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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby. Tomu odpovídá průběžný vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost věnovanou 
aktuálnosti dat nelze tuto publikaci považovat za neomylného průvodce nejnovějšími specifi kacemi, ani za nabídku k prodeji konkrétního vozidla. Distribuční partneři a prodejci 
nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za Jaguar Land Rover Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění. Srovnání vycházejí 
z vlastních údajů a testů výrobce realizovaných před jejich publikováním.

BARVY
Barvy v tištěných brožurách a na webových stránkách se mohou od skutečných odstínů v důsledku technologických omezení lišit.

INOVACE ZNAČKY JAGUAR V OBLASTI EKOLOGIE
Jaguar hrdě pokračuje ve své tradici inovativního přístupu k ochraně životního prostředí. Řadou nejrůznějších opatření usiluje o dosažení trvale udržitelného modelu podnikání 
a o snižování dopadů na životní prostředí. K takovým opatřením se řadí používání lehkých materiálů, ekologické metody výroby, jakož i zvyšování účinnosti motorů a efektivity 
konstrukčních řešení.

Jaguar XJ, vlajková loď značky, byl prvním vozem společnosti Jaguar Land Rover Limited certifi kovaným dle mezinárodního standardu ISO řady 14040. Standard hodnotí 
vliv vozidla na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, tzn. od získávání surovin pro výrobu komponentů, přes výrobní proces až po ujetí vzdálenosti 200 tisíc km. 
Ale to není všechno. Každé nové vozidlo Jaguar je navrženo tak, aby bylo z 95 % využitelné i po skončení své životnosti. Z toho lze 85 % recyklovat pro opětovné využití 
cenných materiálů.

Značné výhody v oblasti provozních vlastností modelů F-PACE, XF, XE, XJ a F-TYPE přináší inovativní využití lehkého hliníku, obsahujícího až 50 % recyklovaného materiálu, 
v procesu výroby skeletů karoserie. K přednostem těchto modelů, vyplývajícím z jejich nízké hmotnosti, patří nižší spotřeba paliva a nižší emise CO₂ během fáze používání v rámci 
životního cyklu vozidla. Naším cílem je i nadále oddělovat a recyklovat zbytky hliníku z našich lisovacích procesů v uzavřeném okruhu a po roztavení z nich vyrábět plechy stejné 
kvality. Tímto způsobem snižujeme emise CO2 během výrobní fáze životního cyklu. V rámci své strategie v oblasti trvalé udržitelnosti usiluje Jaguar o snižování závislosti 
na fosilních palivech, nižší spotřebu přírodních zdrojů a redukci množství produkovaného odpadu.

Mezi cíle společnosti patří snížení emisí CO2 z provozních činností a výfukových plynů o 25 %, snížení množství odpadu vyváženého na skládky, zvýšení efektivity logistiky o 15 % 
a snížení spotřeby vody o 10 % na každé vyrobené vozidlo v porovnání s rokem 2007. Od roku 2009 navíc zajišťujeme 100% kompenzaci emisí CO2 z montážního závodu Jaguar 
ve Velké Británii. Za každou tunu emisí CO2 z montážního procesu investuje Jaguar do projektů, které snižují emise CO2 v odpovídajícím množství na jiném místě. V souvislosti 
s globálním růstem obratu naší společnosti a s většími investicemi do zvyšování efektivity provozních činností jsme hrdi na to, že jsme splnili a v některých případech i překročili 
naše ekologické cíle pro rok 2012. Současně jsme na nejlepší cestě k dosažení 25% snížení průměrných fl otilových emisí CO2 v Evropě do roku 2015.

S výhledem na rok 2020 jsme připravili vizi trvale udržitelného obchodního růstu, zaměřeného na průběžné snižování emisí CO2 našich vozů, na neutrální bilanci emisí CO2 
z provozních činností a nulový odpad. Do dnešní doby kompenzovala naše společnost více než 6 milionů tun CO₂. V šedesáti projektech zaměřených na snižování emisí v 17 zemích 
jsme vytvořili přes 4 000 přímých pracovních míst a v rámci globálního programu redukce emisí z kuchyňských kamen jsme zlepšili životy více než jednoho milionu lidí.

