JAGUAR E-PACE

JAGUAR E-PACE
De E-PACE is Jaguar's eerste compacte SUV. Zijn design en wendbaarheid maken hem tot
de meest dynamische auto in zijn klasse. Een cockpit waarin de bestuurder centraal staat,
vormt het hart van deze ruime gezinsauto. De E-PACE combineert Jaguar's fameuze rijbeleving
met praktische functionaliteit. De E-PACE presenteert een totaal nieuwe interpretatie van het
compacte SUV-concept.
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MAAK KENNIS MET
DE JAGUAR E-PACE
Met zijn fraai gevormde motorkap en krachtig gelijnde achterflanken is de E-PACE een dynamische,
wendbare SUV met het design van een coupé. Het moderne interieur is helemaal Jaguar en biedt
de beste opbergruimte in zijn klasse. Dit model is tevens uitgerust met ons programma geavanceerde
infotainment- en bestuurderstechnologieën. De E-PACE is een compacte SUV zoals alleen Jaguar
die kan creëren.

ALLES PAST IN DEZE AUTO
De E-PACE biedt voldoende ruimte voor alles wat u wilt meenemen. Het diepe opbergvak
tussen de voorstoelen en de gewelfde opbergvakken in de portieren dragen bij aan de
beste bergruimte in deze klasse. Om inladen van bagage nog gemakkelijker te maken
heeft de E-PACE een tot 1,3 meter brede bagageruimte en de optie van handsfree
elektrische achterklepbediening¹. Met de waterdichte Activity Key polsband (optie)
kunt u uw autosleutel veilig achterlaten in de auto, terwijl u zorgeloos geniet van uw
favoriete activiteiten, van fietsen tot zwemmen. Ook wanneer u op pad gaat voor
bijvoorbeeld een weekend zeilen, kunt u met de E-PACE alles meenemen wat u wilt,
dankzij het trekgewicht tot 1.800 kg. Zie pagina's 32 t/m 37 voor meer informatie.

PRESTATIETECHNOLOGIE
Met Jaguar's wereldberoemde prestatietechnologie bent u overal op berekend. Ons intuïtieve
All Wheel Drive-systeem zorgt voor nog betere en zelfverzekerde prestaties onder de meest
uiteenlopende condities, door het aandrijfkoppel te verdelen over de voor- en achterwielen,
precies afgestemd op de actuele rijomstandigheden. Voor grotere wendbaarheid en een beter
bochtgedrag, kan Active Driveline2 in bochten tot 100% van het aan de achteras beschikbare
aandrijfkoppel verplaatsen naar het buitenste achterwiel. Dynamiek en verfijning van de
E-PACE zijn van het allerhoogste niveau dankzij de volledig onafhankelijke wielophanging
met multi-link design aan de achterwielen, terwijl Torque Vectoring zorgt voor een scherper
instuurgedrag en een nog consistentere wegligging. Het Adaptive Dynamics3-systeem
(optie) biedt de optimale balans tussen nauwkeurige dynamiek en soepel rijcomfort
door de wielposities en carrosseriebewegingen continu te evalueren. Zie pagina's 12 en 13
voor meer informatie.

*Wanneer de auto is uitgerust met 17" lichtmetalen velgen.
1Alleen beschikbaar i.c.m. Keyless Entry (optie). Keyless Entry is standaard op HSE.
2Alleen i.c.m. D240- en P300-motoren. 3Niet beschikbaar i.c.m. D150, handgeschakelde versnellingsbak of 17" lichtmetalen velgen.
4Niet i.c.m. D150 of handgeschakelde versnellingsbak. Alleen i.c.m. Adaptive Dynamics (optie). 5Standaard op S, SE en HSE.
De vermelde verbruiks- en CO2-emissiewaarden zijn vastgesteld volgens de nieuwe Europese meetcyclus (NEDC).
GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC SE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES

SPRAAKMAKEND FRAAI DESIGN
Ranke LED-koplampen en markant gevormde LED-achterlichten dragen
standaard bij aan het unieke design. De uitstraling kan nog verder worden
versterkt met de opties 21" lichtmetalen velgen4 en matrix LED-koplampen met
signature-dagrijverlichting. De exterieurstyling loopt naadloos door in het op
de bestuurder afgestemde interieur, dat is uitgevoerd in hoogwaardige materialen.
Zie pagina's 7 t/m 9 voor meer informatie.

OVERAL VERBONDEN
De E-PACE biedt verschillende functies en systemen, waarmee u tijdens elke
rit of reis verbonden kunt blijven. Het Connect Pro Pack5 biedt Pro Services,
een 4G WiFi-hotspot en Smart Settings, zodat u en uw passagiers zowel van
de rit kunnen genieten als in contact kunnen blijven met de buitenwereld.
Met het Smartphone Pack kunt u gemakkelijk specifieke apps op uw telefoon
gebruiken via het 10" touchscreen van de auto. Met de mogelijkheid van vijf
USB-oplaadpunten is het voor elke inzittende heel eenvoudig om apparaten
opgeladen te houden. Zie pagina's 20 en 21 voor meer informatie.

INGENIUM-MOTOREN
De E-PACE biedt de keuze uit drie Ingenium benzinemotoren en drie
Ingenium diesels die zich alle onderscheiden door efficiënte, verfijnde
en alerte rijeigenschappen. Een van de opties is de economische
110 kW/150 pk 2.0 liter viercilinder turbodiesel met voorwielaandrijving
(FWD), met CO2-emissies vanaf 143 g/km* en een brandstofverbruik vanaf
5,4 l/100 km. Voor grotere prestaties is er de 221 kW/300 pk 2.0 liter
viercilinder turbo benzinemotor met All Wheel Drive (AWD), die een
topsnelheid heeft van 240 km/h en een acceleratie van 0-100 km/h
in 6,5 seconden. Zie pagina's 10 en 11 voor meer informatie.

BESTUURDERSONDERSTEUNING EN VEILIGHEID
Voor nog meer zekerheid en informatievoorziening is de auto standaard
uitgerust met de bestuurdersondersteunende functies Lane Keeping Assist,
Driver Condition Monitoring, achteruitrijcamera en Park Distance Control (PDC)
voor en achter. Een scala aan andere systemen, waaronder Dynamic Stability
Control en Emergency Brake Assist, speelt een rol bij het verder optimaliseren
van de veiligheid van de E-PACE. In het donker kunt u objecten beter
onderscheiden dankzij de LED-koplampen, die een uiterst gerichte lichtbundel
produceren van een kwaliteit die het daglicht benadert. Een standaard
voetgangersairbag vergroot de veiligheid voor voetgangers. Zie pagina's
24, 25 en 28 t/m 30 voor meer informatie.
INTRODUCTIE
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DESIGN

EXTERIEUR
De Jaguar E-PACE oogt onmiskenbaar sportief met zijn krachtige
honingraat-grille, geflankeerd door LED-koplampen met signature 'J-Blade'
dagrijverlichting1. De Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
(optie) zijn gecombineerd met dynamische richtingaanwijzers voor en achter,
die extra stijl, betere zichtbaarheid en grotere veiligheid toevoegen.
De dynamische daklijn gaat naadloos over in de achterspoiler boven de schuin
aflopende achterruit en geeft de E-PACE een karakteristiek silhouet met het
design van een coupé. Voor gebruiksgemak met een vleugje stijl projecteert
de instapverlichting1 in de buitenspiegels een opvallend lichtdesign van een

Jaguar met welpje op de grond naast de auto – elke keer wanneer u de portieren
ontgrendelt. Dit draagt bij aan de speciale uitstraling van de auto. Het sportieve
karakter van de E-PACE wordt verder versterkt met optionele 20"2 en 21"3
lichtmetalen velgen.
De LED-achterlichten geven de achterzijde van de auto 's nachts een absoluut
unieke uitstraling. Krachtig gelijnde achterflanken zorgen voor een assertieve
houding en de brede achterklep is ontworpen om gemakkelijk toegang te bieden
tot de grote en veelzijdige bagageruimte.

1Standaard op S, SE en HSE. 2Standaard op HSE. 3Alleen i.c.m. Adaptive Dynamics (optie).
Niet beschikbaar i.c.m. D150 en handgeschakelde versnellingsbak.
GETOONDE AUTO: E-PACE S IN BORASCO GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

DESIGN

| 07

INTERIEUR
In de E-PACE is elk onderdeel dat u kunt zien en aanraken zorgvuldig ontwikkeld
om een verfijnde en tastbare beleving te bieden. De cockpit is rondom de bestuurder
ontworpen en de SportShift transmissiekeuzehendel* bevindt zich direct onder
handbereik. Om het gebruiksgemak te vergroten zijn in het met leder beklede,
driespaaks stuurwiel belangrijke bedieningselementen geïntegreerd. Om het sportieve
gevoel te versterken is het R-Dynamic stuurwiel gecombineerd met schakelpaddles
in Satin Black*.

Het zijn de kleine designdetails die de E-PACE zijn unieke karakter geven, zoals het
exclusieve design van een Jaguar met welpje dat in de hoek van de voorruit is verstopt.
Ook in het opbergvak tussen de voorstoelen en in de middenconsole vindt u een
subtiele Jaguar print. Op de HSE-uitvoeringen wordt dit nog verder aangevuld met
prachtig gedetailleerde stoellabels met dierenprint.

*Alleen i.c.m. automatische transmissie.
GETOOND INTERIEUR: E-PACE S MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN LIGHT OYSTER (OPTIE) MET INTERIEUR IN EBONY/LIGHT OYSTER EN HEMELBEKLEDING IN LIGHT OYSTER

De Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, standaard op S, SE en HSE, heeft een
frameloos design. Voor nog meer comfort beschikt de voorpassagier over een extra
handgreep aan de zijkant van de middenconsole. Kies een vast glazen panoramadak
(optie) om het gevoel van licht en ruimte in het interieur van uw E-PACE nog verder
te versterken. Het brengt de buitenwereld naar binnen door iedereen een fantastisch
uitzicht op de omgeving te bieden.

DESIGN
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PRESTATIES

INGENIUM-MOTOREN
Van krachtige prestaties en puur rijplezier tot laag
brandstofverbruik en verfijning – het brede Ingeniummotorenprogramma voor de Jaguar E-PACE biedt voor
ieder wat wils, waarbij elke motor is geoptimaliseerd
voor specifieke kenmerken. Alle motoren zijn uitgerust
met Stop/Start-technologie en Smart Regenerative
Charging, dat de accu oplaadt wanneer de bestuurder
gas terugneemt of afremt. Zo wordt kinetische
bewegingsenergie teruggewonnen en brandstof
bespaard, met name in stadsverkeer.

SCHONE DIESELTECHNOLOGIE
Bij Jaguar streven wij er continu naar om emissies
te verminderen door uitlaatgassen schoner te maken.
De dieselmotoren van de E-PACE zijn uitgerust met
selectieve katalytische reductie (SCR-technologie), dat
gebruikmaakt van dieselemissievloeistof (DEF), ook wel
AdBlue® genoemd. Hierbij wordt AdBlue® geïnjecteerd in
het uitlaatsysteem om de emissies van stikstofoxide (NOx)
af te breken tot onschadelijke waterdamp en stikstofgas,
waardoor de NOx-emissies met 90% worden verminderd.

De volledig aluminium motoren hebben een geringe
inwendige wrijving en onderscheiden zich door een
zeer stijf motorblok en twee balansassen, ten behoeve
van lage trillingsniveaus en bijzonder soepele prestaties.
De intelligente, elektronisch gestuurde en adaptieve
motorkoeling treedt alleen in werking wanneer dat
nodig is en beperkt zo het brandstofverbruik en dus
de CO2-emissies.

AdBlue® is een verbruiksartikel en moet geregeld worden
bijgevuld. Factoren als rijstijl, weg- en weersomstandigheden
zijn van invloed op het verbruik. Het gemiddelde verbruik
is 1 liter per 800 km. Het informatiedisplay van uw E-PACE
waarschuwt u bijtijds wanneer het AdBlue®-peil laag is en
toont tevens het aantal resterende kilometers totdat de
AdBlue®-tank leeg is en er niet meer verder kan worden
gereden. Raadpleeg het instructieboek van uw auto of uw
dealer voor meer informatie over het bijvullen en bewaren
van AdBlue®. Auto's met dieselmotor zijn ook uitgerust met
een diesel partikelfilter dat bijna alle roetdeeltjes uit de
uitlaatgassen verwijdert door deze in het filter te oxideren.

TRANSMISSIES
De negentraps automatische transmissie van de E-PACE
heeft nauw gespatieerde overbrengingsverhoudingen
en reageert snel en soepel, zodat u altijd in de optimale
versnelling rijdt. Het resultaat: minimaal brandstofverbruik
en maximale acceleraties. Het schakelen verloopt nagenoeg
onmerkbaar en het schakelprogramma wordt op intelligente
wijze aangepast aan uw rijstijl. Voor een nog actiever
rijgedrag en een nog lager brandstofverbruik kiest u
de handgeschakelde zesversnellingsbak*. Deze lichte,
uiterst geavanceerde transmissie maakt gebruik van
een toonaangevend, direct smeersysteem om frictie
en weerstand te reduceren.

*Beschikbaar i.c.m. D150- en D180-motoren.

DIESELMOTOREN
Alle Ingenium-dieselmotoren zijn gebaseerd op een deep-skirt aluminium motorblok met dunwandige, ingeperste gietijzeren cilindervoeringen voor een minimaal gewicht,
optimale oppervlakteafwerking en maximale robuustheid. De directe, hogedruk common rail brandstofinspuiting, variabele nokkenastiming voor de uitlaatkleppen en uiterst efficiënte
vloeistofgekoelde intercooler werken samen voor een schone, efficiënte verbranding. De 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.
D150 FWD HAND/AWD HAND/AWD AUTO

2.0 liter | viercilinder | turbo
110 kW/150 pk | 380 Nm
Geoptimaliseerd voor een minimaal brandstofverbruik.

D180 AWD HAND/AWD AUTO

2.0 liter | viercilinder | turbo
132 kW/180 pk | 430 Nm
Geoptimaliseerd voor een combinatie van laag
brandstofverbruik en hoge prestaties.
• Geoptimaliseerde injectoren zorgen voor een
zeer precieze dosering van de brandstof die
in de verbrandingskamers wordt gespoten.
Dit staat garant voor maximale efficiency.

