO G Y PAC K

1.

2.

3.

6.

4.

5.

(1) Head-Up Display (2) Extra warmtewerende voorruit (3) ClearSight-achteruitkijkspiegel*
(4) Touch Pro Duo (5) Draadloze telefoonlader (6) Interactive Driver Display.

*Bestuurders die een varifocale of bifocale bril of lenzen dragen, kunnen aanpassingsproblemen ervaren met de digitale modus van de spiegel.
De normale spiegelmodus kan echter altijd worden gebruikt.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen.
Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

I N T E R I O R U P G R A D E PAC K

1.

2.

3.

(1) Configureerbare ambianceverlichting (2) Gepolijst roestvaststalen pedalen
(3) Metalen dorpellijsten met verlichting en 'JAGUAR' woordmerk.
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C O N V E N I E N C E PAC K

2.

1.

4.

3.

(1) Handsfree elektrische kofferdekselbediening (2) Elektrisch in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom
(3) Keyless Entry (4) Extra elektrische aansluitingen.

UW XE
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KIES UW

EXTERIEUR
Configureer hem zelf op jaguar.com

KIES UW DAK
Dak (standaard)
Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor (optie)

GETOONDE AUTO: XE HSE IN PORTOFINO BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES

KIES UW LAKKLEUR

Fuji White (Solid)

Caldera Red (Solid)

Yulong White (Metallic)

Narvik Black (Solid)

Firenze Red (Metallic)

Indus Silver (Metallic)

Caesium Blue (Metallic)

Eiger Grey (Metallic)

Silicon Silver (Premium metallic)

Portofino Blue (Metallic)

Santorini Black (Metallic)

Carpathian Grey (Premium metallic)

UW XE
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1.

2.

K I E S U W L I C H T M E TA L E N V E L G E N
1. 17 " 10 -SPOKE 'ST YLE 1048' IN GLOSS SPARKLE SILVER1
2 . 1 8" 15 -SPOKE 'ST YLE 1022' IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op XE S
3. 1 8" 7-SPLIT SPOKE 'ST YLE 7009' IN GLOSS SILVER
Standaard op XE SE
4. 1 8" 7-SPLIT SPOKE 'ST YLE 7009' IN GLOSS BL ACK
5. 1 8" 10 -SPLIT SPOKE 'ST YLE 1049' IN GLOSS BL ACK
& CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
Standaard op XE R-Dynamic S
6. 1 8" 5 -SPLIT SPOKE 'ST YLE 5029' IN GLOSS DARK GREY
& CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
Standaard op XE R-Dynamic SE
7. 1 9" 5 -SPLIT SPOKE 'ST YLE 5071' IN GLOSS SILVER
Standaard op XE HSE
8 . 1 9" 10 -SPOKE 'ST YLE 1050' IN GLOSS DARK GREY
& CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
Standaard op XE R-Dynamic HSE
9. 1 9" 5 -SPLIT SPOKE 'ST YLE 5031' IN GLOSS SILVER
& CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
10. 1 9" 5 -SPLIT SPOKE 'ST YLE 5031' IN GLOSS BL ACK
11. 2
 0" 10 -SPOKE 'ST YLE 1041' IN SATIN BL ACK
& CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH2

1Niet beschikbaar i.c.m. remschijven vóór, 350 mm of P300-motor.
2Uitsluitend beschikbaar i.c.m. Adaptive Dynamics en ruimtebesparend lichtmetalen
reservewiel (opties). Alleen i.c.m. P300-motor.
Geselecteerde opties kunnen de efficiency en de prijs van de auto beïnvloeden, afhankelijk van
het belastingbeleid in uw land. Configureer uw auto op jaguar.com of vraag uw Jaguar dealer
om meer informatie.
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KIES UW

INTERIEUR
Configureer hem zelf op jaguar.com

SELEC TEER STOELB EKLEDING EN STOELFU NC TIES

XE

12-VOUDIG ELEK TRISCH
VERSTELBARE
VOORSTOELEN

16 -VOUDIG ELEK TRISCH
VERSTELBARE
VOORSTOELEN

XE

2

7

XE R-Dynamic

2

7

Voorwaarts/achterwaarts

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Zithoogte

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Zithoek

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

STOELSTIJL

VERSTELMOGELIJKHEDEN
GENERFD LEDER

Bovenbeensteun

Elektrisch (2)

Rugleuning

Elektrisch (2)

Lendensteun

Elektrisch (4)

Zijwangen
WINDSOR LEDER

Hoogte hoofdsteun

Elektrisch (2)
Elektrisch (4)
Elektrisch (2)

Handmatig (2)

Handmatig (2)

Memoryfunctie bestuurdersstoel

7

2

Middenarmsteun achter

2

2

Verwarmbare voorstoelen

7

7

Verwarmbare voorstoelen en buitenste
zitplaatsen achterbank

7

7

Koel-/verwarmbare voorstoelen en verwarmbare
buitenste zitplaatsen achterbank

—

7

KENMERKEN

OPTIONELE FUNCTIES

X E R- DY N A M I C

STOELBEKLEDING

GEPERFOREERD GENERFD LEDER

Generfd leder

2

—

Geperforeerd generfd leder

2

—

Windsor leder

—

2

Geperforeerd Windsor leder

—

2

S

2

7

SE

2

7

HSE

—

2

BESCHIKBA ARHEID

GEPERFOREERD WINDSOR LEDER

2 Standaard 7 Optie — Niet beschikbaar

KIES UW INTERIEURAFWERKING

GLOSS BL ACK HOUTFINEER

GLOSS ASH BURR HOUTFINEER

MONOGRAM ALUMINIUM

GLOSS FIGURED EBONY HOUTFINEER

MESHED ALUMINIUM

GLOSS GREY FIGURED EBONY HOUTFINEER

GLOSS CARBON FIBRE

UW XE
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S E L E C T E E R D E K L E U R E N C O M B I N AT I E
VO O R H E T I N T E R I E U R VA N U W X E