Ani to ještě není všechno. Naše výrobní závody jsou od roku 1998 certifi kovány dle standardu ISO 14001 a v britském žebříčku společností dle společenské odpovědnosti jsme 
zařazeni do úrovně Platinum Plus.

Jaguar exkluzivně doporučuje Castrol EDGE™ Professional.

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.
AdBlue je registrovanou ochrannou známkou organizace Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Jaguar Land Rover Limited používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.
iPod, iPod touch a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Navigační systém musí být využíván výhradně způsobem, který neomezí schopnost řidiče bezpečně řídit a neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

VOZIDLO NA PŘEDNÍ OBÁLCE: F-PACE FIRST EDITION V ODSTÍNU CAESIUM BLUE (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)
VOZIDLO NA ZADNÍ OBÁLCE: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU ITALIAN RACING RED (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

Jaguar Land Rover Limited
Registrované sídlo společnosti: Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, Velká Británie
Registrovaná v Anglii pod číslem: 1672070
jaguar.cz



THE ART OF PERFORMANCE

Každý den posouváme výkony až na hranici možného. Naše výkony. Výkony našich vozů. Inovujeme, 
konstruujeme, navrhujeme. Osvojujeme si pravidla, a pak je měníme. Abychom se dostali ještě dál. 
Za hranice obvyklosti. V tomto okamžiku se výkony mění v umění.

Jaguar. The Art of Performance.
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ÚVOD

KONCEPCE MODELU 
F-PACE
F-PACE je inspirován oceňovaným koncepčním vozem C-X17. 
Jeho základem je ryzí DNA značky Jaguar s legendárními výkony, 
ovladatelností a luxusem. K tomu přidává navíc prostor a praktičnost.

F-PACE s technicky vyspělou konstrukcí je nejpraktičtějším sportovním 
vozem Jaguar. Kombinuje maximální radost z jízdy s hospodárností. To 
vše vylepšují technologie, které se postarají o vaši bezpečnost, propojení 
s okolním světem a zábavu. F-PACE si poradí s jakoukoli silnicí a zvládne 
vše, co obnáší každodenní provoz. Je nejnovějším členem rodokmenu 
nádherných, vzrušujících vozů. F-PACE je Jaguarem pro vás, Jaguarem 
pro vaši rodinu.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE FIRST EDITION V ODSTÍNU CAESIUM BLUE  
(S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)
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JAGUAR CARE†

F-PACE je nabízen s novou tříletou zárukou bez omezení ujetých 
kilometrů a tříletým servisním programem zdarma. Tento program 
zákaznické péče nazýváme Jaguar Care. Díky tomu patří celkové 
náklady na vlastnictví modelu F-PACE mezi nejnižší ve své třídě.

F-PACE – FAKTA
Výkon, ovladatelnost a kultivovanost. Praktičnost, schopnosti a hospodárnost.

PRAKTIČNOST

Prostor pro kolena a nohy na zadních sedadlech modelu F-PACE 
patří mezi nejlepší ve své třídě a zadní sedadla dělená v poměru 
40:20:40 umožňují ještě větší variabilitu. Objem zavazadlového 
prostoru 650 litrů rovněž patří k největším ve své třídě, přičemž 
jeho využitelnost je maximalizována důkladně promyšleným tvarem 
a rozměry.

HOSPODÁRNOST

Všechny verze modelu F-PACE jsou zkonstruovány pro 
maximální hospodárnost. Technologie snižující tření, lehká 
konstrukce karoserie a vynikající aerodynamika umožňují 
dosažení mimořádně nízkých hodnot spotřeby paliva 
od 4,9 l/100 km*, emisí CO2 od 129 g/km* a součinitele 
aerodynamického odporu vzduchu od 0,34*.

SCHOPNOSTI

F-PACE vychází vstříc vašim praktickým potřebám a požadavkům vašeho 
životního stylu nabídkou verzí s pohonem zadních kol, nebo s pohonem všech 
kol, který poskytuje suverénní výkony v ještě širší škále provozních podmínek. 
Schopnosti vozidla může rozšířit systém All Surface Progress Control††, 
tempomat pro pomalou jízdu, s nímž F-PACE zvládne i situace s nízkou adhezí.

*V závislosti na motoru a převodovce. 
†Pouze na vybraných evropských trzích. 
††Nedodává se v kombinaci s manuální převodovkou, standardní výbava s automatickou převodovkou. 