D240 AWD AUTO

2.0 liter | viercilinder | twin turbo
177 kW/240 pk | 500 Nm
Geoptimaliseerd voor hoge prestaties en uitstekend rijgedrag.
• Deze motor met twee sequentiële turbocompressoren biedt
de perfecte combinatie van maximale prestaties en uitstekend
rijgedrag bij lage toeren.
• Omvat een krachtiger common rail-systeem, waarvan de
inspuitdruk is verhoogd van 1.800 tot 2.200 bar, en injectoren
met een hogere doorstroomsnelheid. Samen zorgen ze
voor een optimaal brandstofverbruik, lage emissies en een
krachtige vermogensontwikkeling.
• Continu variabele wervelregeling versnelt de luchtstroom
bij lage toerentallen en koppels om het diesel-luchtmengsel
te optimaliseren voor een betere verbranding, met lagere
emissies en snellere opwarming van de motor als resultaat.

BENZINEMOTOREN
Het intelligente Continuously Variable Valve Lift-systeem (CVVL) 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. CVVL werkt in combinatie met de dubbele, onafhankelijkvariabele nokkenastiming (VCT) voor optimale flexibiliteit. Dit zorgt voor een uitstekende vermogensontwikkeling en een laag brandstofverbruik over het gehele toerenbereik.

P200 AWD AUTO

2.0 liter | viercilinder | turbo
147 kW/200 pk | 320 Nm
Geoptimaliseerd voor een laag brandstofverbruik en
uitstekend rijgedrag. De directe brandstofinspuiting
via centraal geplaatste solenoid-injectoren garandeert
een nauwkeurige brandstofdosering voor een schone
verbranding met lage emissies.

Zie pagina's 44-45 voor volledige brandstofverbruikswaarden.

P250 AWD AUTO

2.0 liter | viercilinder | turbo
183 kW/249 pk | 365 Nm
Voor extra vermogen zonder concessies te doen aan
het brandstofverbruik.

P300 AWD AUTO

2.0 liter | viercilinder | turbo
221 kW/300 pk | 400 Nm
Geoptimaliseerd voor topprestaties.
• Bouwt met upgrades van het turbosysteem verder
op de architectuur van de 183 kW/249 pk 2.0 liter
viercilinder turbo benzinemotor.
• De sterkere turbocompressor beschikt over een
high‑flow compressorwiel dat 26% meer lucht levert,
wat een hoger maximum vermogen mogelijk maakt.
• De twin scroll-turbocompressor is uitgerust met
keramische kogellagers die wrijving verminderen
en de turborespons verbeteren.

PRESTATIES
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WANNEER DE VOORWIELEN MINDER TRACTIE HEBBEN, WORDT MEER
AANDRIJFKOPPEL NAAR DE ACHTERWIELEN GESTUURD.

LOW TRACTION LAUNCH

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL

PRESTATIETECHNOLOGIE
ALL WHEEL DRIVE (AWD)
Voor optimale prestaties over een nog grotere variatie in rijomstandigheden, regelt
het All Wheel Drive (AWD)-systeem op intelligente wijze de verdeling van het
aandrijfkoppel over de voor- en achteras via een elektronisch gestuurde, meervoudige
plaatkoppeling, die zich voor het achterdifferentieel bevindt. Het aandrijfkoppel wordt
zodanig over de voor- en achteras verdeeld, dat de beschikbare grip van alle vier de
banden volledig wordt benut. Op gladde ondergrond, zoals gras en sneeuw, kan het
aandrijfkoppel gelijk over de voor- en achterwielen worden verdeeld ten behoeve van
maximale tractie. In extreme omstandigheden waarbij alleen de voor- of achterwielen
grip hebben, kan voor optimale grip tot nagenoeg 100 procent van het aandrijfkoppel
naar één as worden gestuurd. Het AWD-systeem is gecombineerd met Electronic
Traction Control (ETC) om zelfs in de moeilijkste situaties voor een zelfverzekerde
rijbeleving te zorgen.

LOW TRACTION LAUNCH
Low Traction Launch2 biedt een optimale regeling van het aandrijfkoppel wanneer
u wegrijdt vanuit stilstand en verbetert zo de capaciteiten op gladde ondergrond,
zoals nat gras, sneeuw en ijs. Het systeem blijft actief totdat de auto een snelheid
van 30 km/h bereikt, waarna de E-PACE naadloos terugkeert naar de eerder door
de bestuurder geselecteerde modus.
ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
All Surface Progress Control2 (ASPC) is een state-of-the-art systeem dat u in staat
stelt om een constante snelheid in te stellen en aan te houden onder veeleisende
omstandigheden, zoals rijden op onverharde wegen en gladde ondergrond, inclusief
modder, nat gras, ijs en sneeuw. Het systeem werkt als een conventionele cruise
control en is actief tussen 1,8 en 30 km/h, waardoor u zich volledig kunt concentreren
op het rijden en de weg vóór u.

ACTIVE DRIVELINE
De Active Driveline1-technologie biedt nog meer tractie, stabiliteit en controle
onder moeilijke rijomstandigheden. Om de efficiency te verbeteren, kan het
Active Driveline-systeem onder rustige rijomstandigheden overschakelen op volledige
voorwielaandrijving. Indien nodig kan het systeem echter binnen 300 milliseconden
weer naadloos overgaan op vierwielaandrijving. Wanneer de rijomstandigheden dit
vereisen, kunnen beide achterkoppelingen volledig worden geblokkeerd om hetzelfde
effect te realiseren als een traditioneel sperbaar achterdifferentieel. Hierdoor wordt de
stabiliteit van de auto gemaximaliseerd en worden de capaciteiten vergroot.
Active Driveline optimaliseert tevens de tractie en wendbaarheid, en biedt
de rijeigenschappen van achterwielaandrijving, door tot 100 procent van het
beschikbare aandrijfkoppel aan de achteras naar een van beide achterwielen te sturen,
afhankelijk van de beschikbare grip. De hydraulisch gestuurde, meervoudige natte
plaatkoppelingen werken op beide aandrijfassen achter. De koppelingen worden
onafhankelijk van elkaar geregeld en zorgen voor optimaal aandrijfkoppel op beide
achterwielen, door wielsnelheden, gaspedaalstand, stuurhoek en rotatie rond de
verticale as van de auto te meten. Een speciaal display op het touchscreen laat
zien wat het systeem doet, zodat u altijd goed geïnformeerd bent.

1Alleen i.c.m. D240- en P300-motoren. 2Standaard i.c.m. automatische transmissie. Niet i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak.
GETOONDE AUTO – LINKS: E-PACE R-DYNAMIC SE IN CALDERA RED

PRESTATIES

| 13

TORQUE VECTORING OEFENT REMDRUK UIT OM IN EEN BOCHT DE BINNENSTE
VOOR- EN ACHTERWIELEN ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR TE VERTRAGEN
WAARDOOR ONDERSTUUR WORDT VERMINDERD

ADAPTIVE DYNAMICS

DYNAMIC-MODUS EN CONFIGURABLE DYNAMICS

ONDERSTEL EN RIJDYNAMIEK
Het onderstel van de E-PACE is ontwikkeld om een wendbare en verfijnde rijdynamiek
te bieden. Gebruik van aluminium onderstelcomponenten verbetert de prestaties
van de wielophanging door de stijfheid te vergroten en het onafgeveerde gewicht te
verlagen. Om het rijcomfort te verbeteren heeft de E-PACE een volledig onafhankelijke
wielophanging met multi-link design achter. Torque Vectoring (TVBB) zorgt in een
bocht voor gecontroleerd, individueel afremmen van de binnenste voor- en
achterwielen om onderstuur te verminderen en zelfs in de scherpste bochten
de wendbaarheid te vergroten.
ADAPTIVE DYNAMICS
Het Adaptive Dynamics-systeem1 (optie) biedt de optimale balans tussen nauwkeurige
dynamiek en soepel rijcomfort, door de wielposities en carrosseriebewegingen
continu te evalueren. Hiertoe analyseert het systeem constant acceleratie, besturing
en gebruik van gas-en rempedaal. De elektronisch gestuurde schokdempers passen
100 keer per seconde de afstemming van de wielophanging aan om te allen tijde de
optimale balans te bieden tussen comfort, raffinement en wendbaarheid.

DYNAMIC-MODUS EN CONFIGURABLE DYNAMICS
Door de Dynamic-modus te activeren, versterkt u het sportieve karakter van de
E-PACE. Er wordt sneller en bij hogere motortoerentallen2 geschakeld. Tevens wordt
er niet automatisch opgeschakeld bij rijden in de Manual Mode. De gaspedaalrespons
wordt scherper, de schokdempers worden straffer3 en de besturing wordt zwaarder.
De kleur van de instrumentenverlichting en van de configureerbare ambianceverlichting
(optie) verandert direct naar rood.
Via het Configurable Dynamics-systeem4 (optie) kunt u de Dynamic-modus van
de E-PACE personaliseren om uw ideale dynamische instelling te creëren. Via het
touchscreen kunt u de rijeigenschappen wijzigen in Dynamic of op normaal laten
staan. Dus welke combinatie van gaspedaalrespons, transmissieschakelpunten,
stuurkracht of strafheid van de schokdempers4 u ook wilt, via Configurable Dynamics
kunt u de Dynamic-modus zo instellen dat deze aansluit op uw rijwensen.

1Niet beschikbaar i.c.m. D150, handgeschakelde versnellingsbak of 17" lichtmetalen velgen.
2Alleen i.c.m. automatische transmissie. 3Indien geselecteerd met Adaptive Dynamics.
4
Niet i.c.m. D150 en handgeschakelde versnellingsbak.
GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC SE IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES
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TECHNOLOGIE

INFOTAINMENT
Elke E-PACE is uitgerust met Touch Pro, ons InControl-infotainmentsysteem, dat een scala
aan informatie-en entertainmentfuncties biedt. InControl omvat intuïtieve en geavanceerde
technologieën die er voor zorgen dat iedereen optimaal van zijn of haar reis kan genieten.

TOUCH PRO
Het standaard 10" touchscreen in de middenconsole
ondersteunt swipe-, pinch- en zoom-commando's, en
biedt onze rijkste audiovisuele entertainmentbeleving
ooit. Om de interieurbeleving te verbeteren, biedt
Touch Pro configureerbare startschermen, korte
reactietijden en spraakbediening3. Multitasken wordt
gemakkelijker dankzij het interactieve zijpaneel.
Touch Pro kan verder worden uitgebreid met het
bijbehorende connectivity pack Connect Pro.

INTERACTIVE DRIVER DISPLAY
Het 12,3" HD Interactive Driver Display1 (optie) kan
een enorme hoeveelheid informatie weergeven
voor autorijden, entertainment en actieve veiligheid,
waaronder navigatie, telefoon en media. De hoge
resolutie garandeert een uiterst scherp beeld en de
verfijnde beeldprocessor zorgt voor soepel bewegende
en haarscherpe beelden. Met Navigation Pro2 (optie)
kunt u de (3D-) kaart van het navigatiesysteem ook
op het volledige Interactive Driver Display weergeven,
zodat u gemakkelijker uw weg kunt vinden.

HEAD-UP DISPLAY
Het Head-Up Display (optie) projecteert voor
het rijden belangrijke informatie, zoals snelheid,
versnelling en navigatie-instructies3, op de voorruit.
Zo kunt u uw aandacht nog beter bij weg en verkeer
houden en wordt u minder afgeleid. Het systeem
biedt kristalheldere kleurenafbeeldingen met hoge
resolutie, waardoor u gemakkelijk alle informatie kunt
zien. Het kan belangrijke gegevens weergeven van
het Touch Pro-touchscreen en uw telefoon. De functie
kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de
voorkeur van de bestuurder.

1Standaard op HSE of als individuele optie. 2Voor online-functies en WiFi-connectivity is een micro-SIM-kaart met geschikt data-abonnement vereist. 3Alleen beschikbaar i.c.m. Navigation Pro.
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. 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.
GETOOND INTERIEUR – LINKS: E-PACE S MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN LIGHT OYSTER (OPTIE) MET INTERIEUR IN EBONY/LIGHT OYSTER EN HEMELBEKLEDING IN LIGHT OYSTER

TECHNOLOGIE
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CONNECTIVITY
InControl is Jaguar's programma standaard en optionele functies die u met uw auto verbinden en die u naadloos,
op een veilige manier in contact brengen met de buitenwereld. Er kan worden gekozen uit verschillende packs
en opties. Zelfs wanneer u niet in of bij uw auto bent, kunt u dankzij bepaalde apps toch gebruikmaken van
diverse InControl-functies om zo uw Jaguar beleving nog plezieriger te maken.
Zoek op 'Jaguar E-PACE' voor meer informatie.

STANDAARDUITRUSTING
NAUWKEURIGE TOUCH-BEDIENING
Nauwkeurige touch-bediening maakt snelle interactie met informatie mogelijk.
Het touchscreen reageert op dezelfde manier als een smartphone of tablet en
ondersteunt multi-touch-commando's als swipe, pinch en zoom.

MULTIMEDIA
Geniet van verschillende multimediafuncties via het touchscreen. Sluit uw apparaat
aan en bekijk de details van playlists en muziek, met weergave op basis van artiest,
album en genre.

CONFIGUREERBAAR STARTSCHERM
U kunt uw startschermen naar eigen voorkeur instellen. Met meer dan 60 snelkoppelingen
en widgets kunt u het systeem aanpassen rond de functies die u het meeste gebruikt.

VERBETERDE TELEFOONINTERFACE
Met één enkele aanraking kunt u een favoriete contactpersoon bellen, wat gemakkelijker
en veiliger is. Ook zijn extra functies beschikbaar, zoals directe toegang tot voicemail,
conference calls en startschermintegratie.

INTERACTIEF ZIJPANEEL
Verschillende zijpanelen maken multitasken mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld het
hoofddeel van het scherm worden gebruikt voor navigatie, terwijl via het zijpaneel
de telefoonfuncties kunnen worden bediend. U veegt simpelweg omhoog en omlaag
om tussen de verschillende zijpanelen te schakelen.

SPRAAKHERKENNING1
De E-PACE biedt intelligente spraakherkenning om taken uit te kunnen voeren terwijl
uw aandacht bij weg en verkeer blijft. Bijvoorbeeld 'Kies 97.9' of 'Bel naar huis'.

