CENÍK
ŘÍJEN 2012

CENY

XK

Cena bez DPH (Kč)

Cena vč. DPH (Kč)

Zážehový motor 5.0 V8 385 k Coupé

1 954 300

2 345 160

Zážehový motor 5.0 V8 385 k Cabriolet

2 130 100

2 556 120

XK PORTFOLIO
Zážehový motor 5.0 V8 385 k Coupé

2 126 500

2 551 800

Zážehový motor 5.0 V8 385 k Cabriolet

2 302 300

2 762 760

XKR
Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged 510 k Coupé

2 276 300

2 731 560

Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged 510 k Cabriolet

2 452 200

2 942 640

XKR-S
Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged 550 k Coupé
Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged 550 k Cabriolet

2 791 100

3 349 320

2 966 900

3 560 280

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.
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STANDARDNÍ VÝBAVA
VŠECHNY MODELY

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A JÍZDNÍ DYNAMIKA

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Elektronicky řízená šestistupňová samočinná převodovka s funkcí manuálního řazení Jaguar Sequential ShiftTM
Volič jízdních režimů JaguarDrive SelectorTM
JaguarDrive ControlTM s jízdními režimy Winter a Dynamic
Systém aktivního tlumení Adaptive Dynamics
Tempomat s automatickým omezovačem rychlosti ASL (Automatic Speed Limiter)
Elektronicky řízené rozdělování brzdné síly EBD (Electronic Brake-force Distribution)
Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Parking Brake) - s uvolněním při rozjezdu
Dynamický stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control) s režimem Trac DSC

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, funkcí “deadlock” a zamykáním dveří při rozjezdu
Imobilizér
Režim pro řízení vozu obslužným personálem
Protiblokovací systém ABS (Anti-lock Braking System)
Nouzový brzdový asistent EBA (Emergency Brake Assist)
Ochranné oblouky pro případ převrácení (pouze pro modely Cabriolet)
Airbagy, čelní a boční (pro řidiče a spolujezdce vpředu)
Adaptivní zádržné systémy ARTSTM (Adaptive Restraint Technology System)
Předpínače bezpečnostních pásů na předních a zadních sedadlech
Přední sedadla s ochranným systémem proti poranění krční páteře
Upozornění na nepřipnutý bezpečnostní pás (pouze na předních sedadlech)
Kotevní úchyty ISOFIX pro dětské sedačky
Aktivní kapota pro ochranu chodců (Pedestrian Contact SensingTM)

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Bi-xenonové světlomety s automatickou regulací výšky světelného paprsku a světlomety pro denní svícení LED
Zadní svítilny LED
Automatické ovládání světlometů
Automatické ostřikovače předních světlometů
Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s elektrickým seřizováním polohy, elektrickým sklápěním a funkcí automatického sklopení
při uzamčení vozidla,
funkcí pro uložení nastavení polohy do paměti, integrovanými ukazateli směru LED a osvětlením vozovky kolem vozu
Přední a zadní parkovací asistent s vizuálním zobrazováním vzdálenosti od překážek na dotykovém displeji
Zadní spoiler
Elektricky ovládaná plátěná skládací střecha s integrovaným vrchním krytem (pouze modely Cabriolet)
VNITŘNÍ VÝBAVA
Automatická klimatizace
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
Elektrická zásuvka (na středové konzole)
Dva držáky nápojů
Elektricky ovládaná okna vpředu s expresní funkcí pro otvírání/zavírání a ochranou proti přiskřípnutí
Palubní počítač s informačním displejem
Bezklíčový přístupový systém Jaguar Smart Key SystemTM včetně spouštění motoru tlačítkem
Popelník a zapalovač cigaret vpředu
Fosforově modré nepřímé osvětlení a dekorační osvětlení interiéru
Hodiny na dotykovém displeji
Paměť pro uložení 2 nastavení polohy sedadla řidiče, vnějších zpětných zrcátek a sloupku řízení

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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MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA
Multimediální rozhraní vpředu pro připojení zařízení USB a iPodu včetně vstupu AUX
Kompatibilita se soubory WMA (Windows Media Audio) a MP3
Sada handsfree Bluetooth®
Navigační systém s mapovými podklady na DVD
7” barevný dotykový displej

XK

XK PORTFOLIO

XKR

XKR-S

XK

XK PORTFOLIO

XKR

XKR-S

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

5.0 V8 385 k





–

–

Unikátní zadní přítlačné křídlo XKR-S s vloženým panelem z uhlíkového kompozitu

–

–

–



5.0 V8 Supercharged 510 k

–

–



–

Unikátní rozšíření bočních prahů XKR-S zvýrazňující snížení světlé výšky modelu XKR-S o 10 mm

–

–

–



5.0 V8 Supercharged 550 k

–

–

–



Otvory na kapotě s nápisem Supercharged

–

–





Aktivní diferenciál

–

–





Chromované vnější ozdobné prvky







–

Leskle černé vnější ozdobné prvky

–

–

–


O

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A JÍZDNÍ DYNAMIKA

VNĚJŠÍ VÝBAVA –

POKRAČOVÁNÍ

Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) s funkcí výstrahy před nebezpečnou situací
(Forward Alert)

O

O

O

–

Prémiové barvy plátěné skládací střechy modelů Cabriolet

O

O

O

Sportovní výfuková soustava s dvěma koncovkami





–

–

Aerodynamický paket XKR

–

–

O

–

Aktivní sportovní výfuková soustava se čtyřmi koncovkami

–

–



–

Loga XKR vpředu a vzadu

–

–



–

Extrémně sportovní aktivní výfuková soustava se čtyřmi koncovkami

–

–

O



Loga XKR-S vpředu a vzadu

–

–

–



Výkonná brzdová soustava Jaguar





–

–

Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka

O







Zadní kamera se zobrazováním dráhy pohybu vozidla na displeji

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

–

Vysokovýkonná brzdová soustava Jaguar s červenými brzdovými třmeny

–

–

O



Vysokovýkonná brzdová soustava Jaguar s bronzovými brzdovými třmeny

–

–



O
BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

VNĚJŠÍ VÝBAVA

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

Dynamické natáčecí světlomety AFL (Adaptive Front Lighting) s integrovanými odbočovacími
světlomety

O

O

O

O

Přední nárazník XK s drátěnými mřížkami horní a spodní masky chladiče s chromovanými rámečky

O

O

O

O

Zadní nárazník XK s černou spodní částí





–

–

Přední nárazník XKR s leskle černými drátěnými mřížkami horní a spodní masky chladiče





–

–

Dálkové ovládání garážových vrat s ovládacími prvky na stropní konzole

O

O

O

O

Zadní nárazník XKR se spodní částí v barvě karoserie

–

–



–

O







Jedinečný design přídě XKR-S se dvěma širokými, vertikálními otvory pro přívod vzduchu

–

–



–

Bezklíčový přístupový systém Jaguar Smart Key SystemTM včetně spouštění motoru tlačítkem
a dálkového ovládání centrálního zamykání

a předním spoilerem z uhlíkového kompozitu

–

–

–



Automatická recirkulace vzduchu s 5 stupni citlivosti

O

O

O

O

Nezaměnitelná spodní část zadního nárazníku XKR-S s difuzorem z uhlíkového kompozitu

–

–

–



KOLA
Kompaktní náhradní kolo z lehké slitiny pro nouzové dojetí
VNITŘNÍ VÝBAVA

Standardní výbava O Výbava na přání NCO Volitelná výbava bez příplatku – Nedodává se
*Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) se nedodává s 18” koly z lehké slitiny
Podrobné informace Vám ochotně sdělí Váš nejbližší prodejce Jaguar nebo navštivte internetové stránky Jaguar.cz
Podrobnější popis prvků výbavy naleznete v glosáři.
5

–

XKR-S

XKR-S



XKR

XKR

–

OZDOBNÉ PRVKY V INTERIÉRU

Zvuková aparatura Jaguar 125 W



–

–

–

Prémiová zvuková aparatura Jaguar 525 W

O

–



–

Zvuková aparatura Bowers & Wilkins 525 W Surround Sound System

–



O



MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA

Sportovní sedadla čalouněná zrnitou kůží Bond (nastavitelná v 10/10 směrech)
Luxusní sedadla čalouněná měkkou zrnitou kůží s vybranými barevnými kombinacemi
kontrastního prošívání (nastavitelná v 16/16 směrech)

–

Extrémně sportovní sedadla čalouněná karbonovou měkkou zrnitou kůží
(nastavitelná v 16/16 směrech)

–


–

O
–

–


Přijímač digitálního rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting)

O

O

O

O

Měnič na 6 CD v přístrojové desce

O

O

O



Extrémně sportovní sedadla čalouněná měkkou zrnitou kůží (nastavitelná v 16/16 směrech)

–

O

O

NCO

Aktivní odvětrávání sedadel vpředu s funkcemi chlazení a vyhřívání

–



O

–

Kůží obšitý volant se stehováním v odstínu Warm Charcoal



–

–

–

XK Black Pack

O

–

–

–

Vyhřívaný kůží obšitý volant s kontrastním stehováním

–



O

–

XK Portfolio Black Pack

–

O

–

–

(1)

PAKETY

Vyhřívaný kůží obšitý volant se stehováním v odstínu Warm Charcoal

O

–



–

XKR Black Pack

–

–

O

–

Vyhřívaný sportovní volant obšitý luxusním semišem v odstínu Jet (2)

O

O

O

O

XKR Speed Pack

–

–

O

–

Vyhřívaný kůží obšitý volant XKR-S s kontrastním stehováním

–

–

–



Aerodynamický paket XKR

–

–

O

–

Pedály z leštěné ušlechtilé oceli

O

O

O



XKR Dynamic Pack

–

–

O

–

Sada kobercových rohoží



–

–

–

XKR Speed & Black Pack

–

–

O

–

Sada luxusních kobercových rohoží

–



O



XKR Dynamic & Black Pack

–

–

O

–

Čalounění stropu luxusním semišem

–





–

XKR-S Bright Pack

–

–

–

O

Čalounění stropu kůží Poltrona Frau® v odstínu Jet

O

O

O



Kožené čalounění v odstínu Ivory

O

O

O

–

Nekontrastní stehování na volantu v případě interiéru s nekontrastním stehováním v odstínu Warm Charcoal
Vyhřívaný sportovní volant obšitý luxusním semišem v odstínu Jet se nedodává s adaptivním tempomatem ACC (Adaptive Cruise Control) s funkcí výstrahy před nebezpečnou situací (Forward Alert)
Dostupnost standardní výbavy a výbavy na přání se na jednotlivých trzích liší. Kompletní informace naleznete v ceníku, u Vašeho nejbližšího prodejce Jaguar nebo na internetových stránkách Jaguar.cz.

(1)

(2)
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XK PORTFOLIO

XK PORTFOLIO



POKRAČOVÁNÍ

XK

XK

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

CENY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A JÍZDNÍ DYNAMIKA

Cena bez DPH (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) s funkcí výstrahy před
nebezpečnou situací (Forward Alert)

33 227

39 872

Extrémně sportovní aktivní výfuková soustava se čtyřmi koncovkami

23 562

28 274

LAKY KAROSERIE

OZDOBNÉ PRVKY V INTERIÉRU

Cena bez DPH (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

Luxusní sedadla čalouněná měkkou zrnitou kůží s vybranými barevnými kombinacemi
kontrastního prošívání (nastavitelná v 16/16 směrech), interiér XKR

149 991

179 989

Extrémně sportovní sedadla 'Performance' čalouněná měkkou zrnitou kůží s vybranými
barevnými kombinacemi kontrastního prošívání
(nastavitelná v 16/16 směrech)**

64 286

77 143
10 282

Prémiový

23 154

27 785

Vyhřívaný kůží obšitý volant se stehováním v odstínu Warm Charcoal

8 568

Speciální

46 283

55 539

Vyhřívaný sportovní volant obšitý luxusním semišem v odstínu Jet

13 286

15 943

Inspirovaný závodním prostředím

46 283

55 539

Změna barvy čalounění stropu luxusním semišem

25 704

30 845

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Čalounění stropu kůží Poltrona Frau® v odstínu Jet (Coupé)

50 567

60 680

Vyhřívání čelního okna s časovačem

11 047

Čalounění stropu kůží Poltrona Frau® v odstínu Jet(1) (Cabriolet)

17 136

20 563

Kožené čalounění v odstínu Ivory

23 996

28 795

3 851

4 621

11 577

13 892

Prémiová zvuková aparatura Jaguar 525 W

29 784

35 741

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting)

9 206

11 047

Měnič na 6 CD v přístrojové desce

11 195

13 433

XK Black Pack

94 274

113 128

XK Portfolio Black Pack

79 280

95 135

XKR Black Pack

100 725

120 870

9 206

Dynamické natáčecí světlomety AFL (Adaptive Front Lighting) s integrovanými
odbočovacími světlomety