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU GLACIER WHITE (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)
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OVLADATELNOST

Vyspělý systém zavěšení a odpružení kol modelu F-PACE je evolucí konstrukce 
použité u našeho sportovního vozu F-TYPE. Tento robustní podvozek 
je lehký, aby mohl F-PACE nabídnout skutečně sportovní ovladatelnost. 
Software elektrického posilovače řízení EPAS (Electronic Power Assisted 
Steering) značky Jaguar je speciálně vyladěn pro optimální zpětnou vazbu 
a ovladatelnost, zatímco systém pohonu všech kol používá jedinečný software 
Intelligent Driveline Dynamics, odvozený z modelu F-TYPE, který zajišťuje agilní 
chování s minimálním sklonem k nedotáčivosti. F-PACE vždy jezdí, dělá dojem 
a reaguje jako Jaguar.

KULTIVOVANOST

Naše vozy mají bezkonkurenční pověst díky svému 
komfortu a klidné, tiché jízdě. F-PACE dosahuje nejvyšší 
úrovně kultivovanosti, definované značkou Jaguar, 
díky tuhému skeletu karoserie, vyspělému podvozku 
a aerodynamickému designu.

VÝKON

Mimořádné potěšení z jízdy si budete užívat v jakékoli verzi modelu F-PACE. Naše velmi hospodárné 
a výkonné motory se vyznačují nevšední kombinací nízké spotřeby paliva a suverénního výkonu. Nabídka 
pohonných jednotek zahrnuje vznětový čtyřválec 2.0 l o výkonu 180 k, který se jako člen řady technicky 
vyspělých motorů Ingenium může pochlubit hodnotami emisí CO2 129 g/km a spotřeby paliva 4,9 l/100 km. 
Na výběr máte ovšem také zážehový motor V6 3.0 l Kompresor s výkonem 380 k, díky němuž dosahuje 
F-PACE elektronicky omezené nejvyšší rychlosti 250 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy.



DESIGN

PRINCIPY EXTERIÉRU

Jaguar F-PACE, inspirovaný vzhledem modelu F-TYPE, je výkonné SUV, které má 
DNA sportovního vozu. Jeho působivý dynamický vzhled je naprosto osobitý 
a mimořádně atraktivní. F-PACE přináší v nové podobě energii, sílu a čistotu tvarů 
modelu F-TYPE, což je patrné například z vyboulení na kapotě nebo výrazně 
tvarované zadní partie.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU ITALIAN RACING RED 
(S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

DESIGN

DESIGN INSPIROVANÝ  
MODELEM F-TYPE ČISTOTA TVARŮ
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F-PACE je okamžitě rozpoznatelný dokonce i za tmy díky adaptivním LED světlometům* se světly pro denní svícení 
ve tvaru písmene J, který je pro Jaguar charakteristický. Dominantní vzhled modelu F-PACE umocňují adaptivní LED 
světlomety* intenzivním světlem, které se podobá dennímu světlu. Díky tomu budete snadněji a s menší únavou očí 
rozpoznávat jednotlivé objekty. Na osobitý design modelu F-TYPE navazují také zadní svítilny, osazené kompletně 
LED diodami.

VNĚJŠÍ DETAILY

*Dostupnost tohoto prvku výbavy je závislá na verzi a trhu. V závislosti na vybraném modelu jsou k dispozici také xenonové nebo halogenové světlomety.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE FIRST EDITION V ODSTÍNU CAESIUM BLUE (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

DESIGN

ADAPTIVNÍ LED SVĚTLOMETY*
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VARIANTY INTERIÉRU

Interiér modelu F-PACE kombinuje ve svém nejmodernějším designu sportovní charakter a eleganci. F-PACE se 
vyznačuje jednou z nejrozsáhlejších nabídek variant interiéru ve své třídě*, které zahrnují rozmanité prémiové 
materiály, ručně vybírané kůže a sofistikované povrchové úpravy. Máte tedy skvělou příležitost vytvořit si prostor, 
který bude odrážet váš individuální styl.