1Niet voor Navigation Pro. 2Remote en Optimised Jaguar Assistance zijn inclusief een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde
aanloopperiode. 3Alleen i.c.m. elektrisch inklapbare buitenspiegels (optie). 4De functies Remote Start en Remote Climate zijn niet beschikbaar in België.
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REMOTE2
Remote biedt informatie over uw auto en stelt u in staat om op afstand met uw auto te
communiceren. Deze service is compatible met de meeste smartphones, Android Wear™
of de Apple Watch®, en omvat:
•R
 emote Lock/Unlock – Vergrendel of ontgrendel uw portieren op afstand met een
druk op de knop. Druk gewoon op de toets 'vergrendelen' op het scherm 'Beveiliging
auto' van de Remote smartphone-app om de portieren te vergrendelen, het alarm in
te schakelen, de buitenspiegels in te klappen3 en de ruiten te sluiten. Druk op de toets
'ontgrendelen' om de buitenspiegels uit te klappen, het dimlicht in te schakelen en de
alarmknipperlichten tweemaal te laten knipperen.
•R
 emote Climate4 – Bereid uw E-PACE voor op een rit, door het interieur voor te
verwarmen of voor te koelen, zodat u en uw passagiers al direct bij het instappen
kunnen genieten van nog meer comfort.
•B
 eep & Flash – Deze functie schakelt de alarmknipperlichten en het dimlicht van uw
Jaguar in en geeft via een beschaafd geluidssignaal aan waar uw auto zich bevindt
op een druk parkeerterrein.

•J
 ourney Tracking – Deze inschakelbare functie kan uw gereden ritten
automatisch registreren, inclusief uw route en statistieken van gereden
kilometers. Deze informatie kan per e-mail worden geëxporteerd voor uw
kilometeradministratie of onkostendeclaraties, en kan worden geïmporteerd
in een spreadsheet.
•V
 ehicle Status Check – Controleer huidige tankinhoud en actieradius, alsmede
de status van portieren, ruiten en sloten. Kijk waar de auto het laatst is geparkeerd
en vind uw weg terug naar de auto met de routebegeleiding op uw smartphone.
Jaguar Optimised Assistance – Bij pech onderweg kunt u direct contact opnemen
met het team van Jaguar Assistance door op de speciale knop in de hemelconsole
te drukken, of via het scherm Assistance van de InControl Remote smartphone-app.
SOS Emergency Call – Bij een ongeval verbindt SOS Emergency Call u automatisch
met de alarmcentrale, die de nooddiensten naar uw exacte locatie stuurt. Voor uw
gemoedsrust is deze dienst beschikbaar tijdens de eerste tien jaar vanaf de datum
van registratie.

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. 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.

OPTIES
NAVIGATION PRO1
Navigation Pro is standaard op de S, SE en HSE, en biedt u de mogelijkheid om uw
favoriete bestemmingen op te slaan, swipe-, pinch- en zoom-commando's te gebruiken
voor eenvoudige kaartverkenning, en kristalheldere kaartafbeeldingen weer te geven
in 2D of 3D. De Navigation Pro-functionaliteit wordt nog verder verbeterd met
het Connect Pro Pack.
CONNECT PRO PACK1 2
Connect Pro omvat een 4G WiFi-hotspot en Pro Services. Het is ontworpen om uw
beleving binnen en buiten de auto te verbeteren en zorgt dat u en uw passagiers nog
meer van elke rit kunnen genieten en verbonden kunnen blijven met de buitenwereld.
4G WIFI-HOTSPOT
De 4G WiFi-hotspot biedt vanuit de auto draadloos toegang tot internet, waarbij
tegelijkertijd acht apparaten kunnen worden gebruikt. Inzittenden kunnen het
draadloze netwerk van de auto gebruiken om te surfen, te werken, social media
te updaten of te genieten van online entertainment.
PRO SERVICES
•R
 eal Time Traffic Information – Maakt gebruik van live gegevensfeeds voor
verkeersinformatie om u het meest nauwkeurige beeld te geven van het verkeer
op de route naar uw bestemming.
•O
 nline Search – U kunt zoeken naar bezienswaardigheden in uw omgeving, waar u
zich ook bevindt. Het systeem heeft toegang tot deskundige bestemmingsinformatie,
reistips en inspiratie, alsmede tot online reisinformatie van het desbetreffende gebied.
•P
 lanning Routes en Door-to-Door Routing – Gebruik voor vertrek de Route Plannerapp of het onlineportaal om te zoeken, locaties op te slaan of uw bestemming in
te voeren. De app gebruikt de Cloud om de bestemming automatisch naar het
navigatiesysteem van uw auto te sturen. Als u hebt geparkeerd, leidt de Route
Planner-app op uw smartphone u het laatste stuk naar uw bestemming – een echte
deur-tot-deur beleving, inclusief opties voor openbaar vervoer.
•S
 hare ETA – U kunt uw verwachte aankomsttijd delen, zodat uw geselecteerde
contact(en) exact weten hoe laat u aankomt, zoals berekend door het
navigatiesysteem van de auto. Wanneer u vertraging hebt, kan Share ETA
automatisch updates sturen via SMS of e-mail, zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

•C
 ommute Mode – Stelt het systeem in staat uw dagelijkse ritten te 'leren' en u
automatisch te adviseren over de verwachte reistijd, gebaseerd op live en historische
verkeersinformatie, zonder dat u een bestemming hoeft in te voeren. Het systeem
onthoudt de routes die u neemt naar een bepaalde bestemming en adviseert u welke
van deze het snelste is. De functie kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de
voorkeur van de bestuurder.
•P
 arking Service – Wanneer u uw bestemming nadert, kunt u zien waar parkeerplaatsen
beschikbaar zijn. Druk simpelweg op de gewenste parkeergarage en het navigatiesysteem
wijzigt automatisch de bestemming.
•O
 nline Routing – Het systeem kiest continu uw optimale route, door onderweg naar
uw bestemming de verkeerssituatie en verkeersinformatie te evalueren, en rekening
te houden met de gebruikelijke verkeerspatronen voor het tijdstip.
•S
 afety Cameras – Geeft de mogelijke locaties weer met een verhoogd risico
op ongevallen of locaties die worden gezien als potentieel gevaarlijk vanwege
de aanwezigheid van veiligheidscamera's.
•F
 uel Prices – Wanneer u wilt tanken, geeft de brandstofprijzenservice niet alleen
de tankstations op uw route weer, maar stelt deze functie u ook in staat om de
brandstofprijzen te vergelijken zodat u de kosten laag kunt houden.
•O
 nline Media – Maakt het mogelijk gepersonaliseerde content van verschillende
aanbieders, zoals Deezer en TuneIn, te verzamelen, voor toegang tot meer dan
40 miljoen muzieknummers en vier miljoen on-demandprogramma's en -podcasts.
Voor het eerst kunnen deze direct vanuit de auto worden gestreamd zonder dat
u een smartphone nodig hebt, voor een naadloze en geïntegreerde beleving.
SMART SETTINGS
Smart Settings is een andere functie die uw leven gemakkelijker maakt. Smart Settings
gebruikt uw afstandsbediening en smartphone om automatisch de bestuurder te
herkennen en kan een aantal instellingen opslaan in bestuurdersprofielen, zoals gewenste
stoel- en spiegelstanden, en welke media moet worden afgespeeld aan het begin van
de rit. Zo voelt u zich onmiddellijk op uw gemak in de auto.

•S
 atellite View – Het kan soms voorkomen dat u uw omgeving van bovenaf wilt
bekijken. U kunt dan overschakelen op de satellietweergave.

1Standaard op S, SE en HSE. 2Alleen beschikbaar i.c.m. Navigation Pro. In combinatie met 'Pro Services en WiFi-hotspot' wordt uw nieuwe Jaguar I-PACE geleverd met een SIMkaart 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.
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. 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.

SMARTPHONE PACK3
Door het scherm van de telefoon te delen met het touchscreen van het InControl
infotainmentsysteem helpt het Smartphone Pack u om ook tijdens het rijden
verbonden te blijven met uw smartphone.
Apple CarPlay® is ontworpen om meer veiligheid te bieden – de bestuurder
kan onderweg apps gebruiken en tegelijkertijd de aandacht bij weg en
verkeer houden. Verbind uw Apple-smartphone met uw auto en gebruik
compatible apps, zoals voor kaarten, berichten en muziek, via het touchscreen
of de spraakbediening.
U kunt ook apps van derden downloaden, die een uitgebreid programma
diensten bieden.
SECURE TRACKER4
Maakt gebruik van tracking-technologie om u te waarschuwen bij (poging tot)
diefstal van uw auto, en stuurt bij diefstal continu de locatie van de auto naar de
meldkamer, die de politie kan waarschuwen, zodat uw auto sneller kan worden
teruggehaald. Omvat een abonnement voor de duur van de garantieperiode.

3De beschikbaarheid van de functies van Pro Services en het Smartphone Pack kan per land verschillen. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.
4Secure Tracker vereist een geschikt datacontract dat doorloopt na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. Vereist verbinding met mobiel netwerk.
Android Auto is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.
iPhone en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc.
Controleer bij uw Jaguar dealer of uw iPhone compatible is.

AUDIOSYSTEMEN
Het interieur van een auto is de ideale plaats om te genieten van uw favoriete muziek. Bij de Jaguar E-PACE
kunt u kiezen uit drie verschillende audiosystemen om uw muziek tot leven te brengen:

LUIDSPREKERS

SUBWOOFER

AUDIOSYSTEEM
Uitstekend akoestisch bereik via zes luidsprekers.
MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM1
Geweldige definitie, kristalheldere hoge tonen en volle, diepe bassen, mogelijk
gemaakt door de zorgvuldige positionering van de 10 luidsprekers en de
tweekanaals subwoofer in het interieur.
DAB+-TUNER (DIGITAL AUDIO BROADCASTING)2
De optionele DAB+-radiotechnologie biedt een verbeterde geluidskwaliteit,
een uitgebreide keuze uit radiozenders en live tekstinformatie over de zender,
het programma en het nummer waarnaar u luistert.

1Standaard op SE en HSE. 2Optie.
De afbeelding toont de schematische weergave van het Meridian Surround Sound audiosysteem.

MERIDIAN™ SURROUND SOUND AUDIOSYSTEEM2
Alle diepte en helderheid van een live concert, mogelijk gemaakt door 14 luidsprekers
voor, achter en opzij, samen met een tweekanaals subwoofer – naadloos samengebracht
met behulp van Trifield™-technologie. Trifield is een exclusieve Meridian-technologie en
mengt de midden- en surround-kanalen perfect met de kanalen links en rechts om alle
afzonderlijke inzittenden een optimale en consistente audiobeleving te bieden.

MERIDIAN™
De audiopartner van Jaguar, Meridian, werd in 1977 opgericht in Cambridgeshire,
Groot-Brittannië, en heeft naam gemaakt met een groot aantal innovaties, waaronder
actieve luidsprekers en 's werelds eerste digitale surround sound-processor. De input
van Meridian op het gebied van audiotechnologie heeft er mede voor gezorgd
dat de Jaguar E-PACE de meest optimale ambiance biedt om geluid te beleven.
De Cabin Correction-technologie van Meridian werd gebruikt om de vorm, akoestiek
en resonantiekarakteristieken van het interieur te analyseren, teneinde ongewenste
geluiden te elimineren. Het geavanceerde algoritme zorgt ervoor dat ritme, kracht
en timing van elk muziekstuk exact kunnen worden waargenomen zoals de artiest
het heeft bedoeld, waardoor alle inzittenden kunnen genieten van een uitzonderlijke
audiobeleving met constante en exceptionele kwaliteit.

UNIEKE MERIDIAN-TECHNOLOGIE

LUIDSPREKERS +
SUBWOOFERS

WATT

Niet beschikbaar

6

180

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM

10+1

380

MERIDIAN™ SURROUND
SOUND AUDIOSYSTEEM

14+1

825

AUDIOSYSTEEM

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

DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Brengt alle elementen van het audiosysteem samen als één geheel,
om een prestatieniveau te bieden waarvoor anders veel grotere
luidsprekers nodig zouden zijn.
MERIDIAN CABIN CORRECTION
Het geavanceerde Cabin Correction-algoritme van Meridian stemt
de audiobeleving volledig af op de exacte interieurakoestiek van
de E-PACE.
MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Om de kwaliteit van muziekopnames te behouden, worden deze
geconverteerd naar een algemeen gebruikelijk digitaal formaat.
Meridian Digital Dither Shaping zorgt ervoor dat digitale signalen
snel en naadloos worden omgezet, waardoor de fijnste details
van de audioprestaties behouden blijven. Het resultaat is een
authentieke muzikale conversie, waarbij de emoties van de
oorspronkelijke opname worden opgeroepen.
TRIFIELD™
Trifield is een exclusieve Meridian-technologie en mengt de middenen surround-kanalen perfect met de kanalen links en rechts om alle
afzonderlijke inzittenden een optimale en consistente audiobeleving
te bieden.
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BESTUURDERSONDERSTEUNING
GEMAKKELIJKER EN VEILIGER AUTORIJDEN
Of u nu rijdt in stadsverkeer of op de snelweg, voor extra veiligheid voor u en uw passagiers is een groot
aantal innovatieve technologieën beschikbaar – standaard, als optie of als onderdeel van een optie pack.
Waarvoor u ook kiest, elke afzonderlijke functie is ontworpen om het plezier dat u aan uw auto beleeft
nog verder te vergroten.
Zoek op 'Jaguar E-PACE Bestuurdersondersteuning' voor meer informatie.

Adaptive Cruise Control met Queue Assist

STANDAARDUITRUSTING OPTIES
•E
 mergency Braking (zie pagina 28)
•L
 ane Keeping Assist detecteert wanneer uw auto
onbedoeld buiten uw rijstrook dreigt te komen en
stuurt u subtiel terug.
•D
 river Condition Monitoring detecteert wanneer
u vermoeid begint te raken en adviseert u bijtijds
via een waarschuwingssignaal om een pauze
te nemen.
•C
 ruise control en Speed Limiter
• Park Distance Control (PDC) voor en achter
• Achteruitrijcamera

DRIVE PACK1

Maakt elke rit nog veiliger en minder inspannend. Het Drive Pack omvat:
Adaptive Cruise Control met Queue Assist werkt bij rijden op de snelweg
of in langzaam rijdend verkeer. Het systeem zorgt er dan voor dat de
auto op veilige afstand blijft van een voorligger indien deze langzamer
gaat rijden of stopt. Indien de voorligger stopt, komt uw auto soepel
tot stilstand. Zodra het verkeer weer gaat rijden, zet de Adaptive Cruise
Control de auto na kort intrappen van het gaspedaal weer in beweging.
Het systeem kan worden geactiveerd bij snelheden vanaf 15 km/h.
High-speed Emergency Braking detecteert wanneer gevaar bestaat
van een frontale botsing met een ander voertuig en toont een 'frontale
botsing'-signaal als advies aan de bestuurder om te remmen. Als de
bestuurder niet reageert, activeert het systeem automatisch de remmen
om de botssnelheid te reduceren. High-speed Emergency Braking is
actief van 10 tot 160 km/h.