INTERIEURKLEUREN
A Ebony/Ebony

STIKNADEN
Ebony

STOELBEKLEDING
Generfd leder in Ebony

HEMELBEKLEDING
Light Oyster1

BOVENZIJDE
DASHBOARD
Ebony

ONDERZIJDE
DASHBOARD
Ebony

TAPIJT
Ebony

B

Ebony/Ecru

Ecru

Generfd leder in Ecru

Light Oyster1

Ebony

Ecru

Ebony

C

Ebony/Light Oyster

Light Oyster

Generfd leder in Light Oyster

Light Oyster1

Ebony

Light Oyster

Ebony

D

Ebony/Ebony

Ebony

Windsor leder in Ebony

Light Oyster1

Ebony

Ebony

Ebony

E

Ebony/Ecru

Ecru

Windsor leder in Ecru

Light Oyster1

Ebony

Ecru

Ebony

F

Ebony/Light Oyster

Light Oyster

Windsor leder in Light Oyster

Light Oyster1

Ebony

Light Oyster

Ebony

1Hemelbekleding in Ebony beschikbaar (optie). 2Hemelbekleding in Light Oyster beschikbaar (optie).

S E L E C T E E R D E K L E U R E N C O M B I N AT I E
VO O R H E T I N T E R I E U R VA N U W X E R - DY N A M I C

INTERIEURKLEUREN
G Ebony/Ebony

STIKNADEN
Light Oyster

STOELBEKLEDING
Geperforeerd generfd leder in Ebony

HEMELBEKLEDING
Ebony2

BOVENZIJDE
DASHBOARD
Ebony

ONDERZIJDE
DASHBOARD
Ebony

TAPIJT
Ebony

H

Ebony/Ebony

Light Oyster

Geperforeerd generfd leder in Light Oyster

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

I

Ebony/Ebony

Flame Red

Geperforeerd generfd leder in Mars Red

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

J

Ebony/Ebony

Vintage Tan

Geperforeerd generfd leder in Siena Tan

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

K

Ebony/Ebony

Light Oyster

Geperforeerd Windsor leder in Ebony

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

L

Ebony/Ebony

Light Oyster

Geperforeerd Windsor leder in Light Oyster

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

M

Ebony/Ebony

Flame Red

Geperforeerd Windsor leder in Mars Red

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

N

Ebony/Ebony

Vintage Tan

Geperforeerd Windsor leder in Siena Tan

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony
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K L E U R E N C O M B I N AT I E S V O O R
H E T I N T E R I E U R VA N D E X E

A . E B O N Y/ E B O N Y
Afgebeeld interieur: XE S met interieur in Ebony/Ebony met stiknaden in Ebony,
stoelbekleding in generfd leder in Ebony en hemelbekleding in Light Oyster.
Dit interieur is ook beschikbaar voor de XE SE.

B . E B O N Y/ E C R U
Afgebeeld interieur: XE S met interieur in Ebony/Ecru met stiknaden in Ecru,
stoelbekleding in generfd leder in Ecru en hemelbekleding in Light Oyster.
Dit interieur is ook beschikbaar voor de XE SE.
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C . E B O N Y/ L I G H T OYS T E R
Afgebeeld interieur: XE S met interieur in Ebony/Light Oyster met stiknaden in
Light Oyster, stoelbekleding in generfd leder in Light Oyster en hemelbekleding
in Light Oyster. Dit interieur is ook beschikbaar voor de XE SE.

E . E B O N Y/ E C R U
Afgebeeld interieur: XE HSE met interieur in Ebony/Ecru met stiknaden in Ecru,
stoelbekleding in Windsor leder* in Ecru en hemelbekleding in Light Oyster.
Dit interieur is ook beschikbaar voor de XE S en SE.

D . E B O N Y/ E B O N Y
Afgebeeld interieur: XE HSE met interieur in Ebony/Ebony met stiknaden in Ebony,
stoelbekleding in Windsor leder* in Ebony en hemelbekleding in Light Oyster.
Dit interieur is ook beschikbaar voor de XE S en SE.

F. E B O N Y/ L I G H T OYS T E R
Afgebeeld interieur: XE HSE met interieur in Ebony/Light Oyster met stiknaden in
Light Oyster, stoelbekleding in Windsor leder* in Light Oyster en hemelbekleding
in Light Oyster. Dit interieur is ook beschikbaar voor de XE S en SE.

*Alleen in combinatie met 16-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen.

K L E U R E N C O M B I N AT I E S V O O R
H E T I N T E R I E U R VA N D E X E R - DY N A M I C
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G . E B O N Y/ E B O N Y
Afgebeeld interieur: XE R-Dynamic S met interieur in Ebony/Ebony met stiknaden in
Light Oyster, sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd leder in Ebony en
hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar voor de XE R-Dynamic SE.

I . E B O N Y/ M A R S R E D
Afgebeeld interieur: XE R-Dynamic S met interieur in Ebony/Ebony met stiknaden
in Flame Red, sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd leder in
Mars Red en hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar voor
de XE R-Dynamic SE.

H . E B O N Y/ L I G H T OYS T E R
Afgebeeld interieur: XE R-Dynamic S met interieur in Ebony/Ebony met stiknaden
in Light Oyster, sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd leder in
Light Oyster en hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar voor
de XE R-Dynamic SE.

J . E B O N Y/S I E N A TA N
Afgebeeld interieur: XE R-Dynamic S met interieur in Ebony/Ebony met stiknaden
in Vintage Tan, sportstoelen met bekleding in geperforeerd generfd leder in
Siena Tan en hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar voor
de XE R-Dynamic SE.

| UW XE

K . E B O N Y/ E B O N Y
Afgebeeld interieur: XE R-Dynamic HSE met interieur in Ebony/Ebony met
stiknaden in Light Oyster, sportstoelen met bekleding in geperforeerd Windsor
leder* in Ebony en hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar voor
de XE R-Dynamic S en SE.

M . E B O N Y/ M A R S R E D
Afgebeeld interieur: XE R-Dynamic HSE met interieur in Ebony/Ebony met
stiknaden in Flame Red, sportstoelen met bekleding in geperforeerd Windsor
leder* in Mars Red en hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar
voor de XE R-Dynamic S en SE.