Posuňte možnosti individualizace na ještě vyšší úroveň na přání dodávaným konfigurovatelným ambientním 
osvětlením interiéru**. Tento systém osvětlení zdůrazňuje nejjemnější detaily vnitřního designu měkkým světlem, 
které je na výběr v deseti různých barvách. F-PACE dokáže vytvořit atmosféru přesně podle vaší nálady. Moderní 
design interiéru modelu F-PACE umožňuje intuitivní ovládání všech důležitých prvků výbavy, které jsou vždy ve 
snadném dosahu. Pocit bezpečí a dokonalého spojení se svým vozem umocňuje v řidiči vysoká středová konzola 
a sportovní zvýšená poloha za volantem. Štíhlé střešní sloupky a velké čelní okno přispívají k vynikajícímu výhledu 
z vozu všemi směry.

*V porovnání s konkurenty v tomto segmentu. 
**Dostupnost tohoto prvku výbavy závisí na trhu a verzi.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ WINDSOR SIENA TAN. 
(S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

SPORTOVNÍ ZVÝŠENÁ POLOHA  
ZA VOLANTEM

ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI  
INDIVIDUALIZACE
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VNITŘNÍ PROSTOR

VOZIDLO NA SNÍMKU NA PŘEDCHOZÍ STRANĚ: F-PACE R-SPORT SE SPORTOVNÍMI SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ TAURUS JET/RED 
S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM RED. (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

VOZIDLO NA SNÍMKU NA TÉTO STRANĚ: F-PACE PORTFOLIO SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ WINDSOR SIENA TAN S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM SIENA TAN. (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO OPTIMALIZOVANÝ PROSTOR VZADU



Vyberte si jedno z našich na přání dodávaných panoramatických střešních oken*, které zaplaví interiér vašeho vozu F-PACE světlem 
a umocní dojem vzdušného prostoru. Pevné panoramatické střešní okno* poskytuje všem cestujícím skvělý výhled na oblohu, zatímco 
posuvné panoramatické střešní okno* vpustí do interiéru svěží vzduch, kdykoli se vám zachce. Všechna panoramatická střešní okna* jsou 
standardně vybavena elektricky ovládanou sluneční clonou, která zvyšuje pocit soukromí a zabraňuje nadměrnému zahřívání interiéru při 
intenzivním slunečním svitu.

Vzadu je prostor pro tři dospělé cestující, kteří se mohou pohodlně usadit vedle sebe. F-PACE nabízí cestujícím vzadu prosotor pro nohy 
945 mm. V celém interiéru naleznete úhledně rozmístěné a praktické odkládací schránky. Na obou stranách středové konzoly a pod 
dotykovým displejem jsou k dispozici užitečné kapsy pro chytré telefony a další malé předměty.

DESIGN
*Dostupnost panoramatického střešního okna závisí na verzi a trhu.
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F-PACE nabízí objem zavazadlového prostoru 650 litrů*, který patří mezi největší ve své třídě. 
Tento prostor nabízí ještě všestrannější možnosti využití díky sklopným zadním sedadlům, která 
jsou dělená v poměru 40:20:40. Zadní sedadla lze sklopit kompletně nebo jednotlivě v různých 
kombinacích pro současnou přepravu cestujících i velmi rozměrných předmětů, jako jsou lyže. 
S kompletně sklopenými zadními sedadly má zavazadlový prostor modelu F-PACE pozoruhodný 
celkový objem 1 740* litrů.

Kryt zavazadlového prostoru, pro který se tak často hledá obtížně místo k uložení, lze uložit pod 
podlahu zavazadlového prostoru*. Podlaha zavazadlového prostoru je otočná, takže se její povrch 
během okamžiku změní z luxusního koberce na snadno čistitelnou pryžovou plochu, na kterou lze 
bez obav odložit mokré nebo zašpiněné věci. Nakládání a vykládání zavazadel je u modelu F-PACE 
usnadněno nízkou výškou prahu a širokým otvorem zavazadlového prostoru.

Pro model F-PACE je na přání dodáváno elektricky ovládané zadní výklopné víko, alternativně i ve 
verzi, kterou lze ovládat také gestem. U zadního výklopného víka ovládaného gestem se nemusíte 
vozu ani dotknout, máte-li plné ruce zavazadel – stačí pohyb nohy pod jedním z rohů zadního 
nárazníku modelu F-PACE a zadní víko se otevře nebo zavře.‡

PRAKTIČNOST

*Je-li vůz vybaven soupravou pro opravu poškozené pneumatiky.
‡Vyžaduje chytrý klíček Jaguar Smart Key System s bezklíčkovým přístupovým systémem a spouštěním motoru tlačítkem.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU ITALIAN RACING RED, VYBAVENÝ SPORTOVNÍMI SEDADLY ČALOUNĚNÝMI 
PERFOROVANOU KŮŽÍ TAURUS JET/RED S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM RED.
(S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

DESIGN

OBJEMNÝ ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR VARIABILNÍ USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL

40:20:40
650 litrů*
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DESIGN

40:20:40
1 380 litrů*

40:20:40
1 740 litrů*

40:20:40
1 214 litrů*
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*V závislosti na trhu

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

129 g CO2/km
VZNĚTOVÉ MOTORY INGENIUM OD

F-PACE je nabízen se vznětovým čtyřválcem 2.0 l o výkonu 180 k, který patří do naší řady motorů 
Ingenium. Nové motory Ingenium společnosti Jaguar Land Rover nabízejí suverénní výkony, 
kultivovanost a hospodárnost. Jednotky Ingenium nabízejí pozoruhodné hodnoty spotřeby paliva 
a emisí CO2 díky vyspělé technice a celohliníkové konstrukci. Motory Ingenium jsou přibližně 
o 20 kg lehčí než ekvivalentní motory předchozí generace a vyšší hospodárnost je pro ně vrozená.

To platí také pro inteligenci – elektronicky řízená adaptivní chladicí soustava motoru je aktivována 
pouze v případě potřeby. Nejnovější generace turbodmychadla s variabilní geometrií rozváděcích 
lopatek umožňuje dosahovat jak vysokého výkonu, tak i vysokého točivého momentu v nízkých 
otáčkách. Reakce motoru jsou díky němu rovnoměrné, progresivní, bez prodlevy. Vnitřní tření – 
nepřítel výkonu a hospodárnosti – je u řady motorů Ingenium o 17 procent nižší než u motorů 
předchozí generace. Vznětový motor Ingenium je nabízen pro verze s manuální převodovkou 
a pohonem zadních nebo všech kol, resp. s automatickou převodovkou a pohonem všech kol.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

MOTORY

F-PACE je nabízen s širokou paletou kultivovaných a hospodárných vznětových nebo zážehových 
motorů, které bez výjimky poskytují potěšení z dynamické jízdy. Jejich pohotové výkony jsou pro 
vozy Jaguar typické. Motory pro model F-PACE jsou vybaveny systémem Stop/Start* a chytrým 
nabíjením akumulátoru rekuperací kinetické energie, aby byla zajištěna maximální hospodárnost, 
a to zejména v městském provozu. Více informací o spotřebě paliva, emisích CO2 a provozních 
vlastnostech jednotlivých motorů pro model F-PACE naleznete na stranách 66-67.

POHOTOVÉ REAKCE HOSPODÁRNOST A VÝKON
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0-100 km/h za 6,2 sekundy
VZNĚTOVÝ MOTOR

Výkonný turbodiesel V6 3.0 l nabízí výjimečnou kultivovanost a hospodárnost. 
Vynikající provozní vlastnosti jsou výsledkem zvýšení nejvyššího výkonu na 
300 k a točivého momentu na pozoruhodných 700 Nm. Vysokotlaká vstřikovací 
soustava Common Rail zaručuje účinné spalování a nižší emise. Tento motor 
používá inovativní přeplňování dvěma turbodmychadly. Toto průkopnické řešení 
společnosti Jaguar Land Rover kombinuje koncepci paralelního i sekvenčního 
přeplňování, které zaručuje plynulý a okamžitý nárůst hnací síly ve všech oblastech 
provozních otáček. Spotřebu energie snižuje dvoustupňově řízená kapalinová 
chladicí soustava. F-PACE s tímto motorem dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h 
za 6,2 sekundy, přestože je hodnota emisí CO2 v kombinovaném cyklu EU 
pouhých 159 g/km. Vznětový motor V6 je nabízen pouze ve verzi s automatickou 
převodovkou a pohonem všech kol.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI | 23



PROVOZNÍ VLASTNOSTI

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU ITALIAN RACING RED 
(S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

0-100 km/h za 5,5 sekundy

Zážehové motory modelu F-PACE nabízejí vynikající výkony a rychlé reakce 
v celém rozpětí provozních otáček při současném zvýšení hospodárnosti. Zážehový 
motor V6 3.0 l, přeplňovaný kompresorem, pochází z modelu Jaguar F-TYPE 
a je k dispozici ve verzích s výkonem 340 k nebo 380 k. Motor o výkonu 380 k 
umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy. Tyto motory s celohliníkovou 
konstrukcí poskytují okamžitý přístup k vysokému točivému momentu při jakýchkoli 
otáčkách za jedinečného zvukového doprovodu.