Blind Spot Assist kan botsingen helpen voorkomen. Wanneer u van
rijstrook gaat veranderen en uw auto detecteert een ander voertuig
in de dode hoek, gaat er in de betreffende buitenspiegel een
waarschuwingslampje branden. Het systeem zorgt tevens voor
nauwkeurig berekend tegenstuur en leidt zo uw auto veilig bij het
naderende voertuig vandaan.

Rear Traffic Monitor

360° Surround Camera

OPTIES

OPTIES

PARK PACK²

Het Park Pack (optie) helpt u bij veilig manoeuvreren en in-/uitparkeren
van krappe parkeerplaatsen, en bij verkeer dat aan het zicht wordt
onttrokken door gebouwen of andere auto's. Het pack omvat:
Rear Traffic Monitor komt vooral van pas wanneer u achteruit
wegrijdt uit een parkeervak. Dit systeem waarschuwt u voor
voertuigen, voetgangers of ander potentieel gevaar dat van links
en rechts komt tijdens achteruitrijden. Zo weet u altijd wat er achter
u gebeurt, ook wanneer uw zicht is belemmerd.
Park Assist maakt fileparkeren en dwars op de rijrichting parkeren
gemakkelijker dan ooit door de auto zelf in een geschikte plek
te sturen. U hoeft alleen de juiste versnelling te kiezen en de
snelheid van de auto te regelen via gas-, rempedaal en koppeling.

Afbeeldingen en meldingen leiden u door deze manoeuvres. Park Assist
helpt u ook met uitparkeren, waarmee het systeem u alle parkeerstress
uit handen neemt.
360° Park Distance Control geeft u extra zelfvertrouwen bij het
manoeuvreren in krappe parkeerplaatsen. Als u de achteruitversnelling
selecteert of het systeem handmatig inschakelt, worden sensoren in
de voor- en achterbumper automatisch geactiveerd en verschijnt een
afbeelding van het bovenaanzicht van de auto op het touchscreen.
Terwijl u parkeert, geven het touchscreen en geluidssignalen aan hoe
dicht u bij obstakels bent.

360° Surround Camera3 maakt gebruik van vier
onopvallend in de carrosserie geïntegreerde
digitale camera's, en verschaft de bestuurder een
360°-bovenaanzicht van de auto op het touchscreen.
Op het touchscreen kunnen tegelijkertijd meerdere
weergaven worden getoond. Dit helpt bij verschillende
manoeuvres, van het parkeren langs een stoeprand
tot het manoeuvreren in krappe plekken en bij
het oversteken van onoverzichtelijke kruisingen.
De geïntegreerde camera's maken tevens rijden
met een trailer gemakkelijker.

1Standaard op HSE. Alleen i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend aan bestuurderszijde (optie). Alleen i.c.m. automatische transmissie.
2Standaard op SE en HSE. ³Alleen i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend aan bestuurderszijde (optie).
GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC SE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES
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EFFICIËNTE TECHNOLOGIEËN
DUURZAME CONSTRUCTIE
In het kader van duurzaam ondernemen zet Jaguar Land Rover zich in om
auto's te produceren waarin meer duurzame materialen worden verwerkt,
die minder productie-afval produceren en die minder grond- en brandstoffen
gebruiken. Het ontwikkelingsproces van de E-PACE omvatte een complete
lifecycle assessment. De auto is zodanig ontworpen dat deze voor 85 procent
recyclebaar/herbruikbaar is en voor 95 procent kan worden teruggewonnen
aan het einde van de levensduur.
Waar mogelijk zijn in de E-PACE recyclebare materialen gebruikt. Elke auto
bevat tot 10 kg gerecyclede kunststof, wat overeenkomt met 769 plastic
waterflesjes. Het gebruik van gerecycled materiaal in de E-PACE betekent
dat gedurende de lifecycle van het model circa 6.290 ton kunststof wordt
gerecycled in plaats van wordt gestort als afval. Onderdelen waarin
gerecyclede kunststof wordt toegepast zijn onder meer de onderzijde van
de vloerconsole, de kuipen in de wielkasten en de deksels van verdeeldozen.
ENGINE MANUFACTURING CENTRE
Het Engine Manufacturing Centre van Jaguar Land Rover, waar alle motoren
van de E-PACE worden ontwikkeld en geproduceerd, is gebouwd volgens
de allerhoogste milieunorm (BREEAM Excellent), en is voorzien van het
grootste zonnepanelendak in Groot-Brittannië. Het dak is bedekt met 22.600
zonnepanelen, die in staat zijn om maximaal 6,2 MW te leveren (voldoende
energie om 1.600 huishoudens van stroom te voorzien). De panelen genereren
meer dan 30 procent van het energieverbruik van de fabriek, waardoor de
CO2-emissie wordt gereduceerd met meer dan 2.400 ton per jaar.

DE AFBEELDING RECHTS TOONT HET INTERIEUR VAN EEN AUTO MET ECO-MODUS
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GEAVANCEERDE AËRODYNAMICA
De gestroomlijnde vorm van de E-PACE leidt lucht rond de achterwielen om
turbulentie te reduceren. De gladde onderbodem is met behulp van uitvoerige
tests geoptimaliseerd om de efficiency van de luchtstroming te perfectioneren.
17" Aero-velgen zijn ontworpen om minder luchtweerstand te genereren.
Luchtinlaten aan de onderzijde van de voorbumper optimaliseren de
luchtstroming langs de voorwielen, door via kanalen vanaf de voorspoiler
rijwind naar de binnenzijde van de wielkasten te leiden. Dit helpt de
E-PACE om efficiënter door de lucht te bewegen en het brandstofverbruik
te reduceren. Achter de bovenste en onderste grille bevinden zich twee
intelligente, actieve lamellen, die alleen openen om koellucht binnen te laten
wanneer dat nodig is en verder gesloten blijven.
Een aeroblade onder de achterbumper helpt om lucht weg te leiden vanaf
de achterzijde van de auto. Deze constructie reduceert de luchtweerstand
en daarmee de CO2-emissies. Dit helpt ook om uw achterruit en achterlichten
schoner te houden.
ECO-MODUS
De Eco-modus stimuleert zuinig en efficiënt rijden door de gasklep minder
gevoelig te maken voor bewegingen van het gaspedaal. Ook wordt een
economischer motormanagementprogramma geselecteerd en krijgt de
bestuurder, op auto's met handgeschakelde versnellingsbak, adviezen over
de beste schakelpunten. Tevens reduceert deze functie het brandstofverbruik
door de energievraag van de climate control en het audiosysteem te reduceren.
Een display op het touchscreen toont gegevens van de auto en rijtips.

VEILIGHEID

VEILIG EN ZEKER
De E-PACE is ontworpen voor optimale veiligheid en is daartoe uitgerust met talrijke functies. Niet alleen om u en uw passagiers
te beschermen, maar ook om actief ongelukken te helpen voorkomen. De zelfverzekerde eigenschappen van All Wheel Drive
(AWD) zorgen ervoor dat de auto vast op de weg ligt, ongeacht ondergrond of weers- en rijomstandigheden. De Jaguar E-PACE
heeft een EuroNCAP-score van vijf sterren behaald en behoort daarmee tot de veiligste auto's op de markt. De auto scoorde goed
in alle categorieën en biedt uitstekende bescherming voor volwassenen, kinderen en voetgangers.
Zoek op 'Jaguar E-PACE Veiligheid' voor meer informatie.

Dynamic Stability Control (DSC) evalueert het dynamische rijgedrag van de E-PACE
en grijpt in om de stabiliteit van de auto te maximaliseren. DSC reduceert het
motorkoppel en remt individuele wielen af om de rijrichting van de auto te corrigeren
en zo onderstuur of overstuur te neutraliseren.
Electronic Traction Control (ETC) optimaliseert de tractie en stabiliteit door wielspin te
elimineren. Het ETC-systeem verlaagt het aandrijfkoppel naar het doorslippende wiel
en remt dit zo nodig verder af.
Engine Drag torque Control (EDC) vermindert de kans op blokkerende wielen als
gevolg van sterk afremmen op de motor bij glad wegdek. Het werkt door kortstondig
het aandrijfkoppel te verhogen naar de aangedreven wielen die op het punt staan
te blokkeren.
Hill Start Assist (HSA) zorgt ervoor dat u niet achteruit rolt bij wegrijden op een helling.
Cornering Brake Control (CBC) varieert automatisch de remkracht naar elk wiel bij
remmen in een bocht waarbij de grenzen van de grip worden bereikt. Het systeem
voorkomt dat de wielen blokkeren en gaan slippen door de remkracht op de
afzonderlijke wielen te variëren.
Roll Stability Control (RSC) is geïntegreerd in DSC om de kans op kantelen te
verkleinen en daarbij de wendbaarheid te behouden, alsmede de mogelijkheid om
rond obstakels te sturen. Het systeem evalueert de bewegingen van de auto en de
uitgeoefende krachten in bochten om een eventueel risico op kantelen te detecteren.
Als een risico wordt gedetecteerd, wordt het buitenste voorwiel afgeremd om de
krachten te verkleinen die bijdragen aan de kans op kantelen.

GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC SE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES
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Emergency Brake Assist (EBA) voelt wanneer u het rempedaal snel, maar niet krachtig
genoeg intrapt voor maximale remprestaties. Het verhoogt daarom de remdruk via de
ABS-pomp, om ervoor te zorgen dat u op tijd stopt. Om het risico op botsingen verder
te verkleinen, schakelt het Emergency Stop Signal-systeem (ESS) automatisch de
alarmknipperlichten in tijdens een noodstop.
Antiblokkeer remsysteem (ABS) zorgt ervoor dat de auto tijdens het remmen grip
houdt op het wegdek en voorkomt dat de wielen blokkeren, waardoor de auto
bestuurbaar blijft. Het systeem helpt de remweg te verkorten.
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) varieert automatisch de remkracht naar
de voor- en de achteras om de remweg te verkorten, met behoud van de stabiliteit
en de bestuurbaarheid van de auto.
Emergency Braking kan botsingen met andere voertuigen of voetgangers helpen
voorkomen. Bij detectie van het risico op een frontale botsing wordt u direct
gewaarschuwd, zodat u tijd hebt om in actie te komen. Een camera aan de voorzijde
van de auto detecteert bij snelheden van 5 tot 80 km/h het risico van frontale
botsingen en bij snelheden van 5 tot 60 km/h de aanwezigheid van voetgangers.
Indien een botsing nog steeds waarschijnlijk is en de bestuurder heeft niet ingegrepen,
dan remt het systeem de auto af met maximaal remvermogen om de botssnelheid
te reduceren.
Emergency Brake Lights (EBL) activeert de alarmknipperlichten om voertuigen achter
u te waarschuwen wanneer u plotseling remt.

ISOFIX EN AIRBAGS
Om de veiligheid van meereizende kinderen nog verder te
vergroten zijn standaard twee ISOFIX-bevestigingspunten
voor baby-/kinderzitjes geïntegreerd in de linker- en
rechterzijde van de achterbank. Een uitgebreid systeem van
zes airbags, inclusief front- en zij-airbags voor bestuurder en
voorpassagier, en doorlopende curtain-hoofdairbags voor
inzittenden voor- en achterin is standaard.

VOETGANGERSAIRBAG EN ACTIEVE MOTORKAP
In het geval van een aanrijding activeren sensoren in de
voorbumper een verborgen airbag onder de achterzijde
van de motorkap. Hierdoor wordt de motorkap omhoog
geduwd en beschermt een exterieurairbag voetgangers
of fietsers tegen contact met de voorruit.

GORDELSPANNERS
Bij een botsing worden binnen een fractie van een seconde
gordelspanners geactiveerd om bestuurder en passagiers
veilig te houden. Een plotselinge vertraging activeert een
zuiger in het gordelmechanisme die de veiligheidsgordel
vrijwel onmiddellijk aanspant en de inzittende strak tegen
de stoel trekt.

VEILIGHEIDSKOOI
De ultrasterke stalen veiligheidskooi van de E-PACE is ontworpen
voor maximale veiligheid en vormt een stijve constructie rondom
u en uw passagiers.

BETERE VERLICHTING͵
VEILIGER RIJDEN IN HET DONKER
De E-PACE is standaard uitgerust met LED-koplampen en -achterlichten. LED-lampen
zijn ontworpen om een autoleven lang mee te gaan en reduceren brandstofverbruik
omdat ze minder energie gebruiken. De geproduceerde lichtkwaliteit komt sterk
overeen met die van daglicht, waardoor rijden in het donker minder vermoeiend is.
De optionele koplampsystemen zijn uitgerust met het markante lichtdesign van de
signature-dagrijverlichting1 (DRL). Bij het inschakelen van een richtingaanwijzer
schakelt de statische bochtverlichting2 in. Deze is actief bij snelheden tot 70 km/h
om de weg of oprit te verlichten waarheen u stuurt. Rijden in het donker wordt
gemakkelijker met Automatic High Beam Assist3 (AHBA) (optie) dat tegenliggers
detecteert en automatisch het grootlicht dimt voor tegemoetkomend verkeer.

KOPLAMPARCHITECTUUR

KOPLAMPBEHUIZING

1Standaard op S, SE en HSE. 2Standaard met Matrix LED-koplampen. 3Standaard op SE en HSE.
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De Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting (optie) zijn uitgerust met
Adaptive Driving Beam. Door het splitsen van het grootlicht in onmerkbaar dunne,
verticale stroken, maximaliseert de Adaptive Beam het aantal grootlicht-secties
rondom tegemoetkomend verkeer voor ultiem zicht, en werpt het een schaduw voor
tegemoetkomend verkeer om verblinding te helpen voorkomen. De Adaptive Driving
Beam optimaliseert de lichtverdeling voor diverse rijomstandigheden: stad, buitenweg,
snelweg of slecht weer. Dynamische richtingaanwijzers voor en achter maken andere
weggebruikers direct duidelijk welke richting u op wilt gaan. Deze zijn beschikbaar in
combinatie met Matrix LED-koplampen (optie).
Zoek op 'Jaguar E-PACE Veiligheid' voor meer informatie.