L . E B O N Y/ L I G H T OYS T E R
Afgebeeld interieur: XE R-Dynamic HSE met interieur in Ebony/Ebony met
stiknaden in Light Oyster, sportstoelen met bekleding in geperforeerd Windsor
leder* in Light Oyster en hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar
voor de XE R-Dynamic S en SE.

N . E B O N Y/S I E N A TA N
Afgebeeld interieur: XE R-Dynamic HSE met interieur in Ebony/Ebony met
stiknaden in Vintage Tan, sportstoelen met bekleding in geperforeerd Windsor
leder* in Siena Tan en hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar
voor de XE R-Dynamic S en SE.

*Alleen in combinatie met 16-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen.
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KIES UW

OP TIE S E N JAG UAR G E AR ACCE SSOIR E S
Configureer hem zelf op jaguar.com

EXTERIEURKENMERKEN
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
met memoryfunctie1
Deze verwarmbare buitenspiegels zijn uitgerust met
een memoryfunctie. Zodra u uw ideale spiegelposities
hebt geprogrammeerd, kan deze functie automatisch
uw persoonlijke instellingen oproepen.
Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels,
automatisch dimmend, met instapverlichting2 3
Voor beter zicht tijdens manoeuvreren, beschikken deze
elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels over
een inparkeerfunctie wanneer de transmissie in achteruit
staat. Daarnaast zijn de buitenspiegels elektrisch inklapbaar
om schade te voorkomen bij parkeren op smalle plekken.
Geïntegreerde instapverlichting in de onderzijde van
de buitenspiegels verlicht de grond met een opvallend
Jaguar design.
Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare
buitenspiegels, automatisch dimmend, met
memoryfunctie en instapverlichting1 4
Voor beter zicht tijdens manoeuvreren, beschikken deze
elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels over
een inparkeerfunctie wanneer de transmissie in achteruit
staat. Daarnaast zijn de buitenspiegels elektrisch inklapbaar
om schade te voorkomen bij parkeren op smalle plekken.
In combinatie met voorstoelen met memoryfunctie,
zijn de buitenspiegels eveneens uitgevoerd met een
memoryfunctie. Zodra u uw ideale stoel- en spiegelposities
hebt geprogrammeerd, kan deze functie automatisch
uw persoonlijke instellingen oproepen. Geïntegreerde
instapverlichting in de onderzijde van de spiegels verlicht
de grond naast de auto.
Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór
Het glazen panoramadak met een oppervlak van 1,6 m2
(optie) van de XE verschaft een ononderbroken zicht
op de omgeving. Het is het grootste in zijn klasse en uit
één plaat glas vervaardigd.

Privacy glas5
Donker privacy glas geeft de achterpassagiers nog meer
privacy en reduceert verblinding door de zon.
Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
Zie pagina 44.
Koplampsproeiers
Elke vierde keer dat de ruitensproeiers worden bediend,
worden de koplampsproeiers automatisch geactiveerd.
Extra warmtewerende voorruit
Deze voorruit filtert het zonlicht om opwarming te reduceren
en om schadelijke UV-straling buiten het interieur te houden.
Geen badges
U kunt zowel de uitvoerings- als de motorbadge laten
verwijderen van de achterzijde van de auto.

Privacy glas

Afneembare trekhaak
Specifiek voor de XE ontwikkelde, afneembare trekhaak.
Geschikt voor een trekgewicht van 1.600 tot 1.800 kg
(geremde trailer, afhankelijk van aandrijving). Wanneer
de afneembare trekhaak is verwijderd, is er niets dat de
elegante lijnen van de achterzijde van de auto ontsiert.
Inclusief 13-polige contactdoos.
Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak
Dit optionele systeem wordt bediend via een handige toets
in de bagageruimte of via het touchscreen.
Achterspoiler op kofferdeksel
Maakt de achterzijde van de auto nog stijlvoller.
Achterspoiler op kofferdeksel in carrosseriekleur
Ruimtebesparend lichtmetalen reservewiel
Ruimtebesparend stalen reservewiel met krik en
wielmoersleutel. Opgeborgen onder de bagageruimtevloer.

1Alleen i.c.m. voorstoelen met memoryfunctie. 2Alleen i.c.m.12-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen zonder memoryfunctie. 3Standaard vanaf SE.
4Standaard op HSE. 5Niet beschikbaar i.c.m. digitale TV-functie en DAB+-tuner. 6Niet beschikbaar i.c.m. 17" lichtmetalen velgen. 7Alleen i.c.m.
remschijven vóór, 350 mm. 8Alleen i.c.m. Configurable Dynamics. ⁹Alleen i.c.m. Adaptive Dynamics.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact
op met uw Jaguar dealer. Geselecteerde opties kunnen de efficiency en de prijs van de auto beïnvloeden, afhankelijk van het belastingbeleid in uw land.

Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

S E L E C T E E R U W FA B R I E K S O P T I E S
Opties moeten worden gespecificeerd op het moment dat u uw nieuwe auto bestelt. Een compleet
overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en
specificatielijst of vraag uw Jaguar dealer om meer informatie.

DY N A M I E K
Rode remklauwen6 7
Zoals getoond op deze pagina.

Adaptive Dynamics8
Zie pagina 19.

Remschijven vóór, 350 mm6
Voor extra remvermogen en grotere weerstand tegen fading.

Configurable Dynamics
Zie pagina 58.

Adaptive Surface Response (AdSR)8 9
Evalueert de rijomstandigheden en omgeving van de XE en
stemt de motor- en reminstellingen hierop af voor een betere
controle bij slechte weersomstandigheden.

Rode remklauwen

I N T E R I E U R U I T VO E R I N G
Aluminium dorpellijsten met verlichting
en 'JAGUAR' woordmerk
Aluminium dorpellijsten met verlichting en Jaguar woordmerk
zijn beschikbaar voor beide voorportieren.
Gepolijst roestvaststalen pedalen
Roestvaststalen pedaalkappen met fraai design en verborgen
bevestigingen voor een strakke afwerking.
Interieurvoorverwarming met afstandsbediening
Deze functie verwarmt de motor voor en stuurt restwarmte
naar het interieur, zodat de auto comfortabel warm is wanneer
u instapt. Met geïntegreerde 7-daagse timerfunctie, of kan
eenmalig tot 16 dagen vooruit worden geprogrammeerd.
Smokers pack
Voeg een sigarettenaansteker en een asbak toe in
de middenconsole.