Zážehový motor V6 3.0 l, přeplňovaný kompresorem, byl přizpůsoben specifi ckým 
požadavkům modelu F-PACE. Rootsovo mechanické dmychadlo se dvěma rotory 
je uloženo uprostřed „V“, mezi oběma řadami válců, aby byly zachovány kompaktní 
rozměry motoru. Přeplňování mechanickým kompresorem poskytuje lineární 
výkonovou charakteristiku doprovázenou pohotovými reakcemi. Výsledkem je 
výkon, který se vyrovná mnohem větším motorům, při současné optimalizaci 
hospodárnosti a nižších emisích. Motor je vybaven rovněž nezávislým proměnným 
časováním sacích a výfukových ventilů, které zvyšuje výkonové parametry 
i hospodárnost, stejně jako lehké písty, jejichž pístní kroužky mají extrémně 
nízké tření. Ještě vyšší úroveň kultivovanosti zajišťuje systém dvou protiběžných 
vyvažovacích hřídelů. Zážehový motor V6 je nabízen pouze ve verzi s automatickou 
převodovkou a pohonem všech kol.

ZÁŽEHOVÉ MOTORY
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AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA

Automatická převodovka modelu F-PACE je velmi pohotová, kultivovaná a účinná. 
Převodovka, vyvinutá speciálně pro požadavky sportovního SUV, umožňuje rychlým 
řazením suverénní akceleraci a předjíždění. Inteligentní adaptivní systém mění 
v závislosti na provozních podmínkách charakteristiku odezvy pedálu plynu  
a řazení převodovky. Jedinečný systém řízení převodovky JaguarDrive Control nabízí 
v režimu Dynamic ještě rychlejší řazení a sportovnější reakci na sešlápnutí pedálu 
plynu až na podlahu. Režim Eco řadí vyšší převodové stupně při nižších otáčkách, 
čímž snižuje spotřebu paliva, zatímco režim Rain Ice Snow zvyšuje mírnou akcelerací 
stabilitu vozidla v podmínkách s nízkou adhezí. Řidič má i u automatické převodovky 
možnost manuálního řazení, a to prostřednictvím páček na volantu, které se ovládají 
jemným stisknutím.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

OSMISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
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Toužíte-li po ještě větším zapojení do řízení, vyberte si šestistupňovou manuální 
převodovku*. Tato převodovka s vyspělou konstrukcí a nízkou hmotností přispívá 
k výjimečné hospodárnosti modelu F-PACE. Na úspoře každého gramu se podílejí 
skříň převodovky z hliníkové slitiny, duté hřídele a odlehčená ozubená soukolí. 
Třecí a unášecí síly jsme snížili vyspělým systémem přímého mazání, který zvyšuje 
účinnost a podílí se také na ještě nižší hmotnosti této převodovky. Výjimečná 
šestistupňová manuální převodovka modelu F-PACE, zkonstruovaná původně 
podle požadavků na sportovní vozy, umožňuje hladké řazení s krátkými dráhami 
pohybu řadicí páky a vynikající úrovní komfortu.

MANUÁLNÍ 
PŘEVODOVKA

*K dispozici pouze v kombinaci se vznětovým čtyřválcem 2.0 l o výkonu 180 k (v závislosti na trhu).

ŠESTISTUPŇOVÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA*



VYSPĚLÁ AERODYNAMIKA

Aerodynamické vlastnosti modelu F-PACE jsou určeny především designem karoserie a jejich vysokou úroveň dokládá pozoruhodný součinitel 
aerodynamického odporu 0,34*. Výsledkem je aerodynamika, která si v ničem nezadá s elegantním vzhledem modelu F-PACE. Vyspělá úroveň 
aerodynamiky snižuje spotřebu paliva, emise CO2 a hladinu hluku, přičemž současně zvyšuje stabilitu ve vysokých rychlostech a jistotu řidiče při 
řízení. Inovativní lehká konstrukce spodní části karoserie modelu F-PACE je stejně důležitá jako viditelná část karoserie. Hladký povrch spodní části 
karoserie usměrňuje proudění vzduchu tak, aby bylo optimalizováno chlazení motoru a brzd při současném snížení aerodynamického odporu, 
omezení vzdušných turbulencí a zvýšení hospodárnosti. Ostře tvarované hrany a integrovaný spojler na zádi modelu F-PACE minimalizují rozdíly 
tlaku, které vznikají při obtékání karoserie vzduchem za vozem, čímž snižují spotřebu paliva.

*V závislosti na zvoleném motoru a verzi.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU GLACIER WHITE (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

NÍZKÝ ODPOR VZDUCHU VYŠŠÍ STABILITA
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Jaguar stojí již více než jedno desetiletí v čele vývoje hliníkové automobilové konstrukce. Naší nejnovější 
inovací je lehká hliníková platforma, která tvoří základ modelu F-PACE. Používáme hliník, kdekoli je to 
možné, protože umožňuje vytvořit tuhou, odolnou a především lehčí konstrukci. Neuvěřitelná odolnost 
výsledného skeletu karoserie zaručuje vynikající úroveň ochrany všech cestujících, zatímco nižší hmotnost 
vylepšuje ovladatelnost a brzdný výkon. Z hliníku jsou vyrobeny rovněž boční stěny karoserie, kapota 
a přední blatníky modelu F-PACE.

F-PACE je díky použití hliníku jedním z nejlehčích vozů ve své třídě**, což je základní předpoklad pro 
zvyšování hospodárnosti. Nižší hmotnost modelu F-PACE je rozložena téměř v dokonalém poměru 50:50** 
mezi přední a zadní nápravu, aby byla zaručena rovnováha mezi sportovními vlastnostmi a dokonalým 
jízdním komfortem.

LEHKÁ HLINÍKOVÁ PLATFORMA

*Podíl hliníku ve skeletu karoserie bez dveří, kapoty a zadního výklopného víka. 
**V závislosti na zvoleném motoru a verzi.

ODOLNÁ TUHÁ 80 % Z HLINÍKU*

PROVOZNÍ VLASTNOSTI | 31



HLINÍKOVÁ TĚHLICE VPŘEDU

Lehká hliníková těhlice vpředu s optimalizovanou tuhostí 
a odolností přispívá k vyšší úrovni agility, rychlosti reakcí 
a kultivovanosti modelu F-PACE, jehož řízení připomíná 
jízdu ve sportovním voze.

F-PACE je vybaven evolucí podvozku modelu F-TYPE, která nabízí jedinečnou 
rovnováhu mezi agilitou a jízdním komfortem. F-PACE se díky tomu řídí jako skutečný 
Jaguar a nabízí ryzí potěšení z jízdy pro řidiče i cestující. Nejvyšší úroveň kultivovanosti 
je výsledkem kombinace vyspělého podvozku s tuhým skeletem karoserie modelu 
F-PACE a použití lehkých zvukově izolačních materiálů.

PODVOZEK 
A ZAVĚŠENÍ KOL

VYNIKAJÍCÍ KOMFORT 
A OVLADATELNOST

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE
ZAVĚŠENÍ KOL

PROVOZNÍ VLASTNOSTI32 |



ZADNÍ NÁPRAVA INTEGRAL LINK

Víceprvková zadní náprava Integral Link umožňuje modelu 
F-PACE realizovat dokonalou kombinaci kultivovaného, luxusního 
jízdního komfortu a vynikající ovladatelnosti s pohotovými 
reakcemi. Systém zavěšení zadních kol je u vozu této kategorie 
jedinečný. Vyšší úrovně ovladatelnosti a komfortu dosahuje díky 
oddělenému a nezávislému zachycování příčných, podélných 
a svislých sil působících na zavěšení. Mnoho komponentů má 
podobu kovaných dílů nebo dutých odlitků z hliníku, což je 
optimální řešení pro odolnou a lehkou konstrukci náprav.

