F-PACE

STA R T
S c ro l l o f sw i p e o m ve rd e r te g a a n

"O NZE LUXE PER FOR M ANCE - S U V OND E R S C H E I DT
ZI CH DOOR Z IJ N M AR KANT E P R OP OR TI E S , S I E R L I J K E
CO NTOU R EN EN ASS E R T IE V E H OU D IN G ."
"Aantrekkelijke updates van het exterieurdesign versterken de World Car Design of the
Year-uitstraling van de F-PACE. Daarbij biedt het compleet nieuwe interieur een verfijnde,
hoogwaardige en moderne beleving. De nieuwste technologieën helpen u om veilig,
connected, geïnformeerd en entertained te blijven. Het design en gevoel van de F-PACE
zijn met geen enkele andere SUV te vergelijken."

ADAM HATTON
EXTERIOR DESIGN DIRECTOR
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F-PACE. ONZE
BEKROONDE SUV
IS GEËVOLUEERD.
Voortbouwend op zijn originele designelementen oogt, rijdt en
voelt de nieuwe F-PACE als geen enkele andere SUV. Het design
van de motorkap is verder verfijnd en vormt het kader voor een
prominentere, zorgvuldig geconstrueerde grille, die is geïnspireerd
door ons karakteristieke monogram-patroon.

De foto's in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties, opties
en beschikbaarheid kunnen verschillen per land. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.
CO2‑emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen
en opties.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor
uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Jaguar dealer.
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KA RAKTER ISTIEKE KOP LAM P E N
VE RSTER KEN DE DY NAM IE K
De nieuwe, slankere LED-koplampen met dubbele 'J'-blades
en signature-dagrijverlichting zijn speciaal ontworpen om de
dynamische, daadkrachtige uitstraling van de F-PACE te versterken.
Bovendien zijn lasergeëtste monogramdetails – uniek voor Jaguar –
slechts één van de vele subtiele elementen die het uiterlijk van de
auto nog verder verfraaien.
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Het unieke silhouet van de auto wordt benadrukt door een aflopende daklijn die de
dynamische houding versterkt. De taillelijn en krachtige 'schouders' dragen bij aan de meer
doelbewuste en assertieve verschijning. Details zoals de powervents met leaper verlenen
deze buitengewone SUV een nog krachtiger persoonlijkheid, die helemaal indrukwekkend
is met een set 22" lichtmetalen velgen in Gloss Black met inzetten in Satin Black*.

*Alleen i.c.m. andere optie(s). Afhankelijk van de motor.
DE AFBEELDING TOONT DE F-PACE R-DYNAMIC HSE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES
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P R AC H TI G VANUI T
E L K G E Z I C HTS P UNT
Er is iets verleidelijks aan de manier waarop het nieuwe
achterklepdesign van de F-PACE een indrukwekkend kader
vormt voor de nieuwe signature-LED-achterlichten. Deze
bieden een nog grotere lichtopbrengst, dubbele chicane
elementen en horizontale 3D-lenzen. De achterflanken
ogen nu ook breder. Nieuwe, in de achterbumper
geïntegreerde uitlaten* en extra luchtgeleiders in de
achterskirt versterken het sportieve karakter van de auto.

*Afhankelijk van de motor.
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" K E N M E R K E N D E STAALTJ ES
VA K M A N S C H A P VO RMEN EEN
H E R I N TE R P R E TATI E VAN DE
WAA R D E N VA N JAG UAR. "
"Het interieur van de New F-PACE heeft een
indrukwekkende transformatie ondergaan. Een interieur
dat een nieuw hoogtepunt vormt in luxe, met een
verfrissend modern ontwerp, waarin de nieuwste
interieurtechnologie en connectivity is geïntegreerd.
Aangenaam aanvoelende bedieningselementen voor de
bestuurder zijn een uiting van ons performance DNA,
waarbij markante staaltjes vakmanschap een moderne
herinterpretatie vormen van onze karakteristieke
Jaguar waarden.
Jaguar is terug aan de top: met prachtige, liefdevol
gecreëerde interieurs – en dat is iets om trots op te zijn."

ALISTER WHELAN
INTERIOR DESIGN DIRECTOR
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E C HTE SCHOONHEID ZIT VAN B INNE N
Het nieuw ontworpen interieur biedt een nieuwe definitie van luxe en is uitgevoerd in
heerlijk aanvoelende materialen. Nieuwe stoelen met smaakvol afgewerkte bekleding
in Luxtec* of leder, in een scala aan kleuren, vormen een prachtige combinatie met
hoogwaardig houtfineer voor de interieurafwerking. Oppervlakken hebben fraaie,
vloeiende vormen en voelen zacht aan. Daarbij zijn alle elementen, van de bovenzijde
van het dashboard tot de onderste panelen, nu bekleed.

Configureerbare ambianceverlichting is nu standaard op alle uitvoeringen, zodat u
dankzij de 10 verschillende tinten de ambiance altijd kunt aanpassen aan uw stemming.
Intuïtieve bedieningselementen en een licht gebogen 11,4" touchscreen zijn een bron
van rijk audiovisueel infotainment.

*Afhankelijk van de uitvoering.
DE AFBEELDING TOONT HET INTERIEUR VAN DE F-PACE HSE MET COMFORT-STOELEN MET BEKLEDING IN WINDSOR LEDER
IN LIGHT OYSTER, UITGEVOERD MET OPTIES
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E E N OAS E VAN R U ST
Neem plaats op de bestuurdersstoel met luxueuze bekleding in Windsor leder1 en
geniet van een interieur waarin de bestuurder centraal staat. Pak het nieuwe, met
leder beklede stuurwiel met dubbele afwerking van de stuurwielrand en geniet van
de comfortabele en rustgevende ambiance. De nieuwe, digitale climate control heeft
aangenaam aanvoelende bedieningselementen.

Afwerking van het dashboard en de middenconsole in natuurlijk houtfineer of aluminium
benadrukt het gevoel van ruimte. Het glazen panoramadak, vast of met schuif-/kanteldeel
vóór (optie)2, versterkt dat lichte en ruimtelijke gevoel nog verder.

1Alleen i.c.m. andere optie(s). 2Niet beschikbaar i.c.m. elektrisch uit-/inklapbare trekhaak of afneembare trekhaak op P400e.
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P E R F E C T TOT I N EL K DETAI L
Britse charme en een gevoel van exclusiviteit hebben elk
detail van het F-PACE-design beïnvloed. Zo verwijzen
markante monogram-graveringen op de digitale
draaiknoppen en door het oorspronkelijke Jaguar logo
geïnspireerde perforaties in de stoelbekleding naar
onze historie. Andere details zijn de subtiele 'cricket
ball'-stiknaden op de nieuwe Drive Selector en de in
reliëf uitgevoerde Jaguar leaper op de hoofdsteunen.
Elke millimeter van het interieur is minutieus ontworpen
en zorgvuldig afgewerkt.
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EEN SPORTIEVE SUV
VOOR DE PRAKTISCHE
BESTUURDER
Sportief. Opvallend. Met plaats voor alles wat u wilt
meenemen. De F-PACE biedt comfortabel plaats aan
vijf volwassenen, met voldoende hoofd- en beenruimte.
Daarnaast betekent de in drie delen neerklapbare
achterbank dat elke zitplaats afzonderlijk of gecombineerd
kan worden neergeklapt, zodat zowel passagiers als grotere
stukken bagage gemakkelijk kunnen worden meegenomen.
Als alle zitplaatsen van de achterbank zijn neergeklapt,
heeft de bagageruimte van de F-PACE een inhoud van
maar liefst 1.842 liter*.

*De bruto inhoud geldt als standaard in de auto-industrie en wordt gemeten door de
bagageruimte via simulatie te vullen met vloeistof. Inhoud gemeten tot aan de hemelbekleding.
De configuratie en totale bagageruimte kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering, motor en
markt, en of er een volwaardig dan wel een ruimtebesparend reservewiel aanwezig is.
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WAN N E ER HET LEVE N OM M E E R
RUIM TE VR AAGT
Vanwege de royale inhoud van de bagageruimte
(een toonaangevende 793 liter1), is de F-PACE perfect voor
de meeste activiteiten met familie of vrienden. De vlakke
dorpel2 van de bagageruimte maakt in- en uitladen van
bagage gemakkelijker. Daarnaast zijn bevestigingsrails in
de bagageruimte (optie) en andere functionele accessoires
beschikbaar. Deze omvatten een bagagevangrek van vloer
tot dak en een quilted beschermhoes voor de bagageruimte.
VIP's (Very Important Pets) zijn uiteraard van harte welkom.

1De bruto inhoud geldt als standaard in de auto-industrie en wordt gemeten door
de bagageruimte via simulatie te vullen met vloeistof. Inhoud gemeten tot aan de
hemelbekleding. De configuratie en totale bagageruimte kunnen variëren afhankelijk van
de uitvoering, motor en markt, en of er een volwaardig dan wel een ruimtebesparend
reservewiel aanwezig is. 2Afhankelijk van de motor.
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N E E M A LLES MEE
De F-PACE is uitgevoerd met een aantal uiterst functionele en slimme
opbergmogelijkheden: grote portiervakken, een opbergruimte onder de middenarmsteun,
twee bekerhouders en een extra opbergvak voor kleine voorwerpen onder de
middenconsole. De buitenste zitplaatsen achterin zijn voorbereid voor de montage van
ISOFIX-kinderzitjes. Indien gewenst kan een derde kinderzitje in het midden worden
geïnstalleerd. Bovendien kan het comfort van alle inzittenden worden vergroot dankzij

ionisatie van interieurlucht met PM2.5-filter*, onze speciaal ontworpen filtertechnologie
die deeltjes en allergenen uit de buitenlucht tegenhoudt. Het systeem zuivert vervolgens
de lucht in het interieur voor een groter welzijn van bestuurder en passagiers.
Vier USB‑oplaadpunten en een draadloze telefoonlader met antennesignaalversterker
zijn eveneens beschikbaar.

*Optie.
DE AFBEELDING TOONT HET INTERIEUR VAN DE F-PACE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN LIGHT OYSTER,
UITGEVOERD MET OPTIES
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E E N O PTIE DIE U KUNT D R AGE N
De Activity Key* (optie) biedt functioneel gebruiksgemak. Het is een
waterdichte en schokbestendige polsband waarmee u uw F-PACE kunt
vergrendelen, ontgrendelen en starten. Of u naar het strand gaat of gaat
wandelen in de bergen, vrienden bezoekt of gaat sporten – u kunt uw
conventionele afstandsbediening thuislaten en zorgeloos uw favoriete
activiteiten ondernemen. Bovendien heeft de Activity Key een horlogefunctie
en kunt u desgewenst naar eigen smaak een horlogeband kiezen.
*De Activity Key kan in ongeveer twee uur worden opgeladen, waarna de batterij tot 10 dagen meegaat.
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TE C H N O LO G I E O M
U T E B E S C H ERMEN
Het is van essentieel belang dat u zich veilig en
waakzaam voelt tijdens het rijden, vooral als u samen
met familie, vrienden of huisdieren onderweg bent.
De F-PACE is standaard uitgerust met geavanceerde
veiligheidstechnologie, waaronder Emergency Braking,
Lane Keeping Assist, Driver Condition Monitoring en cruise
control met Speed Limiter. Ook behoren functies als Park
Distance Control (PDC) vóór en achter, en 3D Surround
Camera tot de uitrusting, zodat u zelfverzekerd op
weg gaat en moeiteloos parkeert. En om het rijden nog
gemakkelijker te maken, zijn er daarnaast diverse optie
packs beschikbaar, zoals Blind Spot Assist Pack en
Driver Assist Pack.
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3D S U R R O UND CAMERA
Met 3D Surround Camera (standaard) ziet u zoveel
meer. Nieuwe 3D-aanzichten van de omgeving,
in combinatie met een 360°-bovenaanzicht van uw
auto, helpen u met vertrouwen te manoeuvreren.
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B L I N D S P OT ASS I ST PACK
Om de stress van autorijden op de snelweg te
reduceren omvat ons Blind Spot Assist Pack (optie)
zowel Blind Spot Assist als Rear Traffic Monitor voor
extra veiligheid bij het wisselen van rijstrook. Clear Exit
Monitor maakt uitstappen van achterpassagiers veiliger.

D R I V E R ASS I ST PACK
Het Driver Assist Pack omvat Rear Collision Monitor
en Adaptive Cruise Control, en maakt rijden op de
snelweg en in druk verkeer nog gemakkelijker en
comfortabeler. Het systeem helpt u niet alleen bij het
sturen, remmen en accelereren, maar houdt de auto ook
in het midden van de rijstrook en houdt tegelijkertijd
een vooraf ingestelde afstand tot een voorligger aan.
Het Driver Assist Pack omvat ook de functies van het
Blind Spot Assist Pack.

GETOONDE FUNCTIE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL
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PA R K ASS I ST
Park Assist (optie) maakt parkeren gemakkelijker dan
ooit, door automatisch beschikbare parkeerplaatsen te
detecteren en de auto zelf in te parkeren. Wanneer u
daartoe opdracht geeft, voert de auto geheel automatisch
de parkeermanoeuvre uit, terwijl u alleen de omgeving
rondom de auto in de gaten hoeft te houden.
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M O O I E N PR AKTISC H
Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting zijn standaard, en kunnen
als optie worden aangevuld met Automatic High Beam Assist en dynamische
richtingaanwijzers. De geproduceerde lichtkwaliteit van de LED-koplampen komt
sterk overeen met die van daglicht, zodat u objecten beter kunt onderscheiden en
rijden in het donker minder vermoeiend is.

Pixel LED-koplampen met signature-dagrijverlichting* bieden onze nieuwste,
intelligente technologie voor nog beter zicht. Het Adaptive Front Lighting System
optimaliseert de lichtbundel op basis van snelheid, locatie en weersomstandigheden.
Adaptive Driving Beam splitst automatisch de lichtbundel in banen om verblinding
van tegenliggers te voorkomen.

*Alleen i.c.m. andere optie(s).
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PRE STATIES, KR AC H T E N D U U R ZAAM H E ID.
De carrosserie van de F-PACE is immens sterk, maar desondanks ongelooflijk licht, en is
gemaakt van aluminium dat tot wel 80% gerecycled materiaal* bevat. De voordelen zijn
onder meer gewichtsbesparing, lager brandstofverbruik, grotere veiligheid bij botsingen,
betere handling en sportievere prestaties.

*Percentage aluminium is gebaseerd op volume van carrosseriestructuur, exclusief portieren, motorkap en achterklep.
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DE TECHNIEK
ACHTER DE
OPWINDING
Voor de aandrijving biedt de F-PACE de keuze uit onze
nieuwe benzine- en dieselmotoren, en nu ook uit de
nieuwe Jaguar Plug-in Hybrid-technologie, voor diegenen
die brandstofverbruik en CO2-emissies nog verder willen
verlagen. Met een scala aan beschikbare motoren, alle met
achttraps automatische transmissie en All Wheel Drive, sluit
de F-PACE moeiteloos aan bij uw lifestyle en rijwensen.
U kunt ook kiezen voor Mild Hybrid-technologie*, waarbij
een kleine, geïntegreerde elektromotor wordt gebruikt om
energie terug te winnen die anders verloren zou gaan bij
uitrollen of afremmen. Deze energie wordt vervolgens slim
ingezet om de efficiency te verbeteren.

*Afhankelijk van de motor.
DE AFBEELDING TOONT DE F-PACE P400E HSE IN PORTOFINO BLUE,
UITGEVOERD MET OPTIES
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BEKIJK DEZE UITVOERING

P LU G - I N H Y B RI D:
E CO - K R AC H T IG RI J DEN.
Onder de motorkap van de F-PACE Plug-in Hybrid bevindt
zich de P400e-aandrijflijn, die bestaat uit een 2.0 liter
viercilinder benzinemotor en een krachtige elektromotor
van 105 kW. Deze levert vermogen in combinatie met de
verbrandingsmotor of drijft de auto aan wanneer deze alleen
elektrisch wordt gereden. De 13,6 kWh-accu biedt in volledig
opgeladen toestand een elektrische actieradius van 53 km1,
voldoende voor een groot deel van het gemiddelde woonwerkverkeer of uw dagelijkse ritten, en kan worden opgeladen
in 1 uur en 40 minuten2.

153 km WLTP / 59 km NEDC. 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 test 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. De cijfers worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTPtestomstandigheden. De laagste cijfers hebben betrekking op de meest economische/lichtste set opties. De hoogste cijfers hebben
betrekking op de minst economische/zwaarste set opties. WLTP-wetgeving schrijft voor dat bij een verschil van minder dan 5 g/km
CO₂ tussen de laagste en hoogste cijfers alleen het hoogste cijfer wordt vermeld. 280% opgeladen met een speciale laadaansluiting.
Laadtijden verschillen per land, netspanning en laadoptie. Ga voor meer informatie naar jaguar.com
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K EUZE UIT SCHONE E N E FFICIË NT E M OTOR E N
Onze huidige lichtgewicht, aluminium motoren zijn de schoonste en meest efficiënte die wij
ooit hebben geproduceerd. Er is keuze uit een viercilinder Ingenium turbo benzinemotor
of de nieuwe viercilinder Ingenium turbodiesels. Daarnaast zijn er de nieuwe zescilinder
diesel- en benzinemotoren, zoals de D300 en de nog krachtigere P400.

DE AFBEELDING TOONT DE F-PACE R-DYNAMIC HSE IN FIRENZE RED, UITGEVOERD MET OPTIES
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G E N I E T ELKE DAG VA N NOG
M E E R PU U R R IJPLEZ IE R
De verfijnde manier waarop de F-PACE zijn sportieve
prestaties levert, is absoluut indrukwekkend. De achttraps
automatische transmissie is uitermate alert, soepel en
efficiënt. En wanneer in JaguarDrive Control de Dynamicmodus* wordt geselecteerd, worden acceleratie en
schakelpunten nog scherper en alerter. Als u kiest voor
Configurable Dynamics* kunt u de dynamische configuratie
zo instellen dat motorrespons, transmissie-schakelpunten
en besturing perfect aansluiten bij uw rijstijl.

*Optie. Afhankelijk van motor en uitvoering.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen.
Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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WAT HE BT U AAN BO CH T IGE W E GE N ALS
U ER N I ET VAN KU NT GE NIE T E N?
Adaptive Dynamics* werkt in combinatie met Configurable Dynamics*, zodat u van
de ene rijstijl en wegcondities kunt overschakelen naar een andere. Het systeem evalueert
hiertoe continu de wielposities en carrosseriebewegingen, en analyseert acceleraties,
besturing, gaspedaalstand en remmen om de wielophanging automatisch aan te
passen. JaguarDrive Control met Adaptive Surface Response detecteert tevens
slechte weg- en offroad-condities, en past de afstemming van de wielophanging
dienovereenkomstig aan voor een zo comfortabel mogelijk rijgedrag.
*Afhankelijk van motor en uitvoering.
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2

ONDERSTEL EN RIJDYNAMIEK
1. Onderstuur wordt beperkt tot een
absoluut minimum.

3

2. Aandrijfkoppel blijft gelijk om de
snelheid van de buitenste aangedreven
wielen constant te houden.
3. Torque Vectoring oefent remdruk uit
om de binnenste voor- en achterwielen
onafhankelijk van elkaar af te remmen.

Wanneer rechte wegen beginnen te kronkelen, maakt Torque Vectoring
by Braking van de F-PACE het verschil. Dit zorgt voor gecontroleerd,
individueel afremmen van het binnenste voor- en achterwiel om in zelfs
de scherpste bochten de prestaties en capaciteiten van de auto te
maximaliseren. In combinatie met Dynamic Stability Control corrigeert
het systeem onderstuur en geeft het de auto een sportieve wendbaarheid
die de bestuurder extra zelfvertrouwen geeft.
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A L L E W I E L E N , A L L E W E E R S O M STANDI G H EDEN.
Het All Wheel Drive-systeem (AWD) van de F-PACE combineert de wendbaarheid
en het karakter van achterwielaandrijving met de grotere veiligheid en tractie van
AWD. Onder normale rijomstandigheden gedraagt de F-PACE zich vooral als een
achterwielaangedreven auto, voor een aangename handling en balans. Wanneer wegen
en omstandigheden echter een grotere uitdaging vormen, verdeelt het systeem het
vermogen op subtiele wijze over alle wielen, voor optimale tractie en comfortabel rijden.
Nu treedt Jaguar's Intelligent Driveline Dynamics (IDD) in werking, met sensoren die de
commando's van gaspedaal en besturing meten, zodat het systeem kan anticiperen op
eventuele wielspin. IDD coördineert deze inputsignalen en vergelijkt ze met de respons
van motor, transmissie en traction control-systemen om te berekenen hoeveel tractie er
beschikbaar is. Vervolgens verdeelt het systeem de benodigde hoeveelheid aandrijfkoppel
om verlies van grip te voorkomen.
De afbeelding toont specialistische training voor rijden op sneeuw en ijs in Jaguar's unieke offroad-centrum.
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VOLLEDIG
CONNECTED
RIJDEN
G E B R U I KS G E M A K A LS STANDAARD
Weg met eindeloze menu's. Weg met verwarrende opdrachten. Pivi is
Jaguar's indrukwekkende en naadloos geïntegreerde infotainmentsysteem,
dat u in staat stelt om 80% van uw gebruikelijke opdrachten met slechts één
of twee tikken uit te voeren. Allemaal vanuit het startscherm. Het intuïtieve
11,4" touchscreen heeft een interface die vergelijkbaar is met die van
een smartphone, en geeft u op ieder gewenst moment snel toegang tot
benodigde functies. Bovendien kunt u uw smartphone* koppelen en uw
favoriete, compatible apps gebruiken.

*Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten die worden
aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbare functies in uw land. Zie apple.com voor meer
informatie. Uw auto is voorbereid voor Android Auto. De diensten die worden aangeboden door Android Auto zijn
afhankelijk van de beschikbare functies in uw land. Zie android.com voor meer informatie.
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. Pivi- en InControl-functies, opties, diensten
van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid
en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. 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.
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PRE MIUM FU NCTIONALIT E IT
Met de upgrade naar Pivi Pro1, geniet u van snel opstarten en nog
grotere connectivity. Met de Remote App2 (standaard) hebt u altijd
gemakkelijk contact met uw auto. Stel vooraf uw navigatiesysteem in,
controleer waar uw auto zich bevindt, check het brandstofniveau en
verwarm of koel het interieur voor4 – nog voordat u het portier van de
auto opent. Onderweg zoekt het slimme navigatiesysteem de beste
route en geeft het u informatie over beschikbare parkeerplaatsen,
brandstofprijzen, restaurantlocaties en plekken met grote verkeersdrukte.
Dit slimme en intuïtieve systeem leert tevens welke routes u regelmatig
neemt, zodat Smart Voice Guidance uw muziek niet onderbreekt met
overbodige navigatie-instructies. Een 12,3" Interactive Driver Display1
is als optie beschikbaar, evenals een Head-Up Display3 dat belangrijke
informatie op de voorruit projecteert, direct in uw gezichtsveld, zodat
u uw aandacht nog beter bij weg en verkeer kunt houden.

1Alleen i.c.m. andere optie(s). Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt
na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. 2Remote omvat een abonnement dat kan
worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. De Remote App moet worden
gedownload uit de Apple App Store/Google Play Store. 3In bepaalde landen alleen i.c.m. andere optie(s).
Aanwijzingen van het navigatiesysteem worden alleen geprojecteerd op de voorruit bij auto's met Pivi Pro.
4De functies Remote Start en Remote Climate zijn niet beschikbaar in België.
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E N TE RTAINM ENT VO OR IE D E R E E N
Wij weten hoe belangrijk het voor u is om verbonden te blijven. Met het
Pivi Pro Online Pack1 geniet u in uw F-PACE van uw favoriete muziek van
verschillende streamingdiensten, waaronder Spotify, TuneIn en Deezer.
Uw passagiers kunnen entertainment streamen (tot 20 GB data per maand)
dankzij WiFi Enabled met data-abonnement2 3 (optie). Zij kunnen hun social
media updaten, online games spelen of genieten van een spannende film.