MATRIX LED-KOPLAMP
Bestaat uit 20 LED's die zijn gekoppeld aan sensoren
die de omgeving van de auto evalueren. Deze LED's
kunnen ieder afzonderlijk inschakelen, uitschakelen of
dimmen, en de lengte en verdeling van de lichtbundel
aanpassen aan elke situatie.
LED UIT

LED AAN

FUNCTIONALITEIT

VOOR ALLES EEN PLEK
De E-PACE biedt de meeste opbergruimte in zijn klasse. De diepe bergruimte in de middenconsole is uitgerust met
uitneembare bekerhouders voor een uiterst flexibele ruimte, geschikt voor het opbergen van kleinere tablets of vier liggende
flesjes van 75 cl. In de console bevinden zich een 12V-aansluiting en twee USB-aansluitingen om apparaten te kunnen
opladen; de achterzijde van de middenconsole biedt drie USB-aansluitingen (optie) voor achterpassagiers. De bodem van
het opbergvak is tevens uitgerust met een tablethouder, waarin het apparaat tijdens het opladen kan worden geplaatst.

GETOOND INTERIEUR: E-PACE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN LIGHT OYSTER MET INTERIEUR IN EBONY/LIGHT OYSTER EN HEMELBEKLEDING IN LIGHT OYSTER

Een smartphonehouder tussen de bekerhouders maakt het mogelijk om een telefoon op te laden, waarbij de
bekerhouders beschikbaar blijven. Het grote dashboardkastje is een uitstekende plek voor alle persoonlijke spullen
die u bij de hand wilt houden. De vorm van de twee diepe opbergvakken in de voorportieren is berekend op een
grote variatie aan voorwerpen, zoals telefoons, blikjes of een 1,5 literfles mineraalwater.

FUNCTIONALITEIT
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Activity Key

Aankoppelassistent

PRAKTISCH ONTWORPEN
Praktische functionaliteit staat voorop bij de E-PACE. Zo is onze Activity Key de
perfecte metgezel, welk avontuur u ook wilt beleven. Daarnaast heeft de E-PACE
een trekgewicht tot 1.800 kg en talrijke functies om het trekken van een trailer
gemakkelijker en veiliger te maken.

AANKOPPELASSISTENT
Tow Hitch Assist2 maakt het aankoppelen van een trailer aan de auto veel
gemakkelijker door het proces te visualiseren. Op het touchscreen toont
het de verwachte baan van de trekhaak naar de trailerkoppeling.

ACTIVITY KEY
Met de Activity Key (optie) kunt u genieten van uw favoriete activiteiten en de
autosleutel veilig in uw auto laten. Voor extra gebruiksgemak kunt u de Activity Key
om uw pols dragen. De polsband is robuust en volledig waterdicht. Op deze manier
kunt u allerlei activiteiten beoefenen, van fietsen tot zwemmen. Houd de Activity Key
tegen de sensor in de achterklep1 om de auto te ver- of ontgrendelen en tegelijk de
conventionele afstandsbediening uit of weer in te schakelen.

TOW ASSIST
Tow Assist2 helpt bij het achteruitrijden, door de baan van de trailer te voorspellen.
Het systeem toont op het touchscreen de voorspelde baan van zowel de auto als
de trailer in de vorm van gekleurde trajectlijnen. U kunt zelfs de breedte van uw
trailer instellen om nauwkeurige hulplijnen te laten weergeven.

ELEKTRISCH UIT-/INKLAPBARE TREKHAAK
Dit systeem (optie) wordt bediend via een handige schakelaar in de bagageruimte
of via het touchscreen.
TRAILER LIGHT TEST
Met deze functie kunt u de verlichting van een trailer gemakkelijk testen, zelfs wanneer u
alleen bent. Als een optionele elektrisch uit-/inklapbare trekhaak is gemonteerd, wordt
het automatische systeem gebruikt om alle lichten opeenvolgend even te laten branden.
U activeert het via het touchscreen of met een schakelaar in de bagageruimte.

1Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.
2Standaard wanneer de trekhaak wordt gecombineerd met de 360° Surround Camera.

TRAILER STABILITY ASSIST
Trailer Stability Assist (TSA) zorgt voor grotere stabiliteit bij het trekken van een
trailer. Indien TSA vaststelt dat de trailer een gevaarlijke pendelbeweging begint
te ontwikkelen, helpt het u om de controle terug te krijgen door de snelheid van
de E-PACE geleidelijk te reduceren via het verlagen van het motorvermogen.
Daarnaast worden individuele wielen links en rechts afgeremd om de
pendelbeweging te neutraliseren.

FUNCTIONALITEIT

| 35

HANDSFREE ELEKTRISCHE ACHTERKLEPBEDIENING

NEEM ALLES MEE
Ongeacht uw bestemming en wie of wat u ook wilt meenemen, de E-PACE
is ontworpen om u en uw bagage altijd moeiteloos en stijlvol te vervoeren.
Als u uw handen vol hebt, kunt u met de handsfree elektrische
achterklepbediening* (optie) de achterklep gemakkelijk openen.
Een voetbeweging onder de achterbumper van de E-PACE is voldoende
om de achterklep te openen of te sluiten.
Dankzij een maximum breedte van 1,3 meter, reizen grotere voorwerpen
gemakkelijk mee in de bagageruimte. Zelfs het meenemen van een
ingeklapte wandelwagen in de E-PACE is kinderspel. In de bagageruimte
met een inhoud tot 577 liter kunt u gemakkelijk twee middelgrote koffers
en drie handbagagekoffers meenemen.
De asymmetrisch gedeeld (60:40) neerklapbare achterbank is standaard,
zodat u gemakkelijk voorwerpen tot 1.568 mm lang kunt meenemen,
in combinatie met een of twee achterpassagiers. Voor grote objecten,
zoals een meubelpakket, kunt u de tweede zitrij volledig neerklappen
om een ruimte van 1.234 liter te creëren. Met gebruiksvriendelijke rails
(optie) en een veiligheidsnet kan de flexibiliteit worden vergroot en
blijven objecten veilig in de bagageruimte.

*Alleen beschikbaar i.c.m. Keyless Entry (optie). Keyless Entry is standaard op HSE.
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NEW E-PACE CHEQUERED FLAG
Jaguar's programma sportieve, luxueuze en compacte SUV's is verrijkt met de toevoeging van de
Chequered Flag Special Edition, die zich onderscheidt door unieke exterieur- en interieurkenmerken.
Het exterieur is voorzien van alle belangrijke kenmerken van de R-Dynamic, aangevuld met het Black
Pack, dat een prachtige combinatie vormt met de sportieve 19" lichtmetalen velgen in Satin Dark Grey.
De dorpellijsten en powervents zijn voorzien van Chequered Flag-logo's. Een glazen panoramadak
rondt deze unieke uitvoering af. Er zijn drie lakkleuren beschikbaar: Corris Grey, Yulong White en
– exclusief voor de E-Pace Chequered Flag – Photon Red. Ook het interieur heeft een subtiele make-over
gekregen met stoelbekleding in generfd leder in Ebony met stiknaden in Flame Red. Andere details zijn
verwarmbare voorstoelen, Interactive Driver Display en Connect Pro Pack.
Kenmerken:
Beschikbaar met 110 kW/150 pk Ingenium 2.0 liter viercilinder turbodieselmotor, 132 kW/180 pk turbodieselmotor i.c.m. AWD en automatische
transmissie, en 147 kW/200 pk en 183 kW/249 pk 2.0 liter viercilinder turbo benzinemotoren i.c.m. AWD en automatische transmissie.
Exterieur:
• Chequered Flag-badges op powervents • Black Pack met 19" lichtmetalen velgen in Satin Dark Grey • Lakkleuren: Corris Grey, Yulong
White of Photon Red • Standaard met elektrische achterklepbediening, vast glazen panoramadak in carrosseriekleur en Keyless Entry.
Interieur:
• Dorpellijsten met Chequered Flag-logo • Stoelbekleding in generfd leder in Chequered Flag Ebony met stiknaden in Flame Red
• Hemelbekleding in Ebony Morzine • Standaard met 10-voudig verstelbare en verwarmbare voorstoelen, Interactive Driver Display
en Connect Pro Pack.

SPECIFICATIES E-PACE
Configureer uw auto op jaguar.com

Dit is waar onze E-PACE uw E-PACE wordt. U hebt verschillende mogelijkheden: de keuze
voor de E-PACE of de E-PACE R-Dynamic, motor en uitvoering, exterieur- en interieurkleuren,
lichtmetalen velgen en andere details waarmee u uw individuele auto creëert. U kunt ook uw
perfecte E-PACE ontwerpen en configureren met onze online configurator op jaguar.com

KIES UW
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KIES UW

MODEL

MOTOR

UITVOERING
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Hier kunt u de standaarduitrusting van
de E-PACE en de E-PACE R-Dynamic
met elkaar vergelijken.

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

U kunt uw E-PACE nog verder personaliseren
door een keuze te maken uit de verschillende
uitvoeringen.

SPECIFICATIES

KIES UW

KIES UW

KIES UW

INTERIEUR

OPTIES EN
JAGUAR GEAR –
ACCESSORIES
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Pagina 64

U kunt kiezen uit een uitgebreid programma
exterieuropties: daken, lakkleuren, het Black Pack en
lichtmetalen velgen. Hiermee geeft u uitdrukking aan
uw individuele smaak.

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

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.

EXTERIEUR

1 MODEL
KIES UW

E-PACE

E-PACE R-DYNAMIC

STANDAARDUITRUSTING E-PACE & E-PACE R-DYNAMIC
EXTERIEURKENMERKEN

ZITPLAATSEN EN INTERIEURAFWERKING

INFOTAINMENT

VEILIGHEID

Powervents in de voorspatborden in Chrome
Omlijsting zijruiten in Satin Black
Elektrisch verstel- en verwarmbare
buitenspiegels
Ruitenwissers met regensensor
Dubbele uitlaat met eindstukken1
Achterspoiler
Verwarmbare achterruit
LED-koplampen
LED-achterlichten
Mistachterlicht
Koplampen met schemersensor
Richtingaanwijzers met tiptoetsfunctie
voor 3x richting aangeven
Instapverlichting (via afstandsbediening)
en uitschakelvertraging koplampen

Stoelbekleding in premium stof
8-voudig handmatig verstelbare voorstoelen
Met leder bekleed stuurwiel
Hemelbekleding in stof Morzine in kleur
Light Oyster
Metalen dorpellijsten met 'JAGUAR' woordmerk
Gedeeld neerklapbare achterbank (60:40)

10" Touch Pro touchscreen
Analoog instrumentenpaneel met 5" infodisplay
InControl Remote
Audiosysteem – 180 W
AM/FM-radio
Dynamische volumeregeling
Bluetooth®-connectivity
Spraakherkenning4
Elektrische aansluitingen – 4 x 12V
en 2 x USB data en opladen
Eco-modus voor zuinige rijstijl
Boordcomputer

Antiblokkeer remsysteem (ABS)
Pedestrian Protection System
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Emergency Brake Assist (EBA)
Frontairbags met gebruikssensor voor
voorpassagiersstoel
Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
Doorlopende curtain-hoofdairbags voor
inzittenden voor-/achterin
Automatische portiervergrendeling
bij wegrijden (instelbaar)
ISOFIX kinderzitjesbevestigingspunten
in achterbank
Elektrisch bedienbare kindersloten
op achterportieren
Geluidssignaal bij niet dragen
veiligheidsgordels
Passieve hoofdsteunen voorstoelen

VELGEN EN BANDEN
17" 10-Spoke lichtmetalen velgen 'Style 1005'
Jaguar Tyre Repair System
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

DYNAMIEK
All Surface Progress Control2 (ASPC)
Hill Start Assist
JaguarDrive Control
Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)
Torque Vectoring3
Dynamic Stability Control en Traction Control
Elektromechanisch gestuurde parkeerrem
(EPB)
Low Traction Launch2
Stop/Start-systeem
Start-/Stopknop

BESTUURDERSONDERSTEUNING
Emergency Braking
Cruise control en Speed Limiter
Driver Condition Monitoring
Lane Keeping Assist
Park Distance Control (PDC) voor en achter
Achteruitrijcamera

INTERIEURUITVOERING
2-Zone climate control
Opbergvak middenconsole
Twee bekerhouders voor
Middenconsole met armsteun
Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
Ventilatieroosters tweede zitrij
Verlichting in hemelconsole

GEBRUIKSGEMAK
Afdekking bagageruimte
Elastische gordel aan de zijkant
van de bagageruimte
Verlichting in bagageruimte
Bevestigingsogen in bagageruimte
Haken in bagageruimte
Opbergnet in bagageruimte
Handmatig bediende achterklep

E-PACE R-DYNAMIC – EXTRA STANDAARDUITRUSTING
SPECIFIEK VOOR R-DYNAMIC
R-Dynamic carrosserie-uitvoering (unieke
voorbumper en grille in Gloss Black)
Met Softgrain leder bekleed R-Dynamic
stuurwiel met schakelpaddles2

Dubbele uitlaat met R-Dynamic eindstukken
Sportstoelen met bekleding in Ebony
Sportsmesh met contrasterende stiknaden
Mistlampen voor

1Optie op D150 en D180. 2Alleen i.c.m. automatische transmissie. 3Alleen AWD. 4Niet beschikbaar voor Navigation Pro.