14 153

16 983

Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka

13 490

16 187

Zadní kamera se zobrazováním dráhy pohybu vozidla na displeji

7 727

9 272

Prémiové barvy plátěné skládací střechy

13 082

15 698

7 931

9 517

Změna barvy brzdových třmenů
BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)*

12 648

15 178

Kola dodávaná na přání

strana 8
6 809

8 170

VNITŘNÍ VÝBAVA
Dálkové ovládání garážových vrat s ovládacími prvky na stropní konzole

9 435

11 322

Bezklíčový přístupový systém Jaguar Smart Key SystemTM včetně spouštění motoru
tlačítkem a dálkového ovládání centrálního zamykání

12 648

15 178

Automatická recirkulace vzduchu s 5 stupni citlivosti

Pedály z leštěné ušlechtilé oceli
OZDOBNÁ OBLOŽENÍ
Ozdobné obložení na přání
MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA

PAKETY

KOLA

Kompaktní náhradní kolo z lehké slitiny pro nouzové dojetí

(2)

1 709

2 050

Aerodynamický paket XKR

23 562

28 724

XKR Speed Pack

147 849

177 419

XKR Speed & Black Pack

190 715

228 857

XKR Dynamic Pack*

180 005

216 005

XKR Dynamic & Black Pack*

222 870

267 444

XKR-S Bright Pack

30 855

37 026

Čalounění stropu jen po A-sloupek
Vyhřívaný sportovní volant obšitý luxusním semišem v odstínu Jet se nedodává s adaptivním tempomatem ACC (Adaptive Cruise Control) s funkcí výstrahy před nebezpečnou situací (Forward Alert)
* K dispozici od konce roku 2011. Pouze pro Coupé.
** Cena vč. DPH pro XKR 224.726,– Kč

(1)

(2)
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KOLA DODÁVANÁ NA PŘÁNÍ A JEJICH CENY V KČ VČ. DPH

18 Venus

19 Caravela

19 Tamana

20 Kalimnos

20 Nevis

20 Takoba

Zážehový motor 5.0 V8 385 k Coupé



39 076

–

97 706

–

–

Zážehový motor 5.0 V8 385 k Cabriolet



39 076

–

97 706

–

–

Zážehový motor 5.0 V8 385 k Coupé

–



19 553

78 183

–

–

Zážehový motor 5.0 V8 385 k Cabriolet

–



19 553

78 183

–

–

Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged 510 k Coupé

–

–



78 183

78 183

78 183

Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged 510 k Cabriolet

–

–



78 183

78 183

78 183

Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged 550 k Coupé

–

–

–

–

–

–

Zážehový motor 5.0 V8 Supercharged 550 k Cabriolet

–

–

–

–

–

–

20 Vulcan
Dark Technical Finish

20 Kasuga**

20 Kalimnos
Gloss Black Finish**

20 Vulcan
Polished Finish**

20 Vulcan
Gloss Black Finish**

20 Orona

Zážehový motor 5 0 V8 385 k Coupé

–

–

–

–

–

97 706

Zážehový motor 5 0 V8 385 k Cabriolet

–

–

–

–

–

97 706

Zážehový motor 5 0 V8 385 k Coupé

–

–

Black Pack

–

–

78 183

Zážehový motor 5 0 V8 385 k Cabriolet

–

–

Black Pack

–

–

78 183

Zážehový motor 5 0 V8 Supercharged 510 k Coupé

–

Speed Pack

Dynamic Pack

Dynamic & Black Pack

78 183

Zážehový motor 5 0 V8 Supercharged 510 k Cabriolet

–

Speed Pack

–

–

78 183




–
–

–
–

19 553
19 553

–
–

XK

XK PORTFOLIO

XKR

XKR-S

XK

XK PORTFOLIO

XKR
Black Pack
Speed & Black Pack
Black Pack
Speed & Black Pack

XKR-S
Zážehový motor 5 0 V8 Supercharged 550 k Coupé
Zážehový motor 5 0 V8 Supercharged 550 k Cabriolet

* K dispozici od konce roku 2011
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** Součást paketu výbavy na přání

–
–

GLOSÁŘ

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A JÍZDNÍ DYNAMIKA
JAGUAR SEQUENTIAL SHIFTTM
Umožňuje výběr režimů řazení Drive, Sport Automatic nebo Manual a je vybaven páčkami za volantem pro manuální volbu
vyšších a nižších převodových stupňů.
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.
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.
DYNAMICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM DSC (DYNAMIC STABILITY CONTROL)
S REŽIMEM TRAC DSC
Zasahuje v náročných jízdních situacích přibrzděním jednotlivých kol a snížením točivého momentu motoru.
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 tlačítkem pro 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 systém 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.
VNĚJŠÍ VÝBAVA
DYNAMICKÉ NATÁČECÍ SVĚTLOMETY AFL (ADAPTIVE FRONT LIGHTING)
S INTEGROVANÝMI ODBOČOVACÍMI SVĚTLOMETY
Senzory sledují rychlost vozu i úhel natočení volantu a systém na základě toho natáčí světlomety směrem do zatáčky až o 15
stupňů pro lepší osvětlení vozovky, aby měl řidič větší jistotu při řízení v noci.
AERODYNAMICKÝ PAKET XKR
Přední spoiler v barvě karoserie a větší zadní spoiler v barvě karoserie.
XKR BLACK PACK
20” kola Kalimnos z lehké slitiny s leskle černou povrchovou úpravou. Leskle černá povrchová úprava drátěné mřížky horní
a spodní masky chladiče, bočních vstupů vzduchu, bočních výstupů vzduchu, ozdobných prvků na víku zavazadlového
prostoru a okenních lišt (pro Cabriolet chromované okenní lišty).

XKR SPEED PACK
Zvýšení nejvyšší rychlosti z 250 km/h na 280 km/h, rozšíření bočních prahů v barvě karoserie, zadní difuzor a aerodynamický
paket XKR (tvořený předním a větším zadním spoilerem).
XKR SPEED & BLACK PACK
Zvýšení nejvyšší rychlosti z 250 km/h na 280 km/h, 20” kola Kalimnos z lehké slitiny s leskle černou povrchovou úpravou,
rozšíření bočních prahů v barvě karoserie, zadní difuzor a aerodynamický paket XKR (tvořený předním a větším zadním
spoilerem). Leskle černá povrchová úprava drátěné mřížky horní a spodní masky chladiče, bočních vstupů vzduchu,
bočních výstupů vzduchu, ozdobných prvků na víku zavazadlového prostoru a okenních lišt (pro Cabriolet chromované
okenní lišty).
XKR DYNAMIC PACK
Zvýšení nejvyšší rychlosti z 250 km/h na 280 km/h, leštěná kovaná 20” kola Vulcan z lehké slitiny; červené brzdové třmeny.
Snížení světlé výšky o 10 mm, kované a plně mechanicky obráběné přední čepy řízení s jedinečnou charakteristikou pružin
a tlumičů a tužší charakteristikou aktivního tlumení Adaptive Dynamics. Rozšíření bočních prahů v barvě karoserie, zadní
difuzor a aerodynamický paket XKR (tvořený předním a větším zadním spoilerem). Pouze pro Coupé.
XKR DYNAMIC & BLACK PACK
Zvýšení nejvyšší rychlosti z 250 km/h na 280 km/h, leskle černá kovaná 20” kola Vulcan z lehké slitiny; červené brzdové
třmeny. Snížení světlé výšky o 10 mm, kované a plně mechanicky obráběné přední čepy řízení s jedinečnou charakteristikou
pružin a tlumičů a tužší charakteristikou aktivního tlumení Adaptive Dynamics. Rozšíření bočních prahů v barvě karoserie,
zadní difuzor a aerodynamický paket XKR (tvořený předním a větším zadním spoilerem). Leskle černá povrchová úprava
drátěné mřížky horní a spodní masky chladiče, bočních vstupů vzduchu, bočních výstupů vzduchu, ozdobných prvků
na víku zavazadlového prostoru a okenních lišt. Pouze pro Coupé.
XKR-S BRIGHT PACK
20” kola Vulcan z lehké slitiny, povrchová úprava bočních výstupů vzduchu v chromu.
VNITŘNÍ VÝBAVA
AUTOMATICKÁ RECIRKULACE VZDUCHU S 5 STUPNI CITLIVOSTI
Automatická recirkulace vzduchu v kabině ovládaná vnějším senzorem pachů s pěti stupni citlivosti.
BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM JAGUAR SMART KEY SYSTEMTM
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.
REŽIM PRO ŘÍZENÍ VOZU OBSLUŽNÝM PERSONÁLEM
Při aktivovaném režimu řízení vozu obslužným personálem, například při zaparkování vozu do hotelových garáží, může
obsluha odemknout vozidlo, ale nemůže otevřít zavazadlový prostor nebo odkládací přihrádku před sedadlem spolujezdce.
Režim lze aktivovat a deaktivovat prostřednictvím funkce zabezpečení na dotykovém displeji.
BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
OCHRANNÉ OBLOUKY PRO PŘÍPAD PŘEVRÁCENÍ
V případě převrácení se aktivují dva automaticky ovládané ochranné oblouky (pouze pro modely Cabriolet).
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GLOSÁŘ
POKRAČOVÁNÍ

MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA
NAVIGAČNÍ SYSTÉM (1)(2)
7” dotykový displej s mapovými podklady na DVD, funkcí zadávání PSČ, zadávání cíle za jízdy a funkcí dopravního
zpravodajství TMC (Traffic Messaging Channel).
ZVUKOVÁ APARATURA JAGUAR 125 W
Rádio AM/FM s funkcemi EON, RDS, PTY, TA, měničem na 6 CD v přístrojové desce, automatickou regulací hlasitosti,
zesilovačem o výkonu 100 W, kompatibilitou se soubory MP3 a WMA a 6 reproduktory.
ZVUKOVÁ APARATURA JAGUAR 525 W
Jedinečný vícekanálový zesilovač se zvukovým dekodérem Dolby® Pro Logic® II Surround Sound, tříkanálové stereo a 8
reproduktorů.
ZVUKOVÁ APARATURA BOWERS & WILKINS 525 W S PROSTOROVÝM ZVUKEM
Jedinečný vícekanálový zesilovač se zvukovým dekodérem Dolby® Pro Logic® II Surround Sound, tříkanálové stereo a speciálně
vyvinuté komponenty reproduktorů Bowers & Wilkins včetně vysokovýkonných reproduktorů z materiálu Kevlar® s minimálním
zkreslením a vysokotónových reproduktorů s hliníkovým pouzdrem a rozšířeným frekvenčním rozsahem.
KOMPATIBILITA S FORMÁTY WINDOWS MEDIA AUDIO (WMA) A MP3
Přehrávač CD dokáže přehrávat CD obsahující soubory WMA a MP3.
DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ TMC (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL)
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 navigační systém kompatibilní s TMC
je 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.
INTERIÉR
INTERIÉR XK
Sportovní sedadla s čalouněním sedacích ploch zrnitou kůží Bond, elektrické seřizování polohy sedadel řidiče a spolujezdce
v 10/10 směrech včetně podélného posuvu, sklonu opěradla, výšky, bederní opěrky ve dvou směrech a paměťové funkce.
Vícestupňové vyhřívání. Strop čalouněný tkaninou. Kobercové rohože.
INTERIÉR XKR
Sportovní sedadla s čalouněním sedacích ploch zrnitou kůží Bond, elektrické seřizování polohy sedadel řidiče a spolujezdce
v 10/10 směrech včetně podélného posuvu, sklonu opěradla, výšky, bederní opěrky ve dvou směrech a paměťové funkce.
Vícestupňové vyhřívání. Strop čalouněný luxusním semišem v odstínu Jet. Kobercové rohože. Vyhřívaný volant obšitý kůží.
INTERIÉR XK PORTFOLIO
Luxusní sedadla čalouněná měkkou zrnitou kůží, elektrické seřizování polohy sedadel řidiče a spolujezdce v 16/16 směrech
a manuální seřizování polohy opěrky hlavy, včetně elektricky nastavitelné bederní opěrky ve 4 směrech, paměťové funkce pro
řidiče a spolujezdce, nastavování délky přední části sedáku, nastavitelných bočních polštářů a perforovaného povrchu (vpředu
a vzadu). Vícestupňové vyhřívání a odvětrávání. Volant, výplně dveří, zadní boční panely, přístrojová deska a středová konzola
obšité měkkou zrnitou kůží s dvojitým kontrastním stehováním. (V případě čalounění sedadel v odstínu Ivory bez kontrastního
stehování). Strop čalouněný luxusním semišem v odstínu Canvas. Sada luxusních kobercových rohoží s lemy z kůže Nubuck,
s nápisem a logem Jaguar. Vyhřívaný volant obšitý kůží. Zvuková aparatura Bowers & Wilkins 525 W Surround Sound System.
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INTERIÉR XKR (NA PŘÁNÍ)
Luxusní sedadla čalouněná měkkou zrnitou kůží s kontrastním prošíváním, elektrické seřizování polohy sedadel řidiče a spolujezdce
v 16/16 směrech, manuální seřizování polohy opěrky hlavy s logem R, elektricky nastavitelná bederní opěrka ve čtyřech směrech,
paměťová funkce pro řidiče a spolujezdce, nastavování délky přední části sedáku, nastavitelné boční polštáře a perforovaný povrch
(vpředu a vzadu). Vícestupňové vyhřívání a odvětrávání. Volant, výplně dveří, zadní boční panely, přístrojová deska a středová konzola obšité měkkou zrnitou kůží s dvojitým kontrastním stehováním. (V případě čalounění sedadel v odstínu Ivory bez kontrastního
stehování). Strop čalouněný luxusním semišem v odstínu Jet. Sada luxusních kobercových rohoží s lemy z kůže Nubuck, nápisem
a logem Jaguar. Vyhřívaný volant obšitý kůží. Zvuková aparatura Bowers & Wilkins 525 W Surround Sound System.
INTERIÉR XKR-S
Extrémně sportovní sedadla čalouněná karbonovou a měkkou zrnitou kůží s kontrastními mikrolemy a prošíváním, elektrické
seřizování polohy sedadel řidiče a spolujezdce v 16/16 směrech, manuální seřizování polohy opěrky hlavy s logem R-S, elektricky
nastavitelná bederní opěrka ve čtyřech směrech, paměťová funkce pro řidiče a spolujezdce, nastavování délky přední části sedáku,
nastavitelné boční polštáře. Vícestupňové vyhřívání. Výplně dveří a zadní boční panely čalouněné karbonovou a měkkou zrnitou
kůží. Volant, výplně dveří, zadní boční panely, přístrojová deska a středová konzola obšité měkkou zrnitou kůží s dvojitým kontrastním stehováním. Strop čalouněný kůží Poltrona Frau® v odstínu Jet. Sada luxusních kobercových rohoží s lemy z kůže Nubuck,
s nápisem a logem Jaguar. Vyhřívaný volant obšitý kůží. Zvuková aparatura Bowers & Wilkins 525 W Surround Sound System.
soft grain leather to door inserts and rear side panels. Soft grain contrast stitch leather to steering wheel, doors, rear side panels,
instrument panel and centre console with twin stitch detail. Poltrona Frau® Jet leather headlining. Nubuck edged premium
carpet mat set with Jaguar script and logo. Heated leather steering wheel. Bowers & Wilkins 525W surround sound system.