1Alleen i.c.m. andere optie(s). Fair Use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard met abonnement voor 1 jaar dat
kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. 2Alleen i.c.m. andere optie(s).
Fair Use-beleid van toepassing. Indien binnen een maand 20 GB aan data is verbruikt, is het mogelijk dat de
datasnelheid en functionaliteit in de auto de rest van de maand afneemt. Voor meer informatie over het Fair Usebeleid dat van toepassing is, raadpleeg de voorwaarden voor InControl Pivi Pro op jaguar.com/pivi-pro-terms.
3Hoeveel streaming-tijd mogelijk is binnen de databundel is afhankelijk van de streamingprovider en de resolutie
van bekeken video's. Bekijken van HD-video's zal het dataverbruik aanzienlijk verhogen.
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WAT VO OR G EVOEL R OE P T M U ZIE K BIJ U O P ?
Muziek heeft het vermogen om uw stemming te veranderen, herinneringen op te roepen
of uw welzijn te beïnvloeden. Het kan u kippenvel geven of zelfs tot tranen toe roeren.
Daarom passen muziek en auto's zo goed bij elkaar. Achter het stuur zitten, luisteren naar
uw favoriete artiest, band of componist. Het is uw ambiance. Uw wereld. Maar wat als u
meer zou kunnen doen dan alleen naar de muziek luisteren? Als u deze zou kunnen voelen,
beleven, er volledig in op zou kunnen gaan?

Wat als u een sterkere band zou kunnen krijgen met de muziek en zou kunnen genieten
van een groter gevoel van akoestische betrokkenheid in uw Jaguar?
Bij het Britse Meridian™ Audio staat de muzikale beleving absoluut centraal – het gevoel
alsof u er zelf bij bent. Hun bekroonde, zorgvuldig ontwikkelde audiosystemen zijn
gebaseerd op jarenlang onderzoek naar psychoakoestiek (de wetenschap van de perceptie
van geluid door de hersenen) om een audiokwaliteit te produceren die zo levensecht is,
dat elke hartslag, elke ademhaling te voelen is.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. Trifield en het 'three fields'-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Trifield Productions Ltd.
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VO E L D E M U ZIEK M E T M E R ID IAN™

ONTDEK MERIDIAN

Meridian's benadering van in-car audio is volledig gericht op het sturen van het geluidsbeeld:
diepte, helderheid en realisme van de muziek worden versterkt door een combinatie van
geavanceerde akoestische technologie en strategisch geplaatste luidsprekers.
Waar u ook zit in de auto, u geniet altijd van dezelfde uitzonderlijke audiobeleving van
concertkwaliteit. Elk piano-akkoord, hoorngeschal of koor, en elke gitaartokkel of melodie
manifesteert zich met precisie en textuur, precies zoals de muzikant het heeft bedoeld.
Het geluid is intiem, dramatisch en uiterst sfeervol – of u nu geniet van dynamisch
bochtenwerk op een binnenweg of stilstaat in de spits.

6 LUIDSPREKERS 180W-VERSTERKER

12 LUIDSPREKERS 1 SUBWOOFER 400W-VERSTERKER

16 LUIDSPREKERS 1 SUBWOOFER 650W-VERSTERKER

1. AUDIOSYSTEEM

2. MERIDIAN AUDIOSYSTEEM

3. MERIDIAN SURROUND SOUND AUDIOSYSTEEM

Geeft uw favoriete muziek een nieuw niveau van
realisme met een combinatie van luidsprekers, een
4-kanaals versterker, Audio Equalization en Dynamic
Volume Control.

Biedt iedere inzittende geweldige definitie en
kristalheldere tonen, mogelijk gemaakt door de
zorgvuldige positionering van de luidsprekers
en subwoofer – voor een vol en verfijnd geluid.

Geniet van een boeiende, authentieke
concertzaalbeleving, waarbij u wordt omringd door
de volle en heldere klanken van de luidsprekers
naast, vóór en achter u, die naadloos met elkaar zijn
geïntegreerd met behulp van Trifield™-technologie.

De afbeeldingen zijn bedoeld om een indicatie te geven van hoe een inzittende rechts
voorin de positie van de spelende muzikanten ervaart.
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F-PACE SVR
Welkom bij de F-PACE SVR: het absolute hoogtepunt van ons bekroonde
modellenprogramma. De F-PACE SVR is ontworpen en ontwikkeld door
Jaguar's Special Vehicle Operations en combineert toonaangevende prestaties,
wendbaarheid en dynamiek met de praktische eigenschappen van een SUV.
Dit is de ultieme rijdersauto. Het hart van de F-PACE SVR is een krachtige
V8 Supercharged benzinemotor, die zowel een adembenemend vermogen
als een instinctieve rijbeleving biedt.

ONTDEK HET MODEL

GETOONDE AUTO: F-PACE SVR IN ATACAMA ORANGE, UITGEVOERD MET OPTIES
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PRE STATIES
De 5.0 liter V8 Supercharged benzinemotor ontwikkelt een vermogen van 405 kW/550 pk
en een koppel van 700 Nm. Met de nieuwste technologie – inclusief de nieuwe Dynamic
Launch – accelereert de F-PACE SVR in slechts 4,0 seconden van 0 tot 100 km/h en dan
door naar een topsnelheid van 286 km/h.
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Stuggere vering vóór en achter zorgt samen met geoptimaliseerde schokdempers voor
een verbetering van rijgedrag en handling. Adaptive Dynamics garandeert uitzonderlijke
wendbaarheid voor een opwindende, zelfverzekerde rijbeleving, waarbij de nieuwe
'Integrated Power Booster' voor verbeterde remprestaties zorgt.
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E XTE RI E UR
Het exterieur van de F-PACE SVR heeft een fantastisch design en is ontworpen met het oog
op verbeterde aërodynamica en prestaties. De volledig nieuwe voorbumper heeft grotere
luchtinlaten. Deze zorgen zowel voor een assertieve, sportieve uitstraling als voor een
nog betere luchttoevoer naar aandrijflijn en koelsystemen. De auto onderscheidt zich ook
door unieke voorspatborden, terwijl de zeer functionele motorkaplouvres en powervents
– uitgevoerd in markant Satin Grey – de luchtdruk in de wielkasten beperken, waardoor lift
aan de voorzijde wordt verminderd.
GETOONDE AUTO: F-PACE SVR IN VELOCITY BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES
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E XTE RI E UR
De lichtmetalen velgen van de F-PACE SVR bieden
zelfverzekerd rijgedrag en een opvallende stijl, of u nu
kiest voor de standaard 21" of optionele 22" velgen
in Technical Grey & Diamond Turned Finish, of voor
onze nieuwe 22" velgen in Gloss Black met details in
Technical Grey. Het Variable Valve Active Exhaust-systeem
optimaliseert de prestaties en maakt deze ook hoorbaar.
Geniet van verfijnde en moeiteloze autoreizen in de
Comfort-modus of schakel over naar de Dynamic-modus
voor een sensationeler rijkarakter. Akoestische feedback
reageert op de input van de bestuurder voor een door
raceauto's geïnspireerd crescendo.
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I N TE RI E UR
Het interieur van de F-PACE SVR biedt stijl en prestaties in perfecte harmonie. In het gehele
interieur zijn Windsor leder en Suedecloth toegepast, voor een sportieve ambiance met
de veelzijdigheid van een SUV. De 14-voudig elektrisch verstelbare en koel-/verwarmbare
Performance-voorstoelen zijn voorzien van het SVR-logo en een uniek perforatiepatroon.
Achterin bieden individuele, verwarmbare zitplaatsen dezelfde designkenmerken.

U kunt kiezen uit vier kleurencombinaties voor het interieur om uw eigen stijl te bepalen.
Ook kunt u upgraden naar stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline leder in prachtig
Light Oyster of Ebony. Aan u de keuze.

GETOOND INTERIEUR: F-PACE SVR MET PERFORMANCE-STOELEN MET BEKLEDING IN SEMI-ANILINE LEDER IN LIGHT OYSTER,
UITGEVOERD MET OPTIES
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I N TE RI E UR
Het sportieve karakter van de F-PACE SVR wordt
benadrukt door extra details, zoals het vernieuwde
en met leder beklede stuurwiel met duimgrepen,
uitgevoerd met een buitenrand in Monogram 'Dimpled'
leder en unieke SVR‑stiknaden in Flame Red en Light
Lunar op de binnenrand. De nieuwe Drive Selector in
Monogram 'Dimpled' leder is de perfecte aanvulling.
Unieke aluminium interieurafwerking met geëtst
Monogram-patroon, met de optie van Open Pore
Carbon Fibre, maken de look compleet. Mede door
het 12,3" Interactive Driver Display* van Pivi Pro, dat
in één oogopslag informatie biedt, is het interieur even
intuïtief als geavanceerd.

ONTDEK HET MODEL

*Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt
na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.
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WELKE F-PACE PAST BIJ
UW LIFESTYLE?

BEKIJK DEZE UITVOERING

Bekijk het F-PACE programma en ontdek uw perfecte combinatie van prestaties,
stijl en praktische functionaliteit. Naast de verschillende uitvoeringen kunt u kiezen
uit een uitgebreid programma opties en accessoires om de capaciteiten, veelzijdigheid
en individualiteit van de F-PACE van uw keuze nog verder te versterken.
F-PACE
De met foliedruk veredelde grille-tips en -omlijsting zijn uitgevoerd in Noble Chrome,
wat de auto een doelbewuste uitstraling verleent. 18" 10-Spoke 'Style 1021' lichtmetalen
velgen in Gloss Sparkle Silver dragen bij aan de eigentijdse verleidelijkheid. Het interieur
is uitgevoerd met uiterst comfortabele 8-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met
bekleding in Luxtec, beschikbaar in Ebony of Light Oyster.
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F-PACE R-DYNAMIC

BEKIJK DEZE UITVOERING

De R-Dynamic onderscheidt zich door specifieke carrosseriedetails en met foliedruk
veredelde grille-tips in Shadow Atlas, gecombineerd met 19" 5-Spoke 'Style 5037'
lichtmetalen velgen in Gloss Black. Deze completeren het assertieve design van de auto.
Het interieur biedt sportstoelen met bekleding in geperforeerd leder. Er is keuze uit
verschillende kleuren, waaronder Mars Red en Siena Tan.
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F-PACE SVR

BEKIJK DEZE UITVOERING

De F-PACE SVR is ontworpen voor betere aërodynamica en prestaties, en heeft een
volledig nieuwe voorbumper met grotere luchtinlaten. Optionele 22" lichtmetalen velgen
in Gloss Black met details in Technical Grey zorgen voor een opvallende uitstraling.
De Performance-voorstoelen zijn voorzien van SVR-logo's en zijn beschikbaar in
vier kleurencombinaties, voor een interieur dat past bij uw stijl. Unieke aluminium
interieurafwerking met geëtst Monogram-patroon maken de look compleet.
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CONFIGUREREN
CONFIGUREREN
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BEKIJK ACCESSOIRES

F-PACE ACCESSOIRES
Jaguar accessoires zijn verkrijgbaar bij uw Jaguar dealer en kunnen op elk moment
worden toegevoegd, niet alleen wanneer de auto nieuw is. Alle originele Jaguar
accessoires zijn ontworpen en geproduceerd volgens dezelfde stringente eisen als
die gelden voor de originele uitrusting van uw auto. Ga voor meer informatie en het
volledige accessoiresprogramma naar accessories.jaguar.com. U kunt ook accessoires
toevoegen wanneer u uw F-PACE configureert op jaguar.com

DE AFBEELDING TOONT DE F-PACE UITGERUST MET ACCESSOIRES, WAARONDER UITKLAPBARE TREEPLANKEN EN FIETSDRAGER
MET WIELBEVESTIGING VOOR MONTAGE OP HET DAK, VERKRIJGBAAR BIJ UW JAGUAR DEALER
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D E JAG UA R CO L L E C T I O N
Ons exclusieve programma kleding, accessoires en geschenken is geïnspireerd door onze
auto's en hun design.
Jaguar junior loopauto – Gemaakt voor kinderen en gebaseerd op een echte Jaguar.
Compleet met werkende LED-verlichting aan voor- en achterzijde, een zachte zitting en
geluidsarme banden. Werkt op 3 AA-batterijen (niet meegeleverd). Geschikt voor kinderen
van 18-36 maanden.
Cap met growler-logo – Een comfortabele katoenen cap met siliconen Growler‑logo
op de voorzijde. Voorzien van contrastvlakken met reflecterende bies, geborduurd
'JAGUAR' woordmerk op de achterzijde en leaper-logo op het verstelbandje.
Thermosfles van roestvaststaal – Deze slimme thermosfles is geïnspireerd door
Jaguar interieurs, met een start/stop-knop in het deksel en een handzame afwerking.
Zakparaplu – Handige reisparaplu. Aluminium constructie met zachte handgreep.
Sleutelhanger met lederen lus – Sleutelhanger van geborsteld metaal met lederen lus.
Trek‑en‑draai‑mechanisme voor vergrendeling.
Hoogwaardige polaroid zonnebril – Hoogwaardige zonnebril met polaroid-glazen voor
al uw activiteiten. Voorzien van leaper-logo in de hoek van het glas.

BEKIJK DE COLLECTION
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Volg ons op:

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. Dit wordt naar een nog
hoger niveau getild door Special Vehicle Operations. Als eerbetoon aan alles waar Jaguar voor staat, hebben wij tevens een programma
Jaguar Experiences en de Jaguar Lifestyle Collection gecreëerd. Het hoogtepunt wordt gevormd door onze terugkeer op het circuit met
Jaguar Racing. Welkom in onze wereld van onbegrensde creativiteit.

BOEK EEN EXPERIENCE
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TOT UW DIENST
Behalve dat de World of Jaguar een grote variëteit aan exclusieve diensten en lifestyle-producten biedt,
maakt Jaguar ook nog eens zorgeloos rijden mogelijk.
CUSTOMER SERVICE

JAGUAR ASSISTANCE

FINANCIAL SERVICES

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.
De foto's in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties, opties en de
beschikbaarheid hiervan kunnen derhalve afwijken van die van de uitvoeringen in ons land, of kunnen
alleen i.c.m. andere opties worden geselecteerd. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie of configureer
uw auto online.
KLEUREN
De hier getoonde kleuren dienen uitsluitend ter illustratie. Op een beeldscherm getoonde kleuren kunnen
afwijken van de daadwerkelijke producten. 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. 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.

FLEET & BUSINESS

Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Jaguar.
Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.
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.
Android Auto is een handelsmerk van Google Inc.
Jaguar Land Rover Limited
Registered Office:
Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF,
United Kingdom
Registered in England Number: 1672070
jaguar.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020

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.
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F-PACE
TE C H N I S C H E G E G E V E N S
AU G U ST U S 2 02 1

F -PACE – TECHNISCH E GE GE V E NS

MOTOR
Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Max. koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm3)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)

D165 MHEV
Automaat
AWD
120 (163) @ 3.750
380 @ 1.500-2.500
1.997
4/4
Langsgeplaatste lijnmotor
83 / 92,31
16,5

D200 MHEV
Automaat
AWD
150 (204) @ 3.750
430 @ 1.750-2.500
1.997
4/4
Langsgeplaatste lijnmotor
83 / 92,31
16,5

D300 MHEV
Automaat
AWD
221 (300) @ 4.000
650 @ 1.500-2.500
2.996
6/4
Langsgeplaatste lijnmotor
83 / 92,31
15,5

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

9,9
195

8,0
210

6,4
230

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

Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
350
350
370
Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
325
325
325
Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2022 goed weer te geven.
Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2022. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. 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. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

F -PACE – TECHNISCH E GE GE V E NS

GEWICHTEN*
Ledig gewicht** (kg)
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)
TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)
DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)

D165 MHEV
1.951
2.540

D200 MHEV
1.951
2.540

D300 MHEV
2.083
2.660

750
2.400
100

750
2.400
100

750
2.400
100

75

75

75

*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.
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BRANDSTOFVERBRUIK
Bruikbare tankinhoud (l)
Diesel partikelfilter (DPF)

D165 MHEV
62
■

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT*
Stad
l/100 km
NEDC
Buitenweg
l/100 km
Brandstofverbruik
Gecombineerd
l/100 km
Stad
g/km
NEDC
Buitenweg
g/km
CO2-emissies
Gecombineerd
g/km
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Laag
Middelhoog
WLTP
Hoog
Brandstofverbruik
Extra hoog
Gecombineerd
Laag
Middelhoog
WLTP
Hoog
CO2-emissies
Extra hoog
Gecombineerd

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

Klasse A
5,7
4,9
5,2
151
128
137

D200 MHEV
62
■
Klasse B
5,8
4,9
5,2
153
129
138

7,5 - 7,7
6,1 - 6,5
5,3 - 5,8
6,6 - 7,1
6,2 - 6,7
197 - 203
159 - 171
140 - 152
173 - 186
163 - 175

Klasse A
5,7
4,9
5,2
151
128
137

Klasse B
5,8
4,9
5,2
153
129
138
7,5 - 7,8
6,1 - 6,6
5,3 - 5,9
6,6 - 7,2
6,2 - 6,7
197 - 204
159 - 172
140 - 153
173 - 189
163 - 177

D300 MHEV
68
■
Klasse A
9,0
5,8
6,9
237
153
183

Klasse B
9,0
5,8
6,9
237
153
183
10,5 - 10,9
7,7 - 7,8
6,0 - 6,4
7,4 - 7,9
7,4 - 7,8
274 - 286
201 - 204
157 - 168
193 - 206
194 - 205

■ Standaard.
Klasse A (18" en 19" velgen). Klasse B (20", 21" en 22" 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 factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. 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. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.
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MOTOR
Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Max. koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm3)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)
GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Max. vermogen (kW (pk))
Max. koppel (Nm)
REMSYSTEEM
Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

– Niet beschikbaar.
*I.c.m. elektromotor.

P250
Automaat
AWD
184 (249) @ 5.500
365 @ 1.300-4.500
1.997
4/4
Langsgeplaatste lijnmotor
83 / 92,29
10,5

P400 MHEV
Automaat
AWD
294 (400) @ 5.500-6.500
550 @ 2.000-5.000
2.995
6/4
Langsgeplaatste lijnmotor
83 / 92,29
10,5

7,3
217

5,4
250

–
–

–
–

Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
350
370
Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
325
325
Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw
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MOTOR
Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Max. koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm3)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)
GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Max. vermogen (kW (pk))
Max. koppel (Nm)

P400e PHEV
Automaat
AWD
297 (404) @ 5.500*
640 @ 1.500-4.400*
1.997
4/4
Langsgeplaatste lijnmotor
83 / 92,29
9,5

P550 SVR
Automaat
AWD
405 (550) @ 6.250-6.500
700 @ 3.500-5.000
5.000
8/4
Langsgeplaatste V-motor
92,5 / 93
9,5

5,3
240

4,0
286

105 (143)
275

–
–

Zwevende remklauwen met één zuiger,
geventileerde remschijven
370
Zwevende remklauwen met één zuiger,
geventileerde remschijven
325
Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op
achterwielen (EPB), motor op remklauw

Vaste aluminium Monobloc-remklauwen met vier zuigers,
tweedelige geventileerde remschijven
395
Zwevende remklauwen met één zuiger,
geventileerde remschijven
396
Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op
achterwielen (EPB), motor op remklauw

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

– Niet beschikbaar.
*I.c.m. elektromotor.
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GEWICHTEN*
Ledig gewicht** (kg)
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)

P250
1.897
2.520

P400 MHEV
2.028
2.600

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

750
2.400
100

750
2.400
100

75

75

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)

*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.
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GEWICHTEN*
Ledig gewicht** (kg)
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)
TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)
DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)

P400e PHEV
2.189
2.690

P550 SVR
2.133
2.590

750
2.000
100

750
2.400
100

75

75

*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.
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BRANDSTOFVERBRUIK
Bruikbare tankinhoud (l)
Benzine partikelfilter (GPF)
EV-actieradius gecombineerd,
Klasse A (NEDC*)
EV-actieradius gecombineerd,
TEL (WLTP**)

P250
83
■

P400 MHEV
83
■

km

–

–

km

–

–

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT*
Stad
l/100 km
NEDC
Buitenweg
l/100 km
Brandstofverbruik
Gecombineerd
l/100 km
Stad
g/km
NEDC
Buitenweg
g/km
CO2-emissies
Gecombineerd
g/km
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Laag
Middelhoog
WLTP
Hoog
Brandstofverbruik
Extra hoog
Gecombineerd
Laag
Middelhoog
WLTP
Hoog
CO2-emissies
Extra hoog
Gecombineerd

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

Klasse A
9,4
6,7
7,7
214
151
174

Klasse B
9,6
6,8
7,8
218
154
177
12,6 - 13,1
9,1 - 9,9
7,9 - 8,8
9,3 - 10,4
9,3 - 10,2
284 - 295
206 - 223
179 - 198
210 - 235
209 - 229

Klasse A
11,9
7,2
8,9
270
164
202

Klasse B
11,9
7,2
8,9
270
164
202
14,5 - 14,8
9,6 - 10,2
8,4 - 8,8
9,5 - 10,1
9,8 - 10,3
326 - 335
216 - 231
188 - 197
213 - 227
221 - 233

■ Standaard – Niet beschikbaar.
Klasse A (18" en 19" velgen). Klasse B (20", 21" en 22" 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 factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. 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. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.
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BRANDSTOFVERBRUIK
Bruikbare tankinhoud (l)
Benzine partikelfilter (GPF)
EV-actieradius gecombineerd,
Klasse A (NEDC*)
EV-actieradius gecombineerd,
TEL (WLTP**)

P400e PHEV
69
■

P550 SVR
83
■

km

59

–

km

53

–

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT*
Stad
l/100 km
NEDC
Buitenweg
l/100 km
Brandstofverbruik
Gecombineerd
l/100 km
Stad
g/km
NEDC
Buitenweg
g/km
CO2-emissies
Gecombineerd
g/km
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Laag
Middelhoog
WLTP
Hoog
Brandstofverbruik
Extra hoog
Gecombineerd
Laag
Middelhoog
WLTP
Hoog
CO2-emissies
Extra hoog
Gecombineerd

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

Klasse A
–
–
2,4
–
–
54

Klasse B
–
–
2,4
–
–
54
–
–
–
–
2,2 - 2,4
–
–
–
–
49 - 55

Klasse B
15,8
8,9
11,4
360
202
260
18,9
12,1
10,3
11,4
12,2
426
273
233
256
275

■ Standaard – Niet beschikbaar.
Klasse A (18" en 19" velgen). Klasse B (20", 21" en 22" velgen).
*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen.
CO2-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires. 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. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de
EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl,
omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.
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Hoogte auto – 1.664 mm (1.670 mm op SVR)
Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte vóór / achter met
panoramadak 960 / 952 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met
standaard dak 1.007 / 977 mm
Beenruimte
Maximum beenruimte vóór 1.023 mm
Maximum beenruimte achter 944 mm
Inhoud bagageruimte
Hoogte 751 mm, breedte 1.091 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.048 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen
VDA-norm* 1.440 liter, bruto** 1.842 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
VDA-norm* 613 liter, bruto** 793 liter

1.640,2 mm (1.648,3 mm op SVR)

Draaicirkel
Tussen stoepranden 11,95 m (12,01 m op SVR)
Tussen muren 12,39 m (12,29 m op SVR)
Stuuromwentelingen 2,52

1.655,7 mm (1.665,9 mm op SVR)

2.874 mm
4.747 mm (4.762 mm op SVR)

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). **Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via
simulatie te vullen met vloeistof. Inhoud gemeten tot aan de hemelbekleding. De configuratie en totale bagageruimte kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering,
motor en markt, en of er een volwaardig dan wel een ruimtebesparend reservewiel aanwezig is.
Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.