Powervents voorspatborden in Satin Chrome
Grille in Gloss Black met omlijsting
in Satin Chrome
Gepolijst roestvaststalen pedalen

Metalen dorpellijsten met
R-Dynamic-woordmerk
Hemelbekleding in Ebony

SPECIFICATIES
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2 MOTOR
KIES UW

Configureer uw auto op jaguar.com

DIESEL
AANDRIJVING, MOTORPRESTATIES EN BRANDSTOFVERBRUIK
MOTOR

D150

Transmissie

D180

D240

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Automaat

Handgeschakeld

Automaat

Automaat

Front Wheel Drive (FWD)

All Wheel Drive (AWD)

All Wheel Drive (AWD)

All Wheel Drive (AWD)

All Wheel Drive (AWD)

All Wheel Drive (AWD)

110 (150) / 3.500

110 (150) / 3.500

110 (150) / 3.500

132 (180) / 4.000

132 (180) / 4.000

177 (240) / 4.000

380 / 1.750

380 / 1.750

380 / 1.750

430 / 1.750

430 / 1.750

500 / 1.500

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

Aantal cilinders

4

4

4

4

4

4

Configuratie

i4

i4

i4

i4

i4

i4

Aandrijving
Maximum vermogen

kW (pk) / tpm

Maximum koppel

Nm / tpm

Cilinderinhoud

cm3

PRESTATIES

Handgeschakeld

Topsnelheid
Acceleratie 0-100 km/h

Automaat

Handgeschakeld

Automaat

Automaat

km/h

199

194

193

207

205

224

s

10,1

10,7

10,5

9,9

9,1

7,4

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT*
NEDC
Brandstofverbruik

NEDC
CO2-emissies

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Stad

l/100 km

6,4

6,5

6,6

6,6

7,2

7,4

6,7

6,7

7,2

7,4

8,0

8,2

Buitenweg

l/100 km

4,9

5,0

4,9

5,0

5,3

5,4

5,0

5,1

5,3

5,4

5,8

5,9

Gecombineerd

l/100 km

5,4

5,5

5,5

5,6

6,0

6,1

5,7

5,7

6,0

6,1

6,6

6,8

g/km

168

171

174

174

191

195

177

178

191

195

210

217

Stad
Buitenweg

g/km

128

131

130

132

139

143

133

134

139

143

154

157

Gecombineerd

g/km

143

146

146

148

158

162

149

150

158

162

175

178

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**

WLTP
Brandstofverbruik

WLTP
CO2-emissies

Klasse B

TEL – TEH†

TEL – TEH†

TEL – TEH†

TEL – TEH†

TEL – TEH†

TEL – TEH†

Laag

l/100 km

9,3 – 8,8

8,5 – 9,0

9,4 – 9,8

8,6 – 9,3

9,4 – 9,8

10,4 – 10,5

Middelhoog

l/100 km

6,7 – 7,1

6,9 – 7,5

7,1 – 7,6

6,8 – 7,3

7,1 – 7,6

7,5 – 8,6

Hoog

l/100 km

5,5 – 6,2

5,9 – 6,5

6,1 – 6,6

6,1 – 6,5

6,1 – 6,8

6,4 – 6,7

Extra hoog

l/100 km

6,6 – 7,3

6,8 – 7,7

7,3 – 7,9

7,0 – 7,8

7,3 – 8,1

7,7 – 8,4

Gecombineerd

l/100 km

6,6 – 7,2

6,8 – 7,5

7,2 – 7,7

6,9 – 7,5

7,2 – 7,8

7,6 – 8,2

Laag

g/km

245 – 231

222 – 237

247 – 258

224 – 245

247 – 258

273 – 275

Middelhoog

g/km

174 – 187

180 – 196

186 – 199

178 – 193

186 – 200

197 – 225

Hoog

g/km

145 – 162

154 – 170

160 – 174

159 – 171

160 – 177

168 – 176

Extra hoog

g/km

172 – 192

179 – 201

191 – 207

183 – 204

191 – 214

201 – 221

Gecombineerd

g/km

174 – 187

177 – 195

188 – 202

180 – 197

188 – 206

200 – 216

Klasse A (17" velgen / 18" en 19" velgen met zomerbanden). Klasse B (18" en 19" velgen met all-season banden / 20" 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.
CO2-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 CO2-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.
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BENZINE
AANDRIJVING, MOTORPRESTATIES EN BRANDSTOFVERBRUIK
MOTOR
Transmissie
Aandrijving
Maximum vermogen
Maximum koppel

P200

P250

P300

Automaat

Automaat

Automaat
All Wheel Drive (AWD)

All Wheel Drive (AWD)

All Wheel Drive (AWD)

kW (pk) / tpm

147 (200) / 5.500

183 (249) / 5.000

221 (300) / 5.500

Nm / tpm

320 / 1.200-4.500

365 / 1.300-4.500

400 / 1.200-4.500
1.997

1.997

1.997

Aantal cilinders

4

4

4

Configuratie

i4

i4

i4

Cilinderinhoud

cm3

PRESTATIES
Topsnelheid
Acceleratie 0-100 km/h

Automaat

Automaat

Automaat

km/h

216

230

240

s

8,2

7,0

6,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT*
NEDC
Brandstofverbruik

NEDC
CO2-emissies

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Klasse A

Klasse B

Stad

l/100 km

10,1

10,2

10,4

10,6

11,0

11,2

Buitenweg

l/100 km

6,8

7,0

6,8

7,0

7,4

7,6

Gecombineerd

l/100 km

8,0

8,1

8,1

8,3

8,7

8,9
255

Stad

g/km

230

233

237

241

251

Buitenweg

g/km

155

159

156

159

170

172

Gecombineerd

g/km

182

186

185

189

199

203

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**

WLTP
Brandstofverbruik

WLTP
CO2-emissies

TEL – TEH†

TEL – TEH†

TEL – TEH†

Laag

l/100 km

12,9 – 13,5

12,9 – 13,4

13,3 – 15,7

Middelhoog

l/100 km

9,2 – 10,0

9,4 – 10,2

10,1 – 10,3

Hoog

l/100 km

8,0 – 8,7

8,1 – 9,1

8,6 – 9,2

Extra hoog

l/100 km

9,4 – 10,3

9,5 – 10,6

9,8 – 10,6

Gecombineerd

l/100 km

9,4 – 10,2

9,5 – 10,4

10,0 – 10,8

Laag

g/km

292 – 305

294 – 304

303 – 356

Middelhoog

g/km

209 – 226

213 – 231

229 – 233

Hoog

g/km

182 – 197

184 – 206

196 – 208

Extra hoog

g/km

212 – 233

215 – 240

222 – 240

Gecombineerd

g/km

213 – 230

215 – 236

226 – 244

†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 CO2 is tussen TEL en TEH, alleen TEH wordt vermeld.
D240 en P300 alleen beschikbaar op S, SE of HSE. Handgeschakelde versnellingsbak niet beschikbaar op HSE.
Ga voor meer informatie en om uw auto te configureren naar jaguar.com

3 UITVOERING
KIES UW
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S

SE

HSE

R-DYNAMIC S

R-DYNAMIC SE

R-DYNAMIC HSE

SPECIFICATIES

S

SE

HSE

LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

Automatic High Beam Assist (AHBA)

Automatic High Beam Assist (AHBA)

18" 9-Spoke 'Style 9008' in Gloss Sparkle Silver

19" 10-Spoke 'Style 1039' in Gloss Sparkle Silver

20" 5-Spoke 'Style 5054' in Gloss Sparkle Silver

Voor R-Dynamic S: 18" 5-Spoke 'Style 5048'
in Gloss Sparkle Silver

Voor R-Dynamic SE: 19" 5-Spoke 'Style 5049'
in Gloss Sparkle Silver

Voor R-Dynamic HSE: 20" 5-Split Spoke Style '5051'
in Satin Grey & Contrast Diamond Turned Finish

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

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

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

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

Elektrisch bedienbare achterklep

Handsfree elektrische achterklepbediening

KOPLAMPEN

LICHTMETALEN VELGEN

GEBRUIKSGEMAK

Keyless Entry
ZITPLAATSEN
Stoelbekleding in generfd leder

Stoelbekleding in generfd leder

Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder

10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen

14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen
met memoryfunctie

18-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met
memoryfunctie

Voor R-Dynamic SE: Stoelbekleding in generfd leder
met contrasterende stiknaden

Voor R-Dynamic HSE: Stoelbekleding in geperforeerd
Windsor leder met contrasterende stiknaden

Navigation Pro

Navigation Pro

Navigation Pro

Connect Pro Pack met Pro Services,
een 4G WiFi-hotspot en Smart Settings

Connect Pro Pack met Pro Services,
een 4G WiFi-hotspot en Smart Settings

Connect Pro Pack met Pro Services,
een 4G WiFi-hotspot en Smart Settings

Smartphone Pack

Smartphone Pack

Smartphone Pack

Meridian™ audiosysteem – 380 W

Meridian™ audiosysteem – 380 W

Voor R-Dynamic S: Stoelbekleding in generfd leder met
contrasterende stiknaden
INFOTAINMENT

12,3" Interactive Driver Display
BESTUURDERSONDERSTEUNING
Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

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

Park Pack met 360° Park Distance Control,
Rear Traffic Monitor en Park Assist
Drive Pack met Adaptive Cruise Control met Queue Assist,
High-speed Emergency Braking en Blind Spot Assist

4 EXTERIEUR
KIES UW

Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW DAK

Dak in carrosseriekleur
(standaard)

Dak in carrosseriekleur met vast panoramadak
(optie)

*Niet beschikbaar i.c.m. lakkleuren Narvik Black, Santorini Black of Farallon Pearl Black.
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: E-PACE R-DYNAMIC SE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES

Dak in contrastkleur Black*
(optie)

Dak in contrastkleur Black met vast panoramadak*
(optie)

KIES UW LAKKLEUR

Carrosseriekleur: Fuji White
(Solid)

Carrosseriekleur: Narvik Black
(Solid)

Dakkleur: Black

Carrosseriekleur: Caldera Red
(Solid)

Dakkleur: Black

Carrosseriekleur: Yulong White
(Metallic)

Dakkleur: Black

SPECIFICATIES
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KIES UW LAKKLEUR
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Carrosseriekleur: Borasco Grey
(Metallic)

Dakkleur: Black

Carrosseriekleur: Santorini Black
(Metallic)

Carrosseriekleur: Corris Grey
(Metallic)

Dakkleur: Black

Carrosseriekleur: Indus Silver
(Metallic)

SPECIFICATIES

Dakkleur: Black

Carrosseriekleur: Firenze Red
(Metallic)

Dakkleur: Black

Carrosseriekleur: Farallon Pearl Black
(Premium metallic)

Carrosseriekleur: Caesium Blue
(Metallic)

Dakkleur: Black

Carrosseriekleur: Silicon Silver
(Premium metallic)

Dakkleur: Black

4 EXTERIEUR
KIES UW

Configureer uw auto op jaguar.com

GETOONDE AUTO: E-PACE S IN BORASCO GREY, UITGEVOERD MET OPTIES
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BLACK PACK
Met het Black Pack (optie) geeft u uw auto nog meer karakter. Het omvat een grille
met omlijsting, powervents en raamlijsten in Gloss Black. Maak de uitstraling compleet
met 20" 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 'Style 5051' in Gloss Black (optie).

4 EXTERIEUR
KIES UW

Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW LICHTMETALEN VELGEN
STANDAARDUITRUSTING & OPTIES
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17" 10-SPOKE 'STYLE 1005'
IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op E-PACE

18" 9-SPOKE 'STYLE 9008'
IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op E-PACE S

19" '10-SPOKE' 'STYLE 1039'
IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op E-PACE SE

20" '5-SPOKE' 'STYLE 5054'
IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op E-PACE HSE

17" 10-SPOKE 'STYLE 1005'
IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op E-PACE R-Dynamic

18" 5-SPOKE 'STYLE 5048'
IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op E-PACE R-Dynamic S

19" 5-SPOKE 'STYLE 5049'
IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op E-PACE R-Dynamic SE

20" 5-SPLIT SPOKE 'STYLE 5051'
IN SATIN GREY & CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
Standaard op E-PACE R-Dynamic HSE

SPECIFICATIES

OPTIE

17" 10-SPOKE 'STYLE 1037'*

19" 5-SPOKE 'STYLE 5049'
IN SATIN DARK GREY

20" 6-SPLIT SPOKE 'STYLE 6014' IN SATIN GREY
& CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH

21" 5-SPLIT SPOKE 'STYLE 5053' IN SATIN GREY
& CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH**

20" 5-SPLIT SPOKE 'STYLE 5051'
IN GLOSS BLACK

*Alleen beschikbaar i.c.m. D150- en D180-motoren. **Alleen i.c.m. Adaptive Dynamics (optie). Niet beschikbaar i.c.m. D150 of handgeschakelde versnellingsbak.
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.

5 INTERIEUR
KIES UW
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E-PACE

E-PACE R-DYNAMIC

STOF

SPORTSMESH

GENERFD LEDER

GENERFD LEDER

WINDSOR LEDER

WINDSOR LEDER

SPECIFICATIES

SELECTEER UW STOELBEKLEDING EN STOELFUNCTIES
STOELSTIJL
E-PACE
E-PACE R-DYNAMIC

8-VOUDIG HANDMATIG
VERSTELBARE VOORSTOELEN
2

10-VOUDIG ELEKTRISCH VERSTELBARE 14-VOUDIG ELEKTRISCH VERSTELBARE
VOORSTOELEN
VOORSTOELEN
7
7

18-VOUDIG ELEKTRISCH
VERSTELBARE VOORSTOELEN
7

2

7

7

7

Voorwaarts/achterwaarts

Handmatig (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Zithoogte

Handmatig (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (2)

Elektrisch (4)

Elektrisch (4)

Handmatig (2)

Handmatig (2)

VERSTELMOGELIJKHEDEN

Zithoek
Bovenbeensteun
Rugleuning

Elektrisch (2)
Handmatig (2)

Lendensteun
Zijwangen
Hoogte hoofdsteun

Elektrisch (2)
Handmatig (2)

Handmatig (2)

Bestuurders- en voorpassagiersstoel met memoryfunctie

—

—

2

2

Middenarmsteun achter

—

2

2

2

KENMERKEN

OPTIONELE FUNCTIES
Verwarmbare voorstoelen

7

7

7

7

Verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank
Koel-/verwarmbare voorstoelen en verwarmbare buitenste
zitplaatsen achterbank
STOELBEKLEDING

7

7

7

7

—

—

—

7

Stof (standaard op E-PACE)

2

—

—

—

Sportsmesh (standaard op E-PACE R-Dynamic)

2

—

—

—

Generfd leder

—

2

2

—

Windsor leder

—

—

—

2

BESCHIKBAARHEID
E-PACE

2

7

7

7

E-PACE S

—

2

7

7

E-PACE SE

—

—

2

7

E-PACE HSE

—

—

—

2

2 Standaard 7 Optie — Niet beschikbaar
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SELECTEER DE KLEURENCOMBINATIE VOOR UW INTERIEUR
1

2

4

5

6

INTERIEURKLEUREN

STIKNADEN

STOELBEKLEDING

HEMELBEKLEDING

BOVENZIJDE
DASHBOARD

MIDDENSECTIE
DASHBOARD

TAPIJT

E-PACE
A Ebony/Ebony

Ebony

Ebony stof

Light Oyster¹

Ebony

Ebony

Ebony

B Ebony/Ebony
C Lunar/Light Oyster

Ebony

Ebony generfd leder

Light Oyster¹

Ebony

Ebony

Ebony

Light Oyster

Light Oyster generfd leder

Light Oyster¹

Lunar

Light Oyster

Lunar

D Ebony/Ebony
E Lunar/Light Oyster

Ebony

Ebony Windsor leder

Light Oyster¹

Ebony

Ebony

Ebony

Light Oyster

Light Oyster Windsor leder

Light Oyster¹

Lunar

Light Oyster

Lunar

F Lunar/Light Oyster
G Ebony/Siena Tan

Light Oyster

Light Oyster Windsor leder

Light Oyster¹

Ebony

Light Oyster

Ebony

Siena Tan

Siena Tan Windsor leder

Light Oyster¹

Ebony

Siena Tan

Ebony

E-PACE R-DYNAMIC
H Ebony/Ebony

Light Oyster

Ebony Sportsmesh

Ebony²

Ebony

Ebony

Ebony

I

Light Oyster

Ebony generfd leder

Ebony²

Ebony

Ebony

Ebony

J Ebony/Ebony
K Ebony/Light Oyster

Reims Blue

Ebony generfd leder

Ebony²

Ebony

Ebony

Ebony

Light Oyster

Light Oyster generfd leder

Ebony²

Ebony

Light Oyster

Ebony

L Ebony/Ebony
M Ebony/Light Oyster

Light Oyster

Ebony Windsor leder

Ebony²

Ebony

Ebony

Ebony

Light Oyster

Light Oyster Windsor leder

Ebony²

Ebony

Light Oyster

Ebony

N Ebony/Mars Red
O Ebony/Eclipse

Red

Mars Red Windsor leder

Ebony²

Ebony

Mars Red

Ebony

Reims Blue

Eclipse Windsor leder

Ebony²

Ebony

Eclipse

Ebony

Ebony/Ebony

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

4

5

6

2
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A. EBONY/EBONY
Afgebeeld interieur: E-PACE met Ebony/Ebony interieur met stiknaden in Ebony,
stoelbekleding in Ebony stof en hemelbekleding in Light Oyster.

KLEURENCOMBINATIES
INTERIEUR: E-PACE

B. EBONY/EBONY
Afgebeeld interieur: E-PACE SE met Ebony/Ebony interieur met stiknaden in Ebony,
stoelbekleding in Ebony generfd leder en hemelbekleding in Light Oyster. Dit interieur
is ook beschikbaar voor de E-PACE S.
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SPECIFICATIES

C. LUNAR/LIGHT OYSTER
Afgebeeld interieur: E-PACE SE met Lunar/Light Oyster interieur met stiknaden
in Light Oyster, stoelbekleding in Light Oyster generfd leder en hemelbekleding
in Light Oyster. Dit interieur is ook beschikbaar voor de E-PACE S.

D. EBONY/EBONY
Afgebeeld interieur: E-PACE HSE met Ebony/Ebony interieur met stiknaden in Ebony,
stoelbekleding in Ebony Windsor leder en hemelbekleding in Light Oyster.

E. LUNAR/LIGHT OYSTER
Afgebeeld interieur: E-PACE HSE met Lunar/Light Oyster interieur met stiknaden
in Light Oyster, stoelbekleding in Light Oyster Windsor leder en hemelbekleding
in Light Oyster.

F. EBONY/LIGHT OYSTER
Afgebeeld interieur: E-PACE HSE met Ebony/Light Oyster interieur met stiknaden
in Light Oyster, stoelbekleding in Light Oyster Windsor leder en hemelbekleding
in Light Oyster.

G. EBONY/SIENA TAN
Afgebeeld interieur: E-PACE HSE met Ebony/Siena Tan interieur met stiknaden
in Siena Tan, stoelbekleding in Siena Tan Windsor leder en hemelbekleding
in Light Oyster.

5 INTERIEUR
KIES UW
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KLEURENCOMBINATIES INTERIEUR:
E-PACE R-DYNAMIC

H. EBONY/EBONY
Afgebeeld interieur: E-PACE R-Dynamic met Ebony/Ebony interieur met stiknaden
in Light Oyster, sportstoelen met bekleding in Ebony Sportsmesh en hemelbekleding
in Ebony.

I. EBONY/EBONY
Afgebeeld interieur: E-PACE R-Dynamic SE met Ebony/Ebony interieur met stiknaden
in Light Oyster, sportstoelen met bekleding in Ebony generfd leder en hemelbekleding
in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar voor de E-PACE R-Dynamic S.

J. EBONY/EBONY
Afgebeeld interieur: E-PACE R-Dynamic SE met Ebony/Ebony interieur met stiknaden
in Reims Blue, sportstoelen met bekleding in Ebony generfd leder en hemelbekleding
in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar voor de E-PACE R-Dynamic S.

K. EBONY/LIGHT OYSTER
Afgebeeld interieur: E-PACE R-Dynamic SE met Ebony/Light Oyster interieur met
stiknaden in Light Oyster, sportstoelen met bekleding in Light Oyster generfd leder en
hemelbekleding in Ebony. Dit interieur is ook beschikbaar voor de E-PACE R-Dynamic S.

SPECIFICATIES

L. EBONY/EBONY
Afgebeeld interieur: E-PACE R-Dynamic HSE met Ebony/Ebony interieur met
stiknaden in Light Oyster, sportstoelen met bekleding in Ebony Windsor leder
en hemelbekleding in Ebony.

M. EBONY/LIGHT OYSTER
Afgebeeld interieur: E-PACE R-Dynamic HSE met Ebony/Light Oyster interieur met
stiknaden in Light Oyster, sportstoelen met bekleding in Light Oyster Windsor leder
en hemelbekleding in Ebony.

N. EBONY/MARS RED
Afgebeeld interieur: E-PACE R-Dynamic HSE met Ebony/Mars Red interieur
met stiknaden in Red, sportstoelen met bekleding in Mars Red Windsor leder
en hemelbekleding in Ebony.

O. EBONY/ECLIPSE
Afgebeeld interieur: E-PACE R-Dynamic HSE met Ebony/Eclipse interieur met
stiknaden in Reims Blue, sportstoelen met bekleding in Eclipse Windsor leder
en hemelbekleding in Ebony.

6
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EXTERIEURUITVOERING EN PACKS
Lange roof rails1
De roof rails af-fabriek maken montage van dwarsdragers
mogelijk voor stabiele bevestiging van dakdrageraccessoires.
Voorzien van lokaliseringen om dwarsdragers te bevestigen
in optimale positie voor gewichtsverdeling en dynamiek.
Beschikbaar in Black of Silver.
Privacy glas
Donker privacy glas geeft de achterpassagiers nog meer
privacy en reduceert verblinding door de zon.
LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
Zie pagina 30.
Matrix LED Pack
Omvat Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
en dynamische richtingaanwijzers voor en achter. Zie pagina 30.
Automatic High Beam Assist (AHBA)
Automatic High Beam Assist (AHBA) biedt hogere niveaus
van comfort en veiligheid bij rijden in het donker. AHBA
gebruikt een voorwaarts gerichte camera om koplampen van
tegenliggers te detecteren en dimt automatisch het grootlicht.
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 de badges van zowel de uitvoering als de motor laten
verwijderen van de powervents van de voorspatborden
en de achterzijde van de auto.
Dubbele uitlaat met eindstukken2
Ronde, geïntegreerde uitlaateindstukken verschaffen
de auto een high-performance uitstraling.

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels,
automatisch dimmend aan bestuurderszijde, met memoryfunctie
en instapverlichting3
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 in smalle plekken.
De buitenspiegels zijn, evenals de voorstoelen, uitgerust met
een memoryfunctie. Zodra u uw ideale stoel- en spiegelposities
hebt ingesteld, kan deze functie automatisch uw persoonlijke
instellingen oproepen. Instapverlichting, geïntegreerd in de
onderzijde van de buitenspiegels, verlicht de grond met een
opvallend design van een Jaguar met welpje.
Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak
Zie pagina 35.
Omlijsting zijruiten in Chrome
Omlijstingen van de zijruiten in Chrome accentueren het
stijlvolle ontwerp van de E-PACE.

Privacy glas

Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

1Alleen beschikbaar i.c.m. vast panoramadak (optie). 2Standaard op alle E-PACE R-Dynamic-uitvoeringen. Optie op E-PACE met D150- en D180-motoren. 3Alleen beschikbaar in
combinatie met de automatisch dimmende achteruitkijkspiegel en stoelbekleding in leder (opties). 4Standaard in Nederland en België. 5Standaard op R-Dynamic-uitvoeringen.
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. Configureer uw auto op jaguar.com of vraag uw Jaguar dealer om meer informatie.

SELECTEER UW OPTIES
Opties moeten worden geselecteerd 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.

VELGEN EN BANDEN
Ruimtebesparend stalen reservewiel
Ruimtebesparend stalen reservewiel met krik en
wielmoersleutel. Opgeborgen onder de bagageruimtevloer.
Wielmoersloten4
Bescherm uw velgen met speciaal ontworpen high-security
wielmoersloten in Chrome.

All-season banden
All-season banden combineren de kwaliteiten van zomeren winterbanden, zodat u deze het hele jaar kunt gebruiken.
Ze zijn ontworpen voor regio's met milde winters, met lichte
sneeuwval, en waar de temperaturen zelden onder het
vriespunt komen.

Ruimtebesparend stalen reservewiel

INTERIEURUITVOERING EN PACKS
Aluminium dorpellijsten met verlichting en
'JAGUAR' woordmerk
Aluminium dorpellijsten met verlichting en 'JAGUAR'
woordmerk zijn beschikbaar voor de linker- en rechterzijde
van de auto.
Gepolijst roestvaststalen pedalen5
Roestvaststalen pedaalkappen met fraai design en verborgen
bevestigingen voor een strakke afwerking.
Configureerbare ambianceverlichting
Met dit systeem kunt u de tint en de intensiteit van de
ambianceverlichting veranderen en daarmee de sfeer
in het interieur aanpassen aan uw stemming. Er is keuze
uit tien kleuren.
Interieurvoorverwarming/-ventilatie met timer
en 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.
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Zie pagina 9.
Ionisatie van interieurlucht
Nanoe™-technologie draagt bij aan het welzijn van bestuurder
en passagiers. Deze technologie verbetert de luchtkwaliteit
in het interieur en verwijdert allergenen, eventuele virussen,
bacteriën en de bijbehorende geuren uit 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.

Luchtkwaliteitssensor
Deze aanvullende optie voor de climate control
controleert de luchtkwaliteit in de auto en laat de lucht
indien nodig recirculeren.
Cold Climate Pack
Biedt verwarmde hogedruk ruitensproeiers, een verwarmbare
voorruit, een met Softgrain leder bekleed stuurwiel en een
verwarmbare stuurwielrand.
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STOELEN EN INTERIEURAFWERKING
Hemelbekleding in Light Oyster Morzine
Zie pagina 60.
Hemelbekleding in Ebony Morzine
Zie pagina 62.
Hemelbekleding in Ebony Suedecloth
Premium hemelbekleding in Suedecloth beschikbaar als optie.
Vloermatten
Voeg extra luxe toe en bescherm het tapijt van uw auto met
speciaal voor de E-PACE ontworpen matten.

Premium vloermatten
Premium vloermatten met omboording in Nubuck-leder zijn een
fraaie aanvulling op de interieurstyling van de E-PACE.
Met Softgrain leder bekleed stuurwiel
Het met luxueus Softgrain leder beklede stuurwiel brengt een
aantal van de primaire functies van de E-PACE onder handbereik.

Premium vloermatten

RIJDYNAMIEK

INFOTAINMENT

Performance Pack1
Dit pack biedt rode remklauwen en 350 mm remschijven voor.
Adaptive Dynamics2
Zie pagina 15.
Configurable Dynamics3
Zie pagina 15.

Navigation Pro4
Zie pagina 20.
Connect Pro Pack5
Zie pagina 20.
Smartphone Pack
Zie pagina 21.
Meridian™ audiosysteem – 380 W
Zie pagina 22.
Meridian™ Surround Sound audiosysteem – 825 W
Zie pagina 22.
DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
De DAB-radiotechnologie (optie) biedt een verbeterde
geluidskwaliteit, een uitgebreide keuze uit radiozenders en live
tekstinformatie over de zender, het programma en het nummer
waarnaar u luistert.

Digitale TV-functie6
Bestuurder en passagiers kunnen hun favoriete TV-programma's
kijken op het touchscreen wanneer de auto stilstaat.
Dual View7
Hiermee kunnen bestuurder en voorpassagier onafhankelijk
van elkaar naar twee verschillende beelden kijken op het
10" touchscreen, waardoor tegelijkertijd toegang tot
verschillende functies mogelijk is.
Head-Up Display
Zie pagina 17.
Interactive Driver Display
Zie pagina 17.

1Niet beschikbaar i.c.m. 17" lichtmetalen velgen. 2Niet beschikbaar i.c.m. D150, handgeschakelde versnellingsbak of 17" lichtmetalen velgen. 3Niet beschikbaar i.c.m. D150 of handgeschakelde versnellingsbak. 4Alleen i.c.m. Connect Pro
Pack. 5Alleen i.c.m. Navigation Pro. 6Niet beschikbaar in Nederland. 7Alleen i.c.m. Digitale TV-functie. 8Alleen i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend aan bestuurderszijde (optie). 9Alleen
i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend aan bestuurderszijde (optie). 10Alleen beschikbaar i.c.m. Keyless Entry (optie). 11Alleen beschikbaar i.c.m. automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
(optie). 12Standaard in Nederland. 13Standaard in Nederland en België.
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. Configureer uw auto op jaguar.com of vraag uw Jaguar dealer om meer informatie.

BESTUURDERSONDERSTEUNING
360° Surround Camera8
Zie pagina 25.
Drive Pack9
Zie pagina 24.
Park Pack
Zie pagina 25.

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter5
Traffic Sign Recognition houdt u op de hoogte over bijvoorbeeld
snelheidslimieten en inhaalverboden, door deze direct zichtbaar
in het instrumentenpaneel weer te geven. Adaptive Speed
Limiter maakt gebruik van Traffic Sign Recognition-informatie
om via het cruise control-systeem uw snelheid overeenkomstig
aan te passen.

Head-Up Display

GEBRUIKSGEMAK
Keyless Entry
Stelt u in staat om de E-PACE te ontgrendelen zonder de
afstandsbediening te hoeven gebruiken. U kunt eenvoudig
naar de auto toe lopen met de sleutel in uw zak of tas en
de auto ontgrendelen door de portiergreep vast te pakken.
Wanneer u de auto verlaat, kunt u de E-PACE vergrendelen
door op de knop op de portiergreep te drukken of door
de afstandsbediening te gebruiken.
Activity Key
Zie pagina 35.
Elektrische achterklepbediening
Zie pagina 36.
Handsfree elektrische achterklepbediening10
Zie pagina 36.

HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation.

Geïntegreerd afstandsbedieningssysteem (Homelink®)11
Het HomeLink®-systeem is een universele afstandsbediening
voor garagedeur, hek, etc., 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 Tracker12
Zie pagina 21.
Veiligheidsnet voor bagageruimte
Ontworpen voor het beschermen van inzittenden tegen
eventuele verplaatsing van de bagage.
Bevestigingsrails in bagageruimte met
bagagebevestigingssysteem
Bevestigingsrails in de bagageruimte bieden
verstelmogelijkheden om voorwerpen vast te zetten.

Inbraaksensor13
Wanneer de auto is vergrendeld, wordt iedere ongeoorloofde
binnendringing in het interieur gedetecteerd met behulp van
ultrasoon sensoren.
Extra elektrische aansluitingen
Drie extra USB-oplaadpunten in de achterzijde van
de middenconsole voor de achterpassagiers.
Click & Go
Met de geïntegreerde Click & Go Base (optie), aangevuld
met een als accessoire verkrijgbare tablethouder, kunnen
achterpassagiers tijdens elke rit hun tablet onderweg
gebruiken. Dankzij een bevestigingsmechanisme en
geïntegreerde USB-lader aan de achterzijde kunnen
achterpassagiers verbonden blijven.
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KIES UW JAGUAR GEAR – 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.
Zoek op 'Jaguar Gear accessoires' om de online accessoiresbrochure te bekijken voor ons volledige accessoiresprogramma.

GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC SE IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES

EXTERIEURACCESSOIRES
Vaste treeplanken1 2
De treeplanken maken in-/uitstappen en toegang tot het dak
gemakkelijker. Design met 'JAGUAR' woordmerk, randen van
geborsteld roestvaststaal en antisliprubber. Aanvulling op de
uiterlijke stylingkenmerken van de auto.
Roestvaststalen dorpelbeschermers2
Gepolijste, roestvaststalen dorpelbeschermers vormen een
perfecte aanvulling op het fraaie exterieurdesign van de auto.
Buitenspiegelkappen in Carbon Fibre
Buitenspiegelkappen in hoogwaardig Carbon Fibre vormen een
high-performance aanvulling op de exterieurstyling.
Buitenspiegelkappen in Noble Chrome
Buitenspiegelkappen in Noble Chrome benadrukken het
stijlvolle design van de buitenspiegels.

Powervents voorspatborden in Carbon Fibre
Powervents voorspatborden in hoogwaardig Carbon Fibre
vormen een high-performance aanvulling op de exterieurstyling.
Spatlappen − voor en achter
Spatlappen achter met 'JAGUAR' woordmerk versterken de
lijnen van uw auto, helpen opspattend water te reduceren en
beschermen het lakwerk tegen vuil en steenslag.
Roestvaststalen bodembescherming − voor en achter3
De stijlvolle bodembescherming voor en achter is uitgevoerd
in hoogwaardig, gepolijst roestvaststaal.

Vaste treeplanken

Buitenspiegelkappen in Carbon Fibre

¹Montage van spatlappen voor wordt aanbevolen ter bescherming tegen de opbouw van sneeuw, ijs of modder onder extreme omstandigheden.
²Montage kan van invloed zijn op de all-terrain capaciteiten van de auto. 3Bodembescherming achter niet beschikbaar i.c.m. trekhaak.
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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INTERIEURACCESSOIRES
Premium matten1
Luxueuze, op maat gemaakte vloermatten voorin, gemaakt
van hoogpolig 2.050 g/m2 tapijt met Jaguar logo in reliëf en
randafwerking in Nubuck-leder. De premium matten vormen
een fraaie finishing touch van het interieur.
Rubber matten1
Deze slijtvaste rubber matten met 'JAGUAR' woordmerk bieden
extra bescherming voor het tapijt in uw auto.
Premium bagagevloermat met bumperbescherming
Luxueuze, zachte bagageruimtemat met Jaguar logo.
Premium, hoogpolig 2.050 g/m2 tapijt met omboording in
Nubuck-leder. Voorzien van een bumperbeschermer die de
bumper beschermt tegen slijtplekken en krassen, en helpt
voorkomen dat uw kleding vuil wordt tijdens in- en uitladen.
De bumperbescherming kan worden opgeborgen onder de
mat wanneer hij niet wordt gebruikt.
Rubber bagagevloermat
Deze premium mat is op maat gemaakt voor de bagageruimte.
Licht en sterk. Gemakkelijk uitneembaar voor schoonmaken.
Net voor achterklepopening
Het net voor de achterklepopening zorgt dat kleine spullen
niet uit de bagageruimte kunnen vallen wanneer de achterklep
wordt geopend, zodat de maximale bagageruimte kan worden
gebruikt. Gemaakt van premium lichtgewicht materialen,
inclusief hoogwaardig bewerkt aluminium voor een
robuuste kwaliteit.

Sportpedaalkappen
De pedaalkappen, gemaakt van roestvaststaal en rubber,
worden over de bestaande pedalen aangebracht en zorgen
voor een eigentijdse en sportieve uitstraling.
Pet Loadspace Protection Pack
Beschermt de bagageruimte tegen natte en modderige poten,
en is eenvoudig schoon te maken. Combineert de quilted
bagageruimtebescherming met het bagagevangrek (vloer tot
dak) en de morsbestendige waterbak. De perfecte oplossing
voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere
dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.
Gepersonaliseerde dorpellijsten met verlichting
Elegante roestvaststalen dorpellijsten voor beide voorportieren.
Lichten op zodra een van de portieren wordt geopend.
Geaccentueerd door zachte verlichting in Phosphor Blue.
Biedt u de mogelijkheid om een eigen tekst te specificeren,
met keuze uit verschillende lettertypes.

Pet Loadspace Protection Pack

Gepersonaliseerde dorpellijsten met verlichting

1Niet i.c.m. brandblusser voor tegen de voorstoelen. 2Laadvermogen hangt af van geselecteerde dwarsdrager. Neem contact op met uw Jaguar dealer voor meer informatie. 3Roof rails zijn een optie af-fabriek en niet beschikbaar
als accessoire. 4Dwarsdragers benodigd voor montage. 5Toepasbaarheid hangt af van het formaat van de fiets, neem contact op met uw Jaguar dealer voor meer informatie. 6iPhone® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.
Neem contact op met uw Jaguar dealer voor meer informatie over compatibility met de iPhone. 7Benodigd voor montage van Click & Go-accessoires. 8Dienen te worden gecombineerd met de Click & Go Base.

TOURING ACCESSOIRES
Dwarsdragers2 3
Met de dwarsdragers kunt u een scala aan dakdrageraccessoires
gebruiken. De dwarsdragers worden gemonteerd met een
uniek mechanisme voor snelmontage/-demontage, zodat
u ze eenvoudig kunt aanbrengen en verwijderen zonder
gereedschap. Er zijn dwarsdragers beschikbaar voor auto's
met en zonder roof rails3.
Ski-/snowboarddrager4
Een veilig systeem voor het vervoer van wintersportuitrusting.
Voorzien van 'JAGUAR' woordmerk. Inclusief schuifrails voor
gemakkelijk opladen.

Bagagebox4
Ruime, afsluitbare dakkoffer met een inhoud van 410 liter.
Afmetingen 175 x 82 x 45 cm. Maximum draagvermogen
van accessoire is 75 kg.
Fietsdrager met wielbevestiging4 5
Afsluitbare fietsdrager voor 1 fiets. Gemakkelijk te monteren.
Montage van drie fietsdragers mogelijk op dwarsdragers.
Fietsdrager voor montage op trekhaak
Hoogwaardige fietsdrager voor montage 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 met wielbevestiging

OVERIGE ACCESSOIRES
iPhone® Connect & Charge Dock6
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 Hometoets 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.
Click & Go Base7
Het Click & Go-programma is een multifunctioneel
accessoiressysteem voor achterpassagiers. 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 & Play8
Click & Play is een afneembare tablethouder, beschikbaar
in uitvoeringen voor diverse soorten tablets. Eenvoudig
in verschillende standen te zetten voor extra comfort en
entertainment voor de achterpassagiers.
Zonneschermen − achterruit en zijruiten achter
Deze zonneschermen met inkliksysteem zijn eenvoudig aan te
brengen en te verwijderen, en kunnen worden opgevouwen om
ze makkelijk op te bergen. Worden geleverd in opbergtas met
'JAGUAR' logo.
Middenarmsteun met 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.

Click & Play
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2.088 mm

Hoogte auto
Met roof rails 1.647 mm
Met dakantenne 1.649 mm
Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte voor,
met vast panoramadak 996 mm
Hoofdruimte achter 970 mm
Beenruimte
Maximum beenruimte voor 1.018 mm
Maximum beenruimte achter 892 mm

2.681 mm

4.395 mm

Bagageruimte
Met achterbank omhoog
Hoogte 748 mm, breedte 1.311 mm
Inhoud bagageruimte 577 liter*
Breedte bagageruimte tussen
wielkasten 1.057 mm
Lengte op vloerniveau 806 mm

1.625 mm (1.635 mm bij 20" velgen)
1.984 mm

Draaicirkel
Tussen stoepranden 11,4 m
Tussen muren 11,9 m
Stuuromwentelingen 2,31

1.649 mm

Met achterbank neergeklapt
Hoogte 748 mm, breedte 1.311 mm
Inhoud bagageruimte 1.234 liter*
Breedte bagageruimte tussen
wielkasten 1.057 mm
Lengte op vloerniveau 1.568 mm

1.624 mm (1.634 mm bij 20" velgen)
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TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOREN
Aandrijving
Boring (mm)
Slag (mm)
Compressieverhouding (:1)

FWD Hand

DIESEL

DIESEL

DIESEL

BENZINE

BENZINE

D150

D180

D240

P200

P250

P300

AWD Auto

AWD Auto

AWD Auto

AWD Auto

AWD Hand

AWD Auto

AWD Hand

AWD Auto

BENZINE

83

83

83

83

83

83

83

83

83

92,35

92,35

92,35

92,35

92,35

92,35

92,3

92,3

92,3

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,34

10,5

10,5

10,5

Geventileerde
schijfremmen
325
Massieve
schijfremmen
300

Geventileerde
schijfremmen
325
Massieve
schijfremmen
300

Geventileerde
schijfremmen
325
Massieve
schijfremmen
300

Geventileerde
schijfremmen
325
Massieve
schijfremmen
300

Geventileerde
schijfremmen
325
Massieve
schijfremmen
300

Geventileerde
schijfremmen
349
Massieve
schijfremmen
300

Geventileerde
schijfremmen
325
Massieve
schijfremmen
300

Geventileerde
schijfremmen
325
Massieve
schijfremmen
300

Geventileerde
schijfremmen
349
Massieve
schijfremmen
300

REMSYSTEEM
Remmen voor
Diameter remschijven voor (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN**
Gewicht vanaf† (kg)

1.775

1.831

1.843

1.831

1.843

1.926

1.832

1.832

1.894

Maximum toelaatbaar gewicht (kg)

2.320

2.400

2.400

2.400

2.400

2.420

2.400

2.400

2.400

Maximum toelaatbaar gewicht op vooras (kg)

1.300

1.300

1.320

1.300

1.320

1.340

1.300

1.300

1.320

Maximum toelaatbaar gewicht op achteras (kg)

1.145

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

TREKKEN
Trailer ongeremd (kg)
Trailer geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

1.600

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

75

75

75

75

75

75

75

75

240

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief roof rails) (kg)
PRESTATIES
Topsnelheid (km/h)

199

194

193

207

205

224

216

230

Acceleratie 0-100 km/h (s)

10,1

10,7

10,5

9,9

9,3

7,4

8,2

7,0

6,5

Bruikbare tankinhoud (l)

55,7

55,7

55,7

55,7

55,7

55,7

68,5

68,5

68,5

Diesel partikelfilter (DPF)

2

2

2

2

2

2

—

—

—

2 Standaard — Niet beschikbaar
*Wanneer de auto is uitgerust met het Jaguar Tyre Repair System.
**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.
GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC SE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES

THE WORLD OF JAGUAR
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

JAGUAR LAND ROVER ICE ACADEMY

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

Volg ons op:

ACHTER DE SCHERMEN

SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

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 high tech 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,
voorzien van 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

THE WORLD OF JAGUAR
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ABB FIA FORMULA E

JAGUAR I-PACE eTROPHY

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 wederom 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:

JAGUAR LIFESTYLE COLLECTION

JAGUAR MAGAZINE

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 lifestyleproducten biedt, maakt Jaguar ook nog eens zorgeloos rijden mogelijk.

JAGUAR CARE

De E-PACE 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 E-PACE tot een van
de laagste in zijn klasse. Ga voor meer informatie over Jaguar Care voor de E-PACE 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
ontwikkeld voor uw E-PACE 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.

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.
ECOLOGISCHE INNOVATIE BIJ JAGUAR
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.
De vermelde waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gekozen uitrusting en opties
van de auto.

JAGUAR ASSISTANCE

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.
JAGUAR FINANCIAL SERVICES

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 Insurance bieden wij, tegen gunstige tarieven, een uitstekende dekking voor uw
E-PACE. 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 Insurance voor uw E-PACE.

Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief touchscreen,
app-schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan regelmatige software-updates, versiebeheer en andere
systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.
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 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 OP VOOR- EN ACHTERPAGINA: E-PACE R-DYNAMIC SE IN CALDERA RED,
UITGEVOERD MET OPTIES
GETOONDE AUTO – LINKS: E-PACE S IN BORASCO GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

Jaguar Land Rover Limited
Registered Office: Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom
Registered in England Number: 1672070
jaguar.com
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