CENÍK
ŘÍJEN 2012

JAGUAR XF
TECHNICKÉ ÚDAJE A CENY

MOTOR
Výkon/točivý moment
Zrychlení 0-100 km/h
Maximální rychlost
Kombinovaná spotřeba paliva

2 . 2 l R4 d i esel

3.0 l V6 d i esel

3.0 l V6 d i esel S

3.0 l V6 Ko mpre sso r

3.0 l V6 Kompressor AWD*

5 .0 l V8 Ko mpre sso r

200 k/450 Nm

240 k/500 Nm

275 k/600 Nm

340 k/450 Nm

340 k/450 Nm

510 k/625 Nm

8,5 s

7,1 s

6,4 s

5,9 s

6,4 s

4,9 s

225 km/h

240 km/h

250 km/h**

250 km/h**

250 km/h**

250 km/h**
11,6 l/100 km

5,1 l/100 km

6,0 l/100 km

6,0 l/100 km

9,6 l/100 km

9,8 l/100 km

Emise CO2

135 g/km

159 g/km

159 g/km

224 g/km

229 g/km

270 g/km

Cena v Kč bez DPH

982 300

1 068 400

1 155 000

1 131 700

1 197 300

2 026 800

Cena v Kč vč. DPH

1 178 760

1 282 080

1 386 000

1 358 040

1 436 760

2 432 160

Interiér Luxury – luxusní
interiérový paket
s kůží Bond Grain

Navigační systém, Bluetooth®,
19" kola místo 17" kol

Navigační systém, Bluetooth®,
19" kola místo 18" kol

NABÍDKA LIMITOVANÝCH EDICÍ
Co obsahuje “Limited Edition” navíc:

Cenové zvýhodnění v Kč ve výši

106 904

97 283

80 937

Cena v Kč "Limited Edition" bez DPH od

899 000

1 068 400

1 155 000

Cena v Kč "Limited Edition" vč. DPH od

1 078 800

1 282 080

1 386 000

Všechny ceny v ceníku jsou nezávazné doporučené ceny počítané kurzem 1 EUR/25,5 CZK, platnost od 01.10.2012. Pro aktuální nabídku kontaktujte autorizovaného Jaguar prodejce. Po vydání tohoto ceníku si vyhrazujeme právo na změny cen a výbav
vč. technických údajů. O závazném aktuálním stavu se prosím informujte u autorizovaného Jaguar prodejce.
*AWD - pohon všech kol
**s regulací
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STANDARDNÍ VÝBAVA
VŠECHNY MODELY

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A JÍZDNÍ DYNAMIKA

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Elektronicky řízená osmistupňová samočinná převodovka s funkcí manuálního řazení Jaguar Sequential ShiftTM
JaguarDrive ControlTM s jízdním režimem Dynamic (nedodává se pro model XF 2.2 Diesel)
JaguarDrive ControlTM s jízdním režimem Winter
Volič jízdních režimů JaguarDrive SelectorTM
Inteligentní systém Stop/Start
Řízení s posilovačem Servotronic
Ukazatel opotřebení brzdových destiček
Tempomat s automatickým omezovačem rychlosti ASL (Automatic Speed Limiter)
Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Parking Brake)
Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením, vpředu a vzadu
Dynamický stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control) s režimem Trac DSC
Protiprokluzový systém

Bi-xenonové světlomety a světlomety pro denní svícení LED
Zadní svítilny LED
Ochranné zařízení proti záměně paliva (pouze modely se vznětovými motory)
Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem
Lesklé ozdobné lišty kolem bočních oken
Vyhřívání zadního okna s časovačem

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
Airbagy, čelní a boční (pro řidiče a spolujezdce vpředu)
Okenní airbagy
Protiblokovací systém ABS (Anti-lock Braking System)
Aktivní kapota pro ochranu chodců (Pedestrian Contact SensingTM)
Přední sedadla s ochranným systémem proti poranění krční páteře
Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech
Kotevní úchyty ISOFIX pro dětské sedačky na zadních sedadlech
Třetí brzdové světlo ve zvýšené poloze
Regulace brzdné síly v zatáčce CBC (Cornering Brake Control)
Nouzový brzdový asistent EBA (Emergency Brake Assist)
Automatická aktivace výstražných blikačů při intenzivním brzdění v nouzové situaci
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, funkcí “deadlock” a zamykáním dveří při rozjezdu
Režim pro řízení vozu obslužným personálem
Ovládání ukazatelů směru s trojnásobným zablikáním

Podrobné informace o výbavě a její dostupnosti Vám ochotně sdělí Váš nejbližší prodejce Jaguar.
Podrobnější popis prvků výbavy naleznete v glosáři.
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VNITŘNÍ VÝBAVA
Automatická klimatizace
Sloupek řízení nastavitelný elektricky výškově a podélně s funkcí odsunutí volantu pro snadné nastupování a vystupování
Přední středová konzola s odkládací schránkou
Dvě elektrické zásuvky vpředu a jedna vzadu
Dvojité držáky nápojů vpředu a vzadu
Elektricky ovládaná okna bočních dveří vpředu a vzadu s expresní funkcí pro otvírání/zavírání a ochranou proti přiskřípnutí
Informační systém řidiče s dvojitým palubním počítačem
JaguarSenseTM - ovládání stropního osvětlení
Fosforově modré nepřímé osvětlení a dekorační osvětlení interiéru
Bezklíčový přístupový systém Jaguar Smart Key SystemTM včetně spouštění motoru tlačítkem
OZDOBNÉ PRVKY V INTERIÉRU
Opěrka hlavy pro sedadlo vzadu uprostřed
Tříramenný volant s věncem obšitým kůží s páčkami pro manuální řazení Jaguar Sequential ShiftTM a ovládacími prvky
pro audiosystém, tempomat, funkci audio streaming Bluetooth® (je-li součástí výbavy) a interaktivní hlasové ovládání
(je-li součástí výbavy)
MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA
Vstup stereo AUX-IN 3,5 mm
7” barevný dotykový displej
Multimediální rozhraní vpředu pro připojení zařízení USB a iPodu
Jaguar 250 Watt audiosystém
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O



Manuálně sklopné vnitřní zpětné zrcátko



–

Aktivní diferenciál

–



Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

P



Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) s inteligentní funkcí nouzového brzdění IEB
(Intelligent Emergency Brake) a aktivními bezpečnostními pásy

O

O

Dálkové ovládání garážových vrat*

O

O

Elektricky ovládaná roleta zadního okna

O

O

Bezklíčový přístupový systém Jaguar Smart Key SystemTM s dálkovým ovládáním centrálního zamykání

O



Uzavíratelný průchod v zadních opěradlech pro přepravu lyží

VNITŘNÍ VÝBAVA

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Maska chladiče s lesklou drátěnou mřížkou
Černá maska chladiče
Elektricky nastavitelná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli směru
Elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná elektrochromatická vnější zpětná zrcátka
s integrovanými ukazateli směru a osvětlením vozovky kolem vozu


D


–

–

O

O

Vyhřívaný volant (5)

O

O

Pedály z leštěného kovu

O

O

Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60:40 %

O

O

Sportovní sedadla s elektrickým seřizováním polohy pro řidiče a spolujezdce (v 18/18 směrech) a funkcí
pro uložení polohy sedadla řidiče do paměti

O



Automatická recirkulace vzduchu (nedodává se pro modely 2.2 Diesel)

O

O

(2)

P



O/P

O

Vyhřívané čelní okno s časovačem

O

O

Natáčecí bi-xenonové světlomety AFL (Adaptive Front Lighting) s odbočovacími světlomety

O

O

MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA

Inteligentní funkce dálkových světlometů (1)

O

O

Zvuková aparatura Jaguar o výkonu 250 W s přehrávačem CD a 10 reproduktory



–

Elektricky ovládané výklopné/posuvné skleněné střešní okno s expresní funkcí pro otvírání/zavírání

O

O

Prémiová zvuková aparatura Meridian o výkonu 380 W

O



Prémiová zvuková aparatura Meridian o výkonu 825 W

O

O

Přijímač digitálního/analogového televizního vysílání

O

O

Funkce audio streaming Bluetooth®
Navigační systém s mapovými podklady na pevném disku, přehrávačem DVD vpředu a virtuálním
vícenásobným měničem
Interaktivní hlasové ovládání (4)

O



Sledování vozidel ve slepém úhlu (Blind Spot Monitor) (1)

Prémiový lak

O



O/P



Přední parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek na dotykovém displeji

P



Zadní parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek na dotykovém displeji

O/P



P

O

Červeně lakované brzdové třmeny pro vysokovýkonnou brzdovou soustavu Jaguar

–

O

Chromované ozdobné prvky na bočních výstupech vzduchu

O

O

Zadní spoiler (na přání pouze pro modely Diesel S)

Zadní kamera se zobrazováním dráhy pohybu vozidla na displeji

O

O

O

O

PAKETY

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Paket Zrcátka

O

–

Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)

Aerodynamický paket

O

–

Přední a zadní parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek na dotykovém displeji

O

–

Přední a zadní parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek na dotykovém displeji a
zadní kamera se zobrazováním dráhy pohybu vozidla na displeji

O

–

Zadní parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek na dotykovém displeji a zadní
kamera se zobrazováním dráhy pohybu vozidla na displeji

O

–

Paket Asistenční systémy

O

O

O

O

KOLA
Systém pro opravu poškozené pneumatiky (Jaguar Tyre Repair System; nedodává se pro 20" kola)



–

Kompaktní náhradní kolo z lehké slitiny pro nouzové dojetí

O



(1)

Paket – Black Pack

O

O

Paket - XFR Speed Pack

–

O

Standardní výbava O Výbava na přání P Výbava na přání dodávaná v paketu – Nedodává se D Standardní výbava pouze pro modely Diesel S.
Volitelně bez příplatku je možné vypuštění uvedeného prvku výbavy
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XFR

XFR

Systém aktivního tlumení Adaptive Dynamics

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A JÍZDNÍ DYNAMIKA

XF

XF

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

–

Čalounění sedadel kůží Bond Grain

–



–

–



–

–

Čalounění sedadel kůží Soft Grain

–

–





–





OZDOBNÉ PRVKY V INTERIÉRU –

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu
(ve 4/4 směrech)



–

–

–

–

–

–

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (v 6/6 směrech)

O



–

–

–

–

–

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (v 6/6 směrech)
a paměť pro uložení polohy sedadla řidiče

O

O

–

–

–

–

–

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (v 10/6 směrech)
a paměť pro uložení polohy sedadla řidiče

–

–



–

–

–

–

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (ve 12/12 směrech)

O

O

–

–

–

–

–

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (ve 12/12 směrech)
a paměť pro uložení polohy sedadla řidiče

O

O

O

–

–

–

–

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (v 16/12 směrech),
kontrastní pruh a paměť pro uložení polohy sedadla řidiče

–

–

–



–

–

–

Elektrické seřizování polohy sportovních sedadel řidiče/spolujezdce vpředu
(v 18/18 směrech) a paměť pro uložení polohy sedadla řidiče

–

–

–

–





–

Elektrické seřizování polohy sportovních sedadel R řidiče/spolujezdce vpředu
(v 18/18 směrech) a paměť pro uložení polohy sedadla řidiče

–

–

–

–

–

–



Vyhřívání sedadel vpředu

O

O

O

–



–

–

Aktivní odvětrávání sedadel vpředu s funkcemi chlazení a vyhřívání

–

–

O



–





Individuální obšití přístrojové desky a horní části výplní dveří kůží Bond Grain





–

–



–

–

Individuální obšití přístrojové desky a horní části výplní dveří kůží Soft Grain

–

–



–

–



–

XFR

XFR

–

SOFT GRAIN SPORT
INTERIÉR

SOFT GRAIN SPORT
INTERIÉR

–

BOND GRAIN SPORT
INTERIÉR

BOND GRAIN SPORT
INTERIÉR

–

INTERIÉR
PORTFOLIO

INTERIÉR
PORTFOLIO

–

INTERIÉR
PREMIUM LUXURY

INTERIÉR
PREMIUM LUXURY

–

OZDOBNÉ PRVKY V INTERIÉRU

INTERIÉR LUXURY

INTERIÉR LUXURY



POKRAČOVÁNÍ

XF

XF

Čalounění sedadel kůží Bond Grain s luxusním semišem na sedacích plochách

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

–

–

–



–

O



POKRAČOVÁNÍ

Individuální obšití přístrojové desky a horní části výplní dveří kůží Soft Grain
s kontrastním stehováním (3)
Sada kobercových rohoží vpředu a vzadu

O

O

O

–

O

O

–

Sada luxusních kobercových rohoží vpředu a vzadu

O

O

O



O

O



Čalounění stropu luxusním semišem

O

O

O

O

O

O



Čalounění stropu luxusním semišem v odstínu Jet

O

O

O

O

O

O

O

Čalounění stropu Morzine













–

Čalounění stropu Morzine v odstínu Jet (nedodává se ve spojení se střešním oknem)

O

O

O

O

O

O

–
O

Kožené čalounění v odstínu Ivory

–

–

O

O

–

O

Ozdobné obložení ze dřeva ořešáku černého se saténovou povrchovou úpravou







O

O

O

–

Ozdobné obložení z dubového dřeva

O

O

O

O

O

O

–

Ozdobné obložení z růžového dřeva se saténovou povrchovou úpravou

O

O

O

O

O

O

–

Ozdobné obložení ze dřeva vlašského ořešáku

O

O

O

O

O

O

–

Vzorované ozdobné obložení z ebenového dřeva

O

O

O



O

O

–

Ozdobné obložení natřené černým klavírním lakem

O

O

O

O





O

Ozdobné obložení z uhlíkového kompozitu

O

O

O

O

O

O

O

Ozdobné obložení z tmavého dubového dřeva

–

–

–

–

–

–



Standardní výbava O Výbava na přání – Nedodává se

* Dálkové ovládání garážových vrat se dodává pouze s elektrochromatickým vnitřním zpětným zrcátkem obsaženým v paketu Zrcátka.

Informace o dostupnosti a kompatibilitě přijímače Vám ochotně poskytne Váš nejbližší prodejce Jaguar.
Vyžaduje paket Zrcátka
Uzavíratelný průchod pro přepravu lyží se dodává pouze ve spojení se sklopnými zadními sedadly sklopnými v poměru 60:40%
(3)
Kontrastní stehování se nedodává v případě volby odstínu Warm Charcoal v kombinaci s interiérem v odstínu Warm Charcoal u modelů XFR
(4)
Vázaná výbava na přání: Interaktivní hlasové ovládání se dodává pouze s navigačním systémem
(5)
Vyhřívaný volant se dodává pouze ve spojení s vyhřívanými nebo vyhřívanými/odvětrávanými sedadly
Informace o dostupnosti a provedení pro daný trh Vám ochotně poskytne Váš nejbližší prodejce Jaguar.
(1)

(2)

Podrobné informace o výbavě Vám ochotně sdělí Váš nejbližší prodejce Jaguar.
Podrobnější popis prvků výbavy naleznete v glosáři.”
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CENY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A JÍZDNÍ DYNAMIKA

Cena bez DPH (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

Systém aktivního tlumení Adaptive Dynamics

25 735

30 882

Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) s inteligentní funkcí nouzového
brzdění IEB (Intelligent Emergency Brake) a aktivními bezpečnostními pásy

33 142

39 771

Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)

Cena bez DPH (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

12 672

15 206

2 145

2 573

KOLA

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Kompaktní náhradní kolo z lehké slitiny pro nouzové dojetí

Sledování vozidel ve slepém úhlu (Blind Spot Monitor)

11 502

13 803

Vyhřívané čelní okno s časovačem

9 163

10 995

Natáčecí bi-xenonové světlomety AFL (Adaptive Front Lighting) s odbočovacími
světlomety

Dálkové ovládání garážových vrat

5 849

7 018

13 452

16 142

Elektricky ovládaná roleta zadního okna

9 943

11 931

Inteligentní funkce dálkových světlometů

6 627

7 953

Bezklíčový přístupový systém Jaguar Smart Key SystemTM s dálkovým ovládáním
centrálního zamykání

12 672

15 206

28 073

33 688

Uzavíratelný průchod v zadních opěradlech pro přepravu lyží

6 248

7 497

Zadní spoiler (na přání pouze pro modely Diesel S)

4 871

5 845

Vyhřívaný volant

8 568

10 282

Zadní parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek
na dotykovém displeji

9 358

11 229

Zadní kamera se zobrazováním dráhy pohybu vozidla na displeji
(pouze pro modely XFR)

7 798

9 358

Chromované ozdobné prvky na bočních výstupech vzduchu

4 289

5 147

Červeně lakované brzdové třmeny R Performance

7 993

9 592

Elektricky ovládané výklopné/posuvné skleněné střešní okno s expresní funkcí
pro otvírání/zavírání

8

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

VNITŘNÍ VÝBAVA

Pedály z leštěného kovu

3 902

4 682

Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60:40 %

10 722

12 867

1 755

2 106

Automatická recirkulace vzduchu

MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA

OZDOBNÉ PRVKY V INTERIÉRU

Cena bez DPH (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

Prémiová zvuková aparatura Meridian 380 W

21 445

25 734

Luxusní interiérový paket s kůží Bond Grain (Interiér Luxury)

23 590

28 307

Prémiová zvuková aparatura Meridian 825 W (pouze pro modely XF)

64 335

77 202

Luxusní interiér Premium s kůží Soft Grain (Interiér Premium Luxury)

66 479

79 775

Prémiová zvuková aparatura Meridian 825 W (pouze pro modely XFR)

42 890

51 468

Interiér Portfolio

150 115

180 138

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting)

9 943

11 931

Sportovní interiér s kůží Bond Grain

87 924

105 509

Přijímač digitálního televizního vysílání

19 106

22 927

Sportovní interiér s kůží Soft Grain

115 803

138 963

11 112

13 335

Vyhřívaná přední sedadla

8 578

10 294

Navigační systém s mapovými podklady na pevném disku

53 417

64 101

Aktivní odvětrávání sedadel vpředu s funkcemi chlazení a vyhřívání

24 174

29 009

Interaktivní hlasové ovládání

10 917

13 101

Individuální obšití přístrojové desky a horní části výplní dveří měkkou zrnitou
kůží s kontrastním stehováním (k dispozici pouze pro sportovní s kůží Soft Grain)

33 533

40 239

Funkce audio streaming Bluetooth®

PAKETY
Paket Zrcátka

13 452

16 142

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (v 6/6 směrech)

6 239

7 486

Aerodynamický paket

40 745

48 895

19 301

23 161

Přední a zadní parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek
na dotykovém displeji

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (v 6/6 směrech)
a paměť pro uložení polohy sedadla řidiče

19 300

23 161

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (ve 12/12 směrech)

21 828

26 194

10 040

12 048

Přední a zadní parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek
na dotykovém displeji a zadní kamera se zobrazováním dráhy pohybu vozidla na displeji

23 590

28 307

Elektrické seřizování polohy sedadel řidiče/spolujezdce vpředu (ve 12/12 směrech)
a paměť pro uložení polohy sedadla řidiče (pouze pro Premium Luxury Interiér)

Paket Asistenční systémy

58 876

70 651

Sada kobercových rohoží vpředu a vzadu

3 119

3 743

Paket – Black Pack

19 227

23 072

Sada luxusních kobercových rohoží vpředu a vzadu

6 433

7 720

Aerodynamický paket & Black Pack

64 643

77 571

Čalounění stropu luxusním semišem

21 445

25 734

Aerodynamický paket & Black Pack (2.2 Diesel)

59 747

71 696

Čalounění stropu luxusním semišem v odstínu Jet (pouze pro modely XF)

25 734

30 881

Paket – XRF Speed Pack

66 428

79 713

Čalounění stropu luxusním semišem v odstínu Jet (pouze pro modely XFR)

10 722

12 867

Kožené čalounění v odstínu Ivory

23 005

27 605

Ozdobné obložení z dubového dřeva

4 679

5 615

Ozdobné obložení z růžového dřeva se saténovou povrchovou úpravou

4 679

5 615

Ozdobné obložení ze dřeva vlašského ořešáku

4 679

5 615

SPECIÁLNÍ BARVY KAROSERIE
Prémiový lak

23 200

27 840

Speciální lak

46 410

55 692

Lak inspirovaný závody

46 410

55 692

Vzorované ozdobné obložení z ebenového dřeva

4 679

5 615

Ozdobné obložení natřené černým klavírním lakem

16 091

19 309

Ozdobné karbonové obložení

32 167

38 601

Koberečky v barvě Barley

10 736

12 883
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KOLA DODÁVANÁ NA PŘÁNÍ A JEJICH CENY VČ. DPH

17” Ursa*

18” Lyra*

18” Vela*

19” Caravela

19” Artura

XF
Vznětový motor 2.2 Diesel



19 676

19 676

39 303

39 303

Vznětový motor 3.0 V6 Diesel



19 676

19 676

39 303

39 303

Vznětový motor 3.0 V6 S Diesel

–



9 823

19 676

19 676

Zážehový motor 3.0 V6 S/C

–



19 676

39 303

39 303

Zážehový motor 3.0 V6 S/C AWD**

–

–

–

39 303



–

–

–

–

–

XFR
Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged

 Standardní výbava – Nedodává se

*

Nedodává se pro modely se systémem aktivního tlumení Adaptive Dynamics

† Montáž vyžaduje volbu kompaktního náhradního kola z lehké slitiny pro nouzové dojetí

**AWD - pohon všech kol

Podrobné informace o výbavě Vám ochotně sdělí Váš nejbližší prodejce Jaguar.
10

19” Aquila

20” Kalimnos

20” Hydra†

20” Draco Silver Finish†

20” Draco Dark Finish†

20” Nevis†

39 303

68 789

58 954

58 966

68 789

–

39 303

68 789

58 954

58 966

68 789

–

19 676

49 144

39 303

39 303

49 144

–

39 303

68 789

58 954

58 966

68 789

–

39 303

68 789

58 954

58 966

68 789

–

–

–

9 829

19 676
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POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A JÍZDNÍ DYNAMIKA
AKTIVNÍ DIFERENCIÁL
Elektronicky řízený aktivní diferenciál zlepšuje ovladatelnost a chování vozidla omezením prokluzu zadních kol. V harmonické
spolupráci se systémy TCS, ABS a DSC tak dochází k optimalizaci trakce a stability v různých jízdních podmínkách.
ADAPTIVE DYNAMICS
Adaptivní tlumení poskytuje optimální rovnováhu mezi jízdním komfortem v nízkých rychlostech a precizní ovladatelností
ve vysokých rychlostech. Na základě analýzy pohybu karoserie, řízení a pohybu kol se plynule mění až 500krát za sekundu
charakteristika tlumení prostřednictvím elektronicky řízených tlumičů.
DYNAMICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM DSC (DYNAMIC STABILITY CONTROL)
Zasahuje v náročných jízdních situacích přibrzděním jednotlivých kol a snížením točivého momentu motoru.
REŽIM TRAC DSC
Sportovně založeným řidičům posunuje práh pro stabilizační zásahy blíž k fyzikálním limitům.
JAGUAR SEQUENTIAL SHIFT
Umožňuje výběr režimů řazení Drive, Sport Automatic nebo Manual a je vybaven páčkami za volantem pro manuální volbu
vyšších a nižších převodových stupňů.
TM

JAGUARDRIVE CONTROLTM
Ve spolupráci s řídicími jednotkami dynamického stabilizačního systému DSC (Dynamic Stability Control), motoru
a převodovky mění charakteristiku motoru i režim řazení a brzdění. Nabízí různé režimy volitelné tlačítkempro optimalizaci
reakcí vozidla v závislosti na jízdních podmínkách a stylu řízení.
REŽIM WINTER
Zmenšuje citlivost reakcí motoru na pohyby pedálu plynu a upravuje strategii řazení s cílem udržet optimální trakci na ledu
nebo kluzkém povrchu. Akcelerace vozidla je mírnější a vůz je lépe ovladatelný, což zvyšuje jistotu řidiče za volantem.
Při aktivním režimu Winter se vůz na rovině (bez stoupání) rozjíždí na 2. převodový stupeň.
REŽIM DYNAMIC
Optimalizuje činnost vozidlových systémů s cílem dosáhnout ještě intenzivnějších zážitků z jízdy. V režimu Dynamic
se automaticky zapíná Trac DSC, který umocňuje sportovní reakce motoru a řazení pro dosažení maximální jízdní dynamiky.
Při volbě módu Dynamic v režimu plně manuálního řazení převodovky zůstává řazení vyšších převodových stupňů plně
v rukou řidiče a po dosažení nejvyšších otáček nedochází k automatickému přeřazení.
TEMPOMAT S AUTOMATICKÝM OMEZOVAČEM RYCHLOSTI ASL
(AUTOMATIC SPEED LIMITER)
Funkce automatického omezovače rychlosti ASL (Automatic Speed Limiter), která je součástí tempomatu, umožňuje řidiči
nastavit nejvyšší rychlost, která by neměla být překročena.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) S INTELIGENTNÍ
FUNKCÍ NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ IEB (INTELLIGENT EMERGENCY BRAKE)
A AKTIVNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI PÁSY
Systém sleduje pomocí radarového čidla pomaleji jedoucí vozidla a upozorňuje řidiče na potenciální nebezpečí vpředu.
Pomocí radaru adaptivního tempomatu ACC vypočítává systém vzdálenost a rychlost přibližování k vozidlu vpředu
a je-li kolize neodvratitelná, sníží inteligentní funkce nouzového brzdění IEB (Intelligent Emergency Brake) nárazovou
rychlost vozidla aktivací nouzového brzdění. Systém zahrnuje aktivní bezpečnostní pásy, které omezují pohyb sedících
osob během nouzového brzdění.
INTELIGENTNÍ SYSTÉM STOP/START
Systém Stop/Start vypíná motor v situacích, kdy běží zbytečně, čímž snižuje spotřebu paliva a emise CO2. Motor je okamžitě
opět spuštěn, jakmile řidič uvolní pedál brzdy.
VNĚJŠÍ VÝBAVA
PAKET ZRCÁTKA
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s elektrickým seřizováním polohy, elektrickým sklápěním, osvětlením prostoru kolem vozidla,
elektrochromatická vnější a vnitřní zpětná zrcátka.
ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT
Zadní parkovací asistent s vizuálním ukazatelem vzdálenosti od překážek na dotykovém displeji.
PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT
Přední parkovací asistent s vizuálním ukazatelem vzdálenosti od překážek na dotykovém displeji.
ZADNÍ KAMERA SE ZOBRAZOVÁNÍM DRÁHY POHYBU VOZIDLA NA DISPLEJI
Kombinuje zadní kameru s dotykovým displejem, na němž se kromě obrazu zobrazuje barevnými liniemi dráha pohybu
vozidla odpovídající danému natočení volantu. Řidič tak vidí prostor, do kterého zajede při couvání.
ADAPTIVNÍ SVĚTLOMETY
Senzory sledují rychlost vozu a úhel natočení volantu a systém na základě toho natáčí světlomety směrem do zatáčky pro
lepší osvětlení vozovky, aby měl řidič větší jistotu při řízení v noci.
INTELIGENTNÍ FUNKCE DÁLKOVÝCH SVĚTLOMETŮ
Inteligentní dálkové světlomety se automaticky přepínají na potkávací, jakmile systém zaregistruje vpředu jedoucí vozidla
nebo pouliční osvětlení. Tím se maximalizuje viditelnost pro řidiče při ohleduplném využívání dálkových světel. Systém
automaticky přepne zpátky na dálková světla, jakmile protijedoucí vůz projede kolem.
SLEDOVÁNÍ VOZIDEL VE SLEPÉM ÚHLU
Používá radarové senzory pro automatické sledování vozidel v oblastech, kam nemá řidič výhled přímo nebo pomocí
zpětných zrcátek. Systém upozorňuje na předjíždějící vozidla žlutou výstražnou kontrolkou ve vnějších zpětných zrcátkách.
PAKET – BLACK PACK
Boční rámy, rámy dvěří, mřížka chladiče a spodní vzduchové vstupy na nárazníku jsou v lesklém černém provedení.
Zadní lišta v barvě vozu. Black Pack je pouze ve spojení s barvou karoserie v Ultimate Black, Polaris White, Rhodium Silver,
Stratus Grey, Lunar Grey.
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VNITŘNÍ VÝBAVA
JAGUAR SENSETM
Elektronický systém pro ovládání stropního osvětlení vpředu lehkým dotykem.
BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM JAGUAR SMART KEY SYSTEMTM
A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ
S inteligentním klíčkem Jaguar Smart Key va Vaší kapse nebo kabelce se vůz automaticky odemkne, jakmile zatáhnete
za kliku dveří. Pak už ke spuštění motoru jen jednoduše stisknete tlačítko zapalování. Před odchodem zamknete vozidlo
stisknutím tlačítka na klice dveří nebo na inteligentním klíčku Jaguar Smart Key.
DVOUZÓNOVÁ KLIMATIZACE
Se senzorem vlhkosti, prachovým a pylovým ﬁltrem a nezávislým udržováním různé teploty ve dvou zónách na straně řidiče
a spolujezdce.
KLIMATIZACE S AUTOMATICKOU RECIRKULACÍ
Automatická recirkulace vzduchu v kabině ovládaná vnějším senzorem pachů s pěti stupni citlivosti.
SEDADLA (NASTAVITELNÁ VE 4/4 SMĚRECH)
Elektrické seřizování polohy sedadla řidiče a spolujezdce včetně sklonu opěradla a výšky.
SEDADLA (NASTAVITELNÁ V 6/6 SMĚRECH)
Elektrické seřizování polohy sedadla řidiče a spolujezdce včetně podélného posuvu, sklonu opěradla a výšky. Na přání funkce
pro uložení nastavení do paměti.
SEDADLA (NASTAVITELNÁ V 10/6 SMĚRECH)
Elektrické seřizování polohy sedadla řidiče včetně podélného posuvu, výšky, sklonu sedáku, sklonu opěradla, bederní opěrky
ve dvou směrech a elektrické seřizování polohy sedadla spolujezdce včetně podélného posuvu, výšky a sklonu opěradla.
Zahrnuje také funkci pro uložení nastavení do paměti.

SEDADLA (NASTAVITELNÁ VE 12/12 SMĚRECH)
Elektrické seřizování polohy sedadla řidiče a spolujezdce včetně podélného posuvu, výšky, sklonu sedáku, sklonu opěradla,
bederní opěrky ve čtyřech směrech.
SEDADLA (NASTAVITELNÁ V 16/12 SMĚRECH)
Elektrické seřizování polohy sedadla řidiče včetně podélného posuvu, výšky, sklonu sedáku, sklonu opěradla, výšky opěrky
hlavy, bederní opěrky ve čtyřech směrech, délky sedáku a elektrické seřizování polohy sedadla spolujezdce včetně podélného
posuvu, výšky, sklonu sedáku, sklonu opěradla, bederní opěrky ve čtyřech směrech. Zahrnuje také funkci pro uložení nastavení do paměti.
SEDADLA (NASTAVITELNÁ V 18/18 SMĚRECH)
Elektrické seřizování polohy sedadla řidiče a spolujezdce včetně podélného posuvu, výšky, sklonu opěradla, sklonu sedáku,
délky sedáku, bederní opěrky ve čtyřech směrech, výšky opěrky hlavy a nastavitelných bočních polštářů.
FUNKCE ULOŽENÍ NASTAVENÍ DO PAMĚTI
Paměť pro dvě nastavení polohy sedadla řidiče, vnějších zpětných zrcátek a sloupku řízení.
BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
SYSTÉM PRO OPRAVU POŠKOZENÉ PNEUMATIKY (JAGUAR TYRE REPAIR SYSTEM)(1)
Nouzovou opravu poškozené pneumatiky s otvorem v oblasti běhounu, nikoli však v bočních stěnách pneumatiky, o průměru
až 6 mm lze provést pomocí těsnicího prostředku v kanystru a elektrického kompresoru.
AKTIVNÍ KAPOTA PRO OCHRANU CHODCŮ (PEDESTRIAN CONTACT SENSINGTM)
Vyspělý systém s automaticky zdvihatelnou kapotou zaznamená kontakt mezi chodcem a přední částí vozu a okamžitě
naprosto kontrolovaným způsobem trochu nadzdvihne kapotu. Tím se zabrání kontaktu chodce s tvrdými díly pod kapotou.
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MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA

VARIANTY EXTERIÉRU

NAVIGAČNÍ SYSTÉM S MAPOVÝMI PODKLADY NA PEVNÉM DISKU(2),
PŘEHRÁVAČEM DVD VPŘEDU A VIRTUÁLNÍM VÍCENÁSOBNÝM MĚNIČEM
Systém s pevným diskem poskytuje rychlejší přístup k datům a nabízí funkce zadávání PSČ, zadávání cíle za jízdy
(pouze v Evropě), hlasové navádění, hlasové ovládání a zadávání, funkce dopravního zpravodajství RDS a TMC (Traffic
Messaging Channel)/dynamické vedení trasy přístupné prostřednictvím dotykového displeje. Navigační systém zahrnuje
také přehrávač DVD vpředu, který je schopen přehrávat disky se zvukovými a obrazovými záznamy. Přehrávač dokáže
přehrávat soubory ve formátech Windows Media Audio (WMA), AAC a MP3. Další funkcí je virtuální vícenásobný měnič,
který využívá pevný disk k uložení nekomprimované hudby z až 10 CD.

AERODYNAMICKÝ PAKET
Aerodynamický paket obsahuje přepracovaný přední nárazník s černou maskou chladiče, zadní spoiler, aerodynamicky
tvarovanou spodní část nárazníku (nedodává se pro modely 2.2 Diesel) a rozšíření bočních prahů.

KOMPATIBILITA S FORMÁTY WINDOWS MEDIA AUDIO (WMA) A MP3
Přehrávač CD dokáže přehrávat CD obsahující soubory WMA a MP3.
AUDIO STREAMING BLUETOOTH®
Jaguar vybavený systémem Bluetooth® umožňuje telefonovat prostřednictvím sady handsfree a dotykového displeje,
kdykoli se Váš mobilní telefon nachází uvnitř vozu. Bluetooth® umožňuje také využívat funkci bezdrátového přehrávání
zvukových záznamů (audio streaming) a kompletní ovládání funkcí umožňuje snadný výběr skladeb. Systém Bluetooth®
je kompatibilní s vybranými mobilními telefony od různých výrobců včetně značky Blackberry® - více informací získáte
od Vašeho nejbližšího prodejce Jaguarnebo na internetové adrese jaguar.cz.
INTERAKTIVNÍ HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ TM
Využívá technologii “Říkej, co vidíš” (Say What You See), jež napovídá uživateli správné povely pro hlasové ovládání
audiosystému, handsfree Bluetooth® a navigačního systému. Všechny povely jsou při aktivovaném systému a při hlasových
nápovědách zobrazovány na dotykovém displeji..
MULTIMEDIÁLNÍ ROZHRANÍ VPŘEDU
Umožňuje připojení přístrojů iPod, přehrávačů MP3 nebo paměťového zařízení USB k audiosystému vozidla a jejich
ovládání prostřednictvím 7” barevného dotykového displeje.
DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ TMC (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL)(2)
Speciﬁcká aplikace rozhlasového datového systému FM Radio Data System (RDS) používaná pro vysílání informací
o dopravě a počasí v reálném čase. Datové zprávy jsou přijímány na pozadí a audiosystém nebo je navigační systém
kompatibilní s TMC dekóduje a poskytuje řidiči různými způsoby. Nejběžnějším z nich je navigační systém kompatibilní
s TMC, který dokáže nabízet dynamické vedení trasy, upozorňovat řidiče na problémy na plánované trase a vypočítávat
alternativní objízdnou trasu kolem nehody.
7” BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ
S ovládacími prvky pro audiosystém, klimatizaci, funkci audio streaming Bluetooth® (je-li součástí výbavy) a navigační
systém (je-li součástí výbavy).
ZVUKOVÁ APARATURA JAGUAR
– s výkonem 250 W – 8kanálový zesilovač, 10 reproduktoru, ﬁltr Audyssey FIR.
ZVUKOVÁ APARATURA MERIDIAN
s výkonem 380 W – 12kanálový zesilovač, 11 reproduktoru, odstraňování zkreslení zvukového signálu Audyssey MultiEQ,
samostatný zesilovač DSP, velmi účinný audio zesilovač třídy D, dynamická regulace hlasitosti, reproduktory Meridian
s technologií zesilování zvukového signálu DSP.
ZVUKOVÁ APARATURA MERIDIAN SURROUND
– s výkonem 825 W – 15kanálový zesilovač, 17 reproduktorů, odstraňování zkreslení zvukového signálu Audyssey MultiEQ,
samostatný zesilovač DSP, velmi účinný audio zesilovač třídy D, dynamická regulace hlasitosti, reproduktory Meridian
s technologií zesilování zvukového signálu DSP, prostorový zvuk ve formátu 7.1, režim Meridian Triﬁeld Surround.

EXTERIÉR R
Unikátní spodní část předního nárazníku s většími spodními vstupy vzduchu, černá drátěná mřížka masky chladiče,
rozšíření bočních prahů, aerodynamický spoiler na víku zavazadlového prostoru, leskle černá aerodynamicky tvarovaná
spodní část nárazníku se třemi vzduchovými kanály a čtyři koncovky výfuku. Otvory na kapotě s nápisem “Supercharged”
pro vyšší účinnost chlazení. Stříbřitě šedé brzdové třmeny s nápisem Supercharged a logo R na víku zavazadlového
prostoru a přední masce chladiče.
VARIANTY INTERIÉRU
INTERIÉR R
Unikátní interiér ve sportovním stylu s ozdobnými prvky z tmavého hliníku se síťovou strukturou na přístrojové desce
a ve výplních dveří, ozdobným obložením z tmavého dubového dřeva, horní částí přístrojové desky v odstínu Warm
Charcoal a spodní částí interiéru s kontrastním prošíváním a lemováním kobercových rohoží (barva závisí na barvě
sedadel). Sportovní sedadla s reliéfním logem R (vpředu a vzadu); loga R na volantu a přístrojové desce; přístroje
s červenými ručičkami.
PAKET ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Tento paket zahrnuje adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) s inteligentní funkcí nouzového brzdění IEB
(Intelligent Emergency Brake) a aktivními bezpečnostními pásy, natáčecí bi-xenonové světlomety AFL (Adaptive Front
Lighting) s odbočovacími světlomety a inteligentní funkcí dálkových světlometů a sledování vozidel ve slepém úhlu
(Blind Spot Monitor).

SPECIFIKACE KOL

PŘEDNÍ

ZADNÍ

17" kola Ursa z lehké slitiny

7.5J x 17

7.5J x 17
8.5J x 18

18" kola Lyra z lehké slitiny

8.5J x 18

18" kola Vela z lehké slitiny

8.5J x 18

8.5J x 18

19" kola Aquila z lehké slitiny

8.5J x 19

8.5J x 19

19" kola Caravela z lehké slitiny

8.5J x 19

8.5J x 19

19" kola Artura z lehké slitiny

8.5J x 19

8.5J x 19

20" kola Hydra z lehké slitiny

8.5J x 20

8.5J x 20

20" kola Nevis z lehké slitiny

8.5J x 20

9.5J x 20

20" kola Draco z lehké slitiny tmavě šedá

8.5J x 20

8.5J x 20

20" kola Draco z lehké slitiny tmavě šedá (XFR)

8.5J x 20

9.5J x 20

20" kola Draco z lehké slitiny stříbrná

8.5J x 20

8.5J x 20

20" kola Draco z lehké slitiny stříbrná (XFR)

8.5J x 20

9.5J x 20

(1)
(2)
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Při volbě 20” kol je nutné objednat kompaktní náhradní kolo z lehké slitiny pro nouzové dojetí.
Navigační systém smít být používán pouze tak, aby nedocházelo k ovlivňování schopnosti řidiče bezpečně řídit nebo
k ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu.

D Ů L E Ž I TÁ P OZ N Á M K A
Jaguar Cars Limited se neustále snaží zlepšovat specifikace, konstrukci, design a výrobu svých vozidel, a průběžně
proto uskutečňuje změny. Tato brožura by navzdory veškerým snahám vydávat aktuální propagační literaturu neměla
být považována za neomylný zdroj informací o aktuálních specifikacích, ani nepředstavuje nabídku k prodeji konkrétního
vozidla. Dovozci a prodejci nejsou jednatelé společnosti Jaguar Cars Limited a nemají žádné oprávnění zavazovat společnost
Jaguar Cars Limited k jakémukoli výslovnému nebo implicitnímu závazku nebo zastoupení. Snímky v této brožuře mohou
zobrazovat výbavu na přání. Porovnání jsou činěna na základě vlastních data a testů výrobce.
E KO LO G I C K É I N OVAC E S P O L E Č N O S T I J AG U A R
Jaguar hrdě pokračuje ve svých tradicích zodpovědným přístupem k ekologickým inovacím. Jaguar se snaží podnikat na trvale
udržitelných základech a snižovat celkové dopady na životní prostředí například používáním lehkých materiálů, zvyšováním
účinnosti svých motorů, zvyšováním efektivity svých konstrukcí a aplikací nejmodernějších metod výroby. Modelová řada XJ,
vlajková loď značky Jaguar, byla prvním produktem společnosti Jaguar, která získala certifikaci ISO14040, což je mezinárodní
standard pro hodnocení ekologických dopadů vozidla po celou dobu jeho životnosti. Tato certifikace měří vliv modelu XJ na
životní prostředí od získávání materiálu pro výrobu komponentů a výrobního procesu, přes používání vozidla na silnicích po
celou dobu jeho životnosti až po finální likvidaci odpadu po vyřazení z provozu. To však není všechno. Každý nový vůz Jaguar
je navržen tak, aby byl z 95 % využitelný i po skončení životnosti. Z toho lze 85 % recyklovat pro opětovné využití cenných
materiálů a dalších 10 % použít pro výrobu energie.
Inovativní využití lehkého hliníku v konstrukci XJ, v jehož struktuře karoserie nalézá uplatnění až 50 % recyklovaného materiálu,
přináší významné výhody z hlediska provozních vlastností. Mezi ně patří snížená spotřeba paliva, nižší emise CO2 a lepší
dynamické jízdní vlastnosti, které jsou charakteristické pro lehké konstrukce.
Jaguar usiluje o snižování závislosti na fosilních palivech, využívání menšího množství surovin a vytváření menšího objemu
odpadu. Již dnes jsou emise CO2 vznikající během výroby každého vozu Jaguar ve Velké Británii od roku 2009 kompenzovány.
Za každou tunu emisí CO2 vznikajících během výroby všech našich nových vozidel investuje společnost Jaguar do projektů
na snižování emisí CO2 částku, která odpovídá stejně velkému snížení emisí CO2 na jiném místě.
Program kompenzace emisí CO2 umožňuje společnosti Jaguar přijímat okamžitá opatření na snižování dopadu naší činnosti
na životní prostředí v rámci komplexního plánu na snižování emisí CO2. Jako společnost jsme si stanovili za cíl snížit oproti
úrovni z roku 2007 provozní emise CO2 a objem odpadu ukládaného na skládky o 25 % do roku 2012, spotřebu vody o 10 %
do roku 2012 a průměrné emise CO2 celé naší výrobní řady o 25 % do roku 2015.
Ale to není všechno. Naše výrobní závody pracují na nejvyšší úrovni a jsou od roku 1998 certifikovány podle normy ISO 14001.
Zkracujeme přepravní vzdálenosti pro dodávky dílů a v naší centrále ve Velké Británii jsme zavedli nové metody výroby energie
ze zbytků jídel. Takové jsou ekologické inovace společnosti Jaguar.
Tato brožura je vytištěna na papíru, k jehož výrobě bylo použito dřevo z lesů obhospodařovaných ekologicky ohleduplným
způsobem podle standardů FSC (Forest Stewardship Council), a byla vyrobena v souladu s přísným ekologickým systémem
ISO 14001. Objem odpadu odváženého na skládky snižuje přidání 10 % recyklovaných vláken do tohoto materiálu.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Jaguar Cars Limited používá tyto
značky se svolením jejich vlastníků.
iPod, iPod touch a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a ostatních zemích.
BlackBerry® je ochranná známka společnosti Research In Motion Limited a je registrovaná v USA a brzy bude nebo již je
registrovaná v ostatních zemích.
Dolby a Pro Logic jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
DTSTM je ochranná známka společnosti DTS Inc. a společnost Jaguar Cars Limited ji používá se svolením jejích vlastníků.
Audyssey MultEQ® je ochranná známka společnosti Audyssey Laboratories, Inc. a společnost Jaguar Cars Limited ji používá se
svolením jejích vlastníků.
WhiteFire® je ochranná známka společnosti Unwired Technology LLC a společnost Jaguar Cars Limited ji používá se svolením
jejích vlastníků.

Jaguar Land Rover Austria GmbH
Fürbergstrasse 51
5020 Salzburg
Austria
jaguar.cz

Vytištěno v Rakousku 10/2012
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JAGUAR.CZ

AUTORIZOVANÍ PRODEJCI JAGUAR:
A. Charouz Motors s.r.o., V Oblouku 727, 252 43 Praha-Průhonice, tel. +420 296 787 807, e-mail: prodej@jaguar-praha.eu
A. Charouz Motors s.r.o., Šaldova 36, 186 00 Praha-Karlín, tel. +420 222 896 666, e-mail: prodej@jaguar-praha.eu
Autokomplex Matějka s.r.o., Brněnská 412/59, 783 01 Olomouc, tel. +420 585 433 333, e-mail: prodej@jaguar-olomouc.cz
B of B Cars s.r.o., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, tel. +420 555 558 291, e-mail: prodej@bofb.cz
Cartec Motor s.r.o., Mariánské nám. 5, 617 00 Brno-Komárov, tel. +420 545 233 556, e-mail: prodej@cartec.cz
Roko-Motor s.r.o., Sokolská 5613, 760 01 Zlín, tel. +420 571 894 710, e-mail: prodej@roko-motor.cz