Ionisatie van interieurlucht
Deze optionele Nanoe™-technologie draagt bij aan het
welzijn van bestuurder en passagiers. Deze technologie
verbetert de luchtkwaliteit in het interieur en reduceert
allergenen, eventuele virussen, bacteriën en de bijbehorende
geuren in de ventilatielucht. Hiervoor worden deeltjes in de
lucht geïoniseerd, waardoor ze worden aangetrokken door
oppervlakken en de lucht schoner wordt. Deze functie kan
worden in- en uitgeschakeld.
Elektrisch in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom4
Deze functie maakt elektrische verstelling van de stuurkolom
in hoogte en lengte mogelijk en zorgt daarmee voor extra
gebruiksgemak. In combinatie met memoryfunctie voor de
bestuurdersstoel biedt de stuurkolom ook een memoryfunctie
die is gekoppeld aan de stoelposities.

Luchtkwaliteitssensor
Deze aanvullende optie voor de climate control controleert
de luchtkwaliteit in de auto en laat de lucht indien
nodig recirculeren.
Configureerbare ambianceverlichting
Met dit systeem kunt u de tint en de sterkte van het licht
veranderen en daarmee de ambiance van het interieur
aanpassen aan uw stemming. Er is keuze uit tien lichtkleuren.
Elektrische zonwering achterruit
Deze optie omvat een elektrisch bedienbare zonwering
voor de achterruit ten behoeve van extra bescherming
tegen zonlicht en voor extra privacy achterin.
Cold Climate Pack
Dit pack omvat verwarmbare voorruit, koplampsproeiers
en verwarmbare stuurwielrand.
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Z I T P L A AT S E N E N I N T E R I E U R A F W E R K I N G
Hemelbekleding in Light Oyster Morzine
Zie pagina 70.
Hemelbekleding in Ebony Morzine
Zie pagina 71.
Verwarmbare stuurwielrand
Voor ultiem rijcomfort bij lage temperaturen is
een met leder bekleed stuurwiel met verwarmbare
stuurwielrand beschikbaar.
Achterbank, in drie delen neerklapbaar (40:20:40),
met middenarmsteun
De interieurruimte is nog functioneler gemaakt met de
40:20:40-configuratie van de achterbank. De achterbank kan
in zijn geheel of in delen worden neergeklapt, in verschillende
combinaties, om zowel passagiers als grote voorwerpen mee
te kunnen nemen.

Achterbank met verwarmbare buitenste
zitplaatsen, in drie delen neerklapbaar (40:20:40),
met middenarmsteun1
Voor extra bagageruimte, veelzijdigheid en comfort kunt
u kiezen voor een 40:20:40 gedeelde achterbank.
Achterbank met verwarmbare buitenste zitplaatsen1
De buitenste zitplaatsen van de achterbank zijn verwarmbaar.
Een middenarmsteun biedt de achterpassagiers
extra comfort.

Hemelbekleding in Light Oyster Morzine

I N F O TA I N M E N T
Connected Navigation Pro2 4
Zie pagina 26.

Meridian™ audiosysteem – 380 W3
Zie pagina 29.

Touch Pro Duo3

Meridian™ Surround Sound audiosysteem – 825 W
Zie pagina 29.

Zie pagina 25.
Interactive Driver Display2 3 5
Zie pagina 25.
Head-Up Display7
Zie pagina 25.

Digitale TV-functie5 6
Bij stilstaande auto kunnen bestuurder en voorpassagier hun
favoriete TV-programma's kijken op het touchscreen.

Online Pack2 5
Zie pagina 27.

Interactive Driver Display

1Alleen i.c.m. elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen. 2Standaard op SE. 3Standaard op HSE. 4Alleen i.c.m. Traffic Sign Recognition met Adaptive
Speed Limiter. 5Alleen i.c.m. Connected Navigation Pro. 6Niet beschikbaar i.c.m. privacy glas. 7Alleen i.c.m. extra warmtewerende voorruit. 8Bestuurders die
een varifocale of bifocale bril of lenzen dragen kunnen aanpassingsproblemen ervaren met de digitale modus van de spiegel. De normale spiegelmodus kan
echter altijd worden gebruikt. 9Alleen i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met instapverlichting.
10Alleen i.c.m. Keyless Entry. 11Alleen i.c.m. Interactive Driver Display.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto
onder controle hebben.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact op met
uw Jaguar dealer. Geselecteerde opties kunnen de efficiency en de prijs van de auto beïnvloeden, afhankelijk van het belastingbeleid in uw land.
HomeLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Gentex Corporation.

BESTUURDERSONDERSTEUNING
ClearSight-achteruitkijkspiegel8
Zie pagina 34.

Park Pack2 3 11
Zie pagina 37.

360° Surround Camera9
Zie pagina 35.

Drive Pack3 4 9
Zie pagina 36.

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter2 3 5
Zie pagina 32.
Blind Spot Assist9
Zie pagina 36.

ClearSight-achteruitkijkspiegel

GEBRUIKSGEMAK
Draadloze telefoonlader
Zie pagina 26.
Keyless Entry2 3
Stelt u in staat om de XE te ver- en ontgrendelen zonder
dat u op een knop hoeft te drukken. U loopt gewoon naar
de auto toe met de sleutel in uw zak of tas en ontgrendelt
de auto door de portiergreep vast te pakken. Wanneer u de
auto verlaat, kunt u de XE vergrendelen door op de knop op
de portiergreep te drukken of door de afstandsbediening
te gebruiken.
Elektrische kofferdekselbediening
De elektrische kofferdekselbediening met soft closing maakt
in- en uitladen van bagage gemakkelijker. Het kofferdeksel
kan worden geopend en gesloten met een druk op
de afstandsbediening.

Handsfree elektrische kofferdekselbediening10
Met de handsfree elektrische kofferdekselbediening opent
u gemakkelijk de bagageruimte wanneer u uw handen vol
hebt. Een soepele voetbeweging onder de achterbumper
is voldoende om het kofferdeksel te openen of te sluiten.
HomeLink®, geïntegreerd afstandsbedieningssysteem
Het HomeLink-systeem is een universele afstandsbediening
voor garagedeur, hek, etc., en is geïntegreerd in de onderzijde
van de achteruitkijkspiegel. Deze afstandsbediening kan
worden geprogrammeerd om tot drie draadloze systemen
te bedienen, zoals een tuinhek, garagedeur of tuinverlichting.
Secure Tracker
Zie pagina 42.
Extra elektrische aansluitingen
Twee extra USB-oplaadpunten in de console achterin.

Draadloze telefoonlader
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KIES UW JAGUAR GE AR ACCESSOIRES
Jaguar Gear Accessoires zijn verkrijgbaar bij uw Jaguar dealer en kunnen op elk moment worden toegevoegd,
niet alleen wanneer de auto nieuw is. Alle originele Jaguar Gear accessoires zijn ontworpen en geproduceerd
volgens dezelfde stringente eisen als die gelden voor de originele uitrusting van uw auto.
Ga voor meer informatie en het volledige accessoiresoverzicht naar jaguar.gear.com. U kunt ook accessoires
toevoegen wanneer u uw XE configureert op jaguar.com

Geselecteerde opties kunnen de efficiency en de prijs van de auto beïnvloeden, afhankelijk van het belastingbeleid in uw land.
Configureer uw auto op jaguar.com of vraag uw Jaguar dealer om meer informatie.
GETOONDE AUTO: XE HSE IN CAESIUM BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES

EXTERIEURST YLING
Powervents voorspatborden in Carbon Fibre
Powervents voorspatborden in hoogwaardig Carbon
Fibre vormen een high-performance aanvulling op
de exterieurstyling.
Buitenspiegelkappen in Carbon Fibre
Buitenspiegelkappen in hoogwaardig Carbon Fibre vormen
een high-performance aanvulling op de exterieurstyling.
Powervents in Gloss Black
Powervents voorspatborden in Gloss Black vormen een
dynamische aanvulling op de exterieurstyling.
Buitenspiegelkappen in Gloss Black
Buitenspiegelkappen in Gloss Black accentueren het
dynamische design van de buitenspiegels.

Grille in Gloss Black
De grille en grille-omlijsting in Gloss Black accentueren
de dynamische uitstraling van de XE.
Buitenspiegelkappen in Chrome
Buitenspiegelkappen in Chrome benadrukken het stijlvolle
design van de buitenspiegels.
Achterspoiler in carrosseriekleur
Geef de XE een nog stijlvollere uitstraling met deze spoiler
in carrosseriekleur.
Spatlappen voor en achter
Spatlappen voor en achter met Jaguar woordmerk versterken
de lijnen van uw auto en beschermen het lakwerk tegen vuil
en steenslag.

Powervents voorspatborden in Carbon Fibre

Buitenspiegelkappen in Carbon Fibre
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INTERIEURST YLING
Armsteun koel-/opwarmbox
Koelt/verwarmt eten en drinken en is bovendien een handige
middenarmsteun voor de achterbank. Met leder bekleed
deksel. Wordt gefixeerd met de middelste veiligheidsgordel
en gevoed door de 12V-aansluiting achterin. Ideaal voor lange
reizen met het gezin.
Flexibele bagagebevestiging
Biedt een handige mogelijkheid om bagage of andere
voorwerpen vast te zetten in de bagageruimte.
Set vloermatten
Duurzame, op maat gemaakte vloermatten. Beschermen
het tapijt van uw auto tegen vuil en slijtage.
Rubber matten
Deze slijtvaste rubber matten met 'JAGUAR' woordmerk
bieden extra bescherming voor het tapijt in uw auto.
Rubber bagagevloermat
Deze hoogwaardige rubber mat is specifiek ontwikkeld voor
uw auto en beschermt de bagageruimtevloer en de zijwanden
met een opstaande rand. Licht en robuust. Gemakkelijk
uitneembaar voor schoonmaken.

Pet Rear Seat Protection Pack*
Ontworpen om de achterbank en de portierpanelen
te beschermen tegen natte of modderige poten. Kan
gemakkelijk worden gereinigd. Een combinatie van
de waterdichte beschermhoes voor de achterbank en
morsbestendige waterbak. De perfecte oplossing voor
eigenaren die regelmatig honden en andere huisdieren in
hun auto vervoeren.
Morsbestendige waterbak
Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg en
buiten de auto. De morsbestendige waterbak heeft een slim
design waardoor water naar het midden van de bak wordt
geleid en niet over de rand spat – ideaal voor wie regelmatig
honden of andere dieren vervoert in zijn auto. De bak is
voorzien van een open bovenzijde zodat uw huisdier op
elk moment kan drinken. De onderzijde van de waterbak is
voorzien van rubber antislip, en kan met een band worden
vastgezet aan de bevestigingsogen in de bagageruimte.
De waterbak is morsbestendig tot een inhoud van 350 ml.

Set vloermatten

Armsteun koel-/opwarmbox

*Zorg ervoor dat u alle huisdieren altijd veilig fixeert in de auto.

D R A AG - E N T R E K ACC E S S O I R E S
Dwarsdragers
Dwarsdragers met Jaguar logo. Benodigd voor de montage
van alle dakdrageraccessoires. Specifiek ontworpen voor
uw auto.
Ski-/snowboarddrager
Een veilig systeem voor het vervoer van wintersportuitrusting.
Voorzien van 'JAGUAR' woordmerk. Inclusief schuifrails voor
gemakkelijk op het dak laden. Geschikt voor vier paar ski's of
twee snowboards.
Dakkoffer
Ruime, afsluitbare dakkoffer met een inhoud van 410 liter.
Afmetingen 175 x 82 x 45 cm.

Fietsdrager voor op het dak
Afsluitbare fietsdrager voor op het dak, voor 1 fiets.
Gemakkelijk te monteren. Montage van drie fietsdragers
mogelijk op dwarsdragers. Maximum draagvermogen 20 kg
per fietsdrager.
Fietsdrager voor op trekhaak
De premium fietsdrager voor op de trekhaak biedt een
handige oplossing voor het meenemen van fietsen.
Snel en comfortabel in het gebruik. Afsluitbaar. Inclusief
slim kantelmechanisme voor gemakkelijke toegang tot
de bagageruimte.

Fietsdrager voor trekhaak

A N D E R E ACC E S S O I R E S
Click & Go – Base
Het Click & Go-programma is een multi-purpose
accessoiressysteem voor passagiers op de tweede zitrij.
De veelzijdige Click & Go Base wordt bevestigd aan de
hoofdsteunstijlen van de voorstoelen en kan worden
uitgebreid met bevestigingen voor tablets, tassen, shirts of
jassen. Click & Go-accessoires zijn afzonderlijk beschikbaar.
De Click & Go Base is gemakkelijk afneembaar wanneer deze
niet wordt gebruikt.
Click & Hang
Click & Hang is onderdeel van het Click & Go-programma.
Afneembare kledinghanger waarmee u overhemden en jasjes
kreukvrij kunt vervoeren. Inclusief geïntegreerde haak, zodat
de kledinghanger ook buiten de auto kan worden gebruikt.
Click & Hook
Click & Hook is onderdeel van het Click & Go-programma.
Deze universele haak creëert extra ruimte om spullen op te
hangen, vooral handig voor handtassen of boodschappen.
Zonneschermen − achterruit en zijruiten achter
Deze zonneschermen met inkliksysteem zijn eenvoudig aan
te brengen en te verwijderen, en kunnen worden opgevouwen
om ze gemakkelijk op te bergen. Wordt geleverd in opbergtas
met 'JAGUAR' woordmerk.

iPhone® Connect & Charge Dock
Het iPhone Connect & Charge Dock zorgt ervoor dat de
telefoon in het zicht blijft wanneer deze wordt opgeladen
en maakt gebruik van de ruimte voor de bekerhouder in de
middenconsole. Wanneer de iPhone hierop is aangesloten,
zijn (muziek)bestanden op de telefoon toegankelijk
en bedienbaar via het geïntegreerde infotainment-/
audiosysteem. Het design van de houder heeft een uitsparing
zodat de Home-toets ook bereikbaar is wanneer de telefoon
in de houder is geplaatst. De USB-lader voor de iPhone kan
eenvoudig worden verwijderd als de USB-aansluiting voor
andere doeleinden moet worden gebruikt.
Kinderzitje – Groep 2/3 (15 – 36 kg); stoffen bekleding,
met 'JAGUAR' woordmerk
Voor kinderen van 15 – 36 kg (circa 4 – 12 jaar). Voorzien
van 'JAGUAR' woordmerk. Voorwaarts gerichte montage
op achterbank. Gevoerde, in wasmachine wasbare
hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en bovenste
gordelgeleider zorgen voor een goede positionering
van de veiligheidsgordel. Verbeterde bescherming bij
aanrijdingen tegen de flank door de diepe, gepolsterde
zijwangen. Kan worden gemonteerd met de driepunts
veiligheidsgordel van de auto of het ISOFIX-systeem.
Goedgekeurd volgens de Europe testnorm ECE R44-04.

Click & Hang

Ook voor kinderen van andere leeftijden zijn kinderzitjes beschikbaar.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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TH E WOR LD OF JAG UAR
Uw Jaguar biedt een rijbeleving met instinct voor prestaties, verfijnd door tientallen jaren van innovatief design en
vakmanschap. Vermogen en wendbaarheid zijn gecombineerd met élégance en stijl, met een ongeëvenaarde auto als
resultaat. Als eerbetoon aan alles waar Jaguar voor staat, hebben wij een programma Jaguar experiences, publicaties
en de Jaguar Lifestyle Collection gecreëerd. Het hoogtepunt wordt gevormd door onze terugkeer op het circuit met
Jaguar Racing. Welkom in de wereld van The Art of Performance.

EXPERIENCE DRIVES

JAG UA R L A N D R OV E R I C E AC A D E M Y

Er is geen betere manier om het elan van Jaguar te begrijpen dan door met onze
auto's te rijden. Jaguar Experience biedt een programma unieke mogelijkheden
om te ontdekken hoe het voelt om de adembenemende prestaties van onze Jaguar
modellen te ontketenen. Kom naar een van onze Experience Centres of neem deel
aan de Art of Performance Tour. Er wacht u een ongeëvenaarde beleving.

Geniet van autorijden van een heel ander niveau, met de Jaguar Land Rover Ice
Academy. Uw rijvaardigheid wordt op de proef gesteld op enkele van de zwaarste en
meest uitdagende parcours ter wereld, gesitueerd op een aantal van de vele bevroren
meren in Arjeplog, Zweden. Het biedt u de zeldzame mogelijkheid om met de auto over
het ijs te dansen en driftend de spannendste bochten te nemen, onder de bekwame
leiding van onze instructeurs. Ontdek zelf, in extreme omstandigheden, de opwindende
capaciteiten van de nieuwste Jaguar en Land Rover modellen.

jaguar.com/experience

jaguar.com/ice-academy
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Volg ons op:

AC H T E R D E S C H E R M E N

S P E C I A L V E H I C L E O P E R AT I O N S

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

Met uitmuntende prestaties, toonaangevende technologie en ongeëvenaarde luxe
is Jaguar het toonbeeld van het summum in design en techniek. Special Vehicle
Operations gaat nog een stap verder. De exclusieve uitvoeringen en gelimiteerde
collector's editions, uitgerust met SV-badge, vormen het absolute hoogtepunt van het
programma Jaguar modellen, en bieden de ultieme combinatie van kracht en prestaties.

jaguar.com/tours

jaguar.com/svo

ABB FIA FORMUL A E

JAG UA R I - PAC E eT R O P H Y

De reputatie van Jaguar op het gebied van prestaties, technologie en design
is gevestigd op de meest uitdagende circuits en tijdens de spannendste
kampioenschappen ter wereld. Van Le Mans tot de Formule 1, en nu in de
Formule E, is het circuit onze testbaan. De Formule E biedt de perfecte
testomstandigheden voor elektrische autotechnologie in een high performance
omgeving. De racekampioenschappen versnellen de ontwikkeling van de
elektrische aandrijftechnologie van Jaguar. Elke race in de Formule E helpt
de ingenieurs van Jaguar om betere elektrische auto's te maken.

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

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

Volg ons op:

JAG UA R L I F E S T Y L E CO L L E C T I O N

JAG UA R M AG A Z I N E

Ons nieuwste programma kleding en lifestyle-accessoires is geïnspireerd door
Jaguar's rijke erfgoed, race-expertise en iconisch design. Deze exclusieve en
fraai uitgevoerde collectie weerspiegelt de stijl en prestaties waar Jaguar om
bekend staat.

Dit is ons eigen dynamische, eigentijdse en cosmopolitische magazine. Neem een kijkje
achter de schermen bij Jaguar en ontdek onze toewijding aan design, prestaties en
innovatie. Ons magazine biedt eveneens interessante artikelen over de wereld van luxe,
stijl en reizen. De eerste drie jaar na aanschaf van uw Jaguar ontvangt u het magazine
tweemaal per jaar geheel kosteloos. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.

jaguar.com/collection

jaguar.com/magazine

TOT UW DIENST
Behalve dat de World of Jaguar een grote variëteit aan exclusieve diensten en lifestyle-producten biedt,
maakt Jaguar ook nog eens zorgeloos rijden mogelijk.
JAG UA R C A R E *
De XE wordt aangeboden met een garantie van drie jaar of 100.000 km, inclusief
drie jaar of 100.000 km regulier onderhoud en uitgebreide Jaguar Assistance.
Wij noemen dit programma Jaguar Care. Dit maakt de totale gebruikskosten van
de XE tot een van de laagste in zijn klasse. Ga voor meer informatie over Jaguar Care
voor de XE naar: jaguar.com/jaguarcare
ORIGINELE ONDERDELEN
Originele Jaguar onderdelen zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens
onze zeer strenge eisen voor kwaliteit, pasvorm en duurzaamheid. Elk onderdeel
is specifiek voor uw XE ontwikkeld om zo bij te dragen aan optimale prestaties en
een lange, probleemloze levensduur.
FLEET & BUSINESS
Jaguars zijn dynamische en onderscheidende auto's die bedrijven helpen om
het unieke karakter en de persoonlijkheid van de onderneming uit te stralen.
Wij bieden een uitstekende, totaal klantgerichte aftersales-service, die erop is
gericht om elke Jaguar personenauto in topconditie te houden, inclusief het leveren
van de allerbeste prestaties en op de meest kostenefficiënte wijze voor bedrijven.
Ga voor meer informatie naar jaguar.com/fleet-and-business.
JAG UA R A S S I S TA N C E
Jaguar Assistance biedt ondersteuning bij pech onderweg, zoals een onverhoopte
storing, een ongeval of een lekke band. U kunt altijd vertrouwen op onze assistentie,
ongeacht de situatie en ongeacht de locatie.

BELANGRIJK

Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van
haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats.
Hoewel in deze brochure zo recent mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een
onfeilbare leidraad voor de huidige specificaties of beschikbaarheid. Deze brochure is niet bedoeld als offerte
voor de verkoop van bepaalde auto's, onderdelen of accessoires. Dealers zijn geen onderdeel van Jaguar Land
Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of
impliciete activiteiten uit te voeren of vertegenwoordigingen aan te gaan.

KLEUREN

De hier getoonde kleuren dienen uitsluitend ter illustratie. In deze brochure getoonde kleuren kunnen afwijken
van de daadwerkelijke producten. De getoonde kleuren en bekledingen zijn opgenomen in het huidige
aanbod. Jaguar Land Rover behoudt zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te wijzigen dan wel uit het
programma te nemen. Beschikbaarheid van kleuren kan variëren per land. Uw dealer informeert u graag over
de beschikbare kleuren/bekledingen. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten
voorbehouden.

E CO L O G I S C H E I N N OVAT I E B I J JAG UA R

Als onderdeel van het beleid ten aanzien van duurzaamheid streeft Jaguar naar het terugdringen van het
gebruik van fossiele brandstoffen, naar een lager gebruik van grondstoffen en naar het reduceren van de
hoeveelheid afval.
Zoek op 'Jaguar Environmental Innovation' voor uitgebreide informatie.

*Beschikbaarheid kan per land verschillen.
Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Jaguar.
Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.
HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation.
Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Jaguar Land
Rover Limited gebeurt onder licentie. iPhone en Apple CarPlay zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.
Het navigatiesysteem moet altijd op een dusdanige manier worden gebruikt dat dit geen negatieve invloed heeft
op het rijgedrag van de bestuurder, noch de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengt.
GETOONDE AUTO – LINKS: XE HSE IN PORTOFINO BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES
GETOONDE AUTO OP VOOR- EN ACHTERPAGINA: XE R-DYNAMIC HSE IN CALDERA RED,
UITGEVOERD MET OPTIES

JAG UA R F I N A N C I A L S E R V I C E S
Nieuw of gebruikt, voor persoonlijk of zakelijk gebruik, wij hebben mogelijkheden
die aansluiten op uw specifieke wensen. Uw Jaguar dealer geeft u graag
meer informatie.
VERZEKERING
Met Jaguar Car Insurance bieden wij een uitstekende dekking tegen gunstige
tarieven voor uw XE. Deze zeer complete verzekering omvat de beste voorwaarden
die op dit moment verkrijgbaar zijn. Exclusief aangeboden aan Jaguar rijders.
Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie over Jaguar Car Insurance voor uw XE.
Jaguar Land Rover Limited
Registered Office: Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom
Registered in England Number: 1672070
jaguar.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2019
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NEW JAGUAR XE
TECHNISCHE GEGEVENS
FEBRUARI 2019

MOTOREN
Configureer hem zelf op jaguar.com
Maak een keuze uit verschillende 2.0 liter Ingenium diesel- en benzinemotoren. Deze motoren zijn
ontworpen voor schone, efficiënte prestaties en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie.

TECHNISCHE GEGEVENS
DIESEL
AANDRIJFLIJN

BENZINE

D180

P250

P300

Transmissie

Automaat

Automaat

Automaat

Automaat

Aandrijving

Rear Wheel Drive (RWD)

All Wheel Drive (AWD)

Rear Wheel Drive (RWD)

All Wheel Drive (AWD)

132/180 @ 4.000

132/180 @ 4.000

184/250 @ 5.500

221/300 @ 5.500

430 @ 1.750-2.500

430 @ 1.750-2.500

365 @ 1.300-4.500

400 @ 1.500-4.500

1.999

1.999

1.997

1.997

4/4

4/4

4/4

4/4

Turbo lijnmotor

Turbo lijnmotor

Turbo lijnmotor

Turbo lijnmotor

83/92,35

83/92,35

83/92,3

83/92,3

15,5

15,5

10,5

9,5:1

Max. vermogen (kW/pk @ tpm)
Max. koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Configuratie
Boring/slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT*
NEDC
Brandstofverbruik
NEDC
CO 2 -emissies

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Stad

l/100 km

6,2

6,2

6,6

6,7

8,9

8,9

9,2

9,2

9,4

Buitenweg

l/100 km

4,2

4,3

4,4

4,6

5,9

5,9

6,3

6,3

6,4

Gecombineerd

l/100 km

4,9

5,0

5,2

5,4

7,0

7,0

7,3

7,4

7,5

Stad

g/km

163

165

174

178

204

204

210

211

214

Buitenweg

g/km

111

113

117

121

134

135

143

144

146

Gecombineerd

g/km

130

132

138

142

159

160

167

168

170

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**

WLTP
Brandstofverbruik

TEL – TEH†

TEL – TEH†

TEL – TEH†

TEL – TEH†

Laag

l/100 km

7,8 – 8,3

8,7 – 9,6

11,7 – 12,2

11,9 – 12,8

Middelhoog

l/100 km

5,7 – 6,4

6,4 – 7,1

8,0 – 8,7

8,6 – 9,3

Hoog

l/100 km

4,8 – 5,3

5,2 – 5,8

6,6 – 7,3

7,2 – 8,0

Extra Hoog

l/100 km

5,4 – 5,9

5,7 – 6,4

7,3 – 8,0

8,0 – 9,0

Gecombineerd

l/100 km

5,6 – 6,1

6,1 – 6,8

7,8 – 8,5

8,4 – 9,3

Laag

g/km

204 – 218

229 – 251

266 – 276

269 – 289

Middelhoog

g/km

150 – 167

167 – 186

181 – 196

194 – 209

Hoog

g/km

125 – 138

136 – 153

149 – 164

164 – 181

Extra Hoog

g/km

140 – 155

151 – 169

164 – 181

182 – 205

Gecombineerd

g/km

146 – 161

161 – 178

177 – 192

190 – 210

Bruikbare tankinhoud (l)

56

56

63

63

Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)

16
2

16
2

—
2

—
2

WLTP
CO 2 -emissies

Klasse E

BRANDSTOFVERBRUIK

Diesel/Benzine partikelfilter (DPF/GPF)
2 Standaard — Niet beschikbaar

Klasse A (17" en 18" lichtmetalen velgen). Klasse B (19" lichtmetalen velgen). Klasse E (20" lichtmetalen velgen).
*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen
verschillen. CO 2 -emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven
een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald. **WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde
CO 2 -emissie- en brandstofverbruikscijfers voor personenauto's te berekenen. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het
brandstofverbruik onder werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er gelden een zwaardere testprocedure en rijprofiel.

TECHNISCHE GEGEVENS
DIESEL
PRESTATIES

BENZINE

D180

P250

P300

Acceleratie 0-100 km/h (s)

8,1

8,4

6,5

5,7

Topsnelheid (km/h)

228

222

250

250

REMSYSTEEM
Remmen voor
Diameter remschijven voor (mm)

Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
325

Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)

325

325

350

Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
325

Parkeerrem

325

325

325

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

GEWICHTEN††
Ledig gewicht‡ (kg)

1.640

1.685

1.611

1.690

Maximum toelaatbaar gewicht (kg)

2.190

2.250

2.150

2.210

TREKGEWICHT
Trailer ongeremd (kg)

750

750

750

750

1.800

1.800

1.800

1.800

75

75

75

75

75

75

75

75

Bruikbare tankinhoud (l)

56

56

63

63

Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)

16

16

—

—

Diesel/Benzine partikelfilter (DPF/GPF)

2

2

2

2

Trailer geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)
DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
BRANDSTOFVERBRUIK

2 Standaard — Niet beschikbaar
†TEL (Test Energy Low, energietest licht) en TEH (Test Energy High, energietest zwaar) worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. TEL geeft de zuinigste
cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de lichtste set opties). TEH geeft de minst zuinige cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de zwaarste set opties). WLTP-wetgeving schrijft voor
dat wanneer er een verschil van minder dan 5 g/km CO 2 is tussen TEL en TEH, alleen TEH wordt vermeld. ††Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties
kunnen dit gewicht verhogen. ‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

AFMETINGEN
Configureer hem zelf op jaguar.com

Breedte (inclusief buitenspiegels) 2.075 mm

Hoogte auto
Met dakantenne 1.416–1.425 mm
Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte voor/achter met
Panoramadak 941/940 mm
Hoofdruimte voor 971 mm
Hoofdruimte achter 948 mm
Beenruimte
Maximum beenruimte voor 1.055 mm
Maximum beenruimte achter 889 mm

2.835 mm
4.678 mm

Inhoud bagageruimte
Hoogte 402 mm, breedte 1.123 mm
Breedte bagageruimte tussen
wielkasten 795 mm
Maximum inhoud bagageruimte
achter achterbank
VDA-norm* 291 liter, bruto** 410 liter

1.602 mm
Breedte (buitenspiegels ingeklapt) 1.967 mm

1.416/1.425 mm

Draaicirkel
Tussen stoepranden 11,22 m
Tussen muren 11,3 m
Stuuromwentelingen 2,58

125 mm

1.583-1.585 mm

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