SPECIFIKACE KOL

V PŘ E D U

PN E U M AT I KY

VZ A D U

PN E U M AT I KY

Kola Venus z lehké slitiny

8.5J x 18D

245/45 R18

9.5J x 18D

275/40 R18

Kola Caravela z lehké slitiny

8.5J x 19D

245/40 R19

9.5J x 19D

275/35 R19

Kola Tamana z lehké slitiny

8.5J x 19D

245/40 R19

9.5J x 19D

275/35 R19

Kola Kalimnos z lehké slitiny

8.5J x 20D

8.5J x 20D

9.5J x 20D

285/30 R20

Kola Nevis z lehké slitiny

8.5J x 20D

8.5J x 20D

9.5J x 20D

285/30 R20

Kola Selena z lehké slitiny

8.5J x 20D

8.5J x 20D

9.5J x 20D

285/30 R20

Kola Takoba z lehké slitiny

8.5J x 20D

8.5J x 20D

9.5J x 20D

285/30 R20

Kola Kasuga z lehké slitiny

8.5J x 20D

8.5J x 20D

10.0J x 20D

285/30 R20

Kola Vulcan z lehké slitiny

8.5J x 20D

8.5J x 20D

10.5J x 20D

295/30 R20

(1)
(2)

Různé DVD existují v různých oblastech. Obraťte se prosím na místního prodejce Jaguar.
Navigační systém musí být vždy používán v podmínkách, které nemají vliv na schopnost řidiče bezpečně řídit.

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 XK, 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.
Bowers & Wilkins je ochranná známka společnosti B&W Group Limited.
Poltrona Frau® je ochranná známka společnosti Poltrona Frau Group.

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