ADAPTIVE DYNAMICS*

Na přání dodávaný systém Adaptive Dynamics sleduje polohu kol 
a pohyby karoserie a na základě toho zaručuje precizní jízdní dynamiku 
a luxusní komfort odpružení. Systém neustále sleduje provozní podmínky 
a upravuje nastavení tlumičů, aby byla za všech okolností zajištěna 
optimální rovnováha mezi komfortem a sportovním charakterem.

DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ 
ZAVĚŠENÍ Z HLINÍKU

Zavěšení na dvojitých lichoběžníkových ramenech z hliníku je 
značkou Jaguar považováno za nejlepší řešení pro zavěšení 
předních kol. Konstrukce vychází z modelu F-TYPE, čímž jsou 
zaručeny precizní ovladatelnost a pohotové reakce na řízení.

*Standardní výbava verzí F-PACE S a F-PACE First Edition, 
v ostatních případech na přání.



TESTY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

MRAZIVÉ POČASÍ

Teplota -40 °C v naší klimatické komoře pro nízké teploty 
zaručuje, že F-PACE vám při tvrdé práci v mrazivém počasí 
poskytne v interiéru naprostý komfort.

PODVOZEK

Vytvořili jsme jedinečný algoritmus zkoušek na naší 
nejmodernější zkušební stolici, který představuje 
zatížení a namáhání odpovídající ujetí 250 000 km 
nebo deseti rokům provozu.

TESTOVÁNÍ V HORKU

V klimatické komoře pro vysoké teploty mohou teploty 
vystoupat až k 55 °C. Dokážeme vytvořit proudění 
vzduchu o rychlosti až 240 km/h a simulovat jízdu 
rychlostí až 250 km/h. Neexistuje místo, kde by F-PACE 
ještě nebyl.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

F-PACE už zažil téměř všechno, s čím se lze setkat na silnicích tohoto světa, od severního polárního kruhu a čínských pohoří až po písečnou poušť v Dubaji nebo jízdy od pobřeží 
k pobřeží Severní Ameriky. Pak jsme se s modelem F-PACE vypravili domů, do našich testovacích laboratoří ve Velké Británii, kde na něj čekaly opravdu tvrdé zkoušky…

-40 ºC AŽ 55 ºC OD ARKTICKÝCH OBLASTÍ AŽ PO DUBAJ
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VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU GLACIER WHITE (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

ČÁSTEČNĚ ZVUKOVĚ IZOLOVANÁ KOMORA

V naší neutrální akustické komoře jsme zajistili, aby F-PACE 
zněl jako skutečný Jaguar s osobitým zvukem výfuku.

FINÁLNÍ KONTROLA

Na konci montážní linky je každý vůz podroben důkladné 
kontrole jedním z nejsložitějších nástrojů na světě – 
lidským okem. F-PACE prochází důkladnou vizuální 
prohlídkou, kterou zajišťují odborní inspektoři kvality.

TESTOVÁNÍ V MONZUNOVÉM DEŠTI

F-PACE byl skrápěn v komoře pro testování 
v monzunovém dešti v každé fázi vývojového procesu. 
Testujeme odvádění vody po celé karoserii a po 
oknech. A dbáme na to, aby F-PACE zůstal uvnitř suchý 
a nepodléhal korozi.





ADAPTIVE DYNAMICS**
Na přání dodávaný systém Adaptive Dynamics upravuje reakce modelu 
F-PACE v závislosti na jízdních podmínkách a vašem stylu řízení, ať 
akcelerujete na dálnici, projíždíte zatáčkou na silnici, nebo si razíte cestu 
městskými ulicemi. Adaptive Dynamics analyzuje akceleraci, příčné 
zrychlení, polohu škrticí klapky, ovládání pedálu brzdy a případnou 
aktivaci spínače „kick-down“ při sešlápnutí pedálu plynu až na podlahu. 
Analyzovány jsou rovněž pohyby volantu a karoserie, a to až 500krát 
za sekundu. Elektronicky řízené tlumiče na základě těchto informací 
průběžně optimalizují své nastavení, aby byla zachována stabilita a jízdní 
komfort modelu F-PACE.

ŘÍZENÍ S ELEKTROMECHANICKÝM 
POSILOVAČEM
Řízení s elektromechanickým posilovačem EPAS (Electric Power-
Assisted Steering) nabízí vynikající zpětnou vazbu a ovladatelnost. 
Elektrický posilovač je aktivní pouze v případě potřeby, čímž 
šetří palivo. Sofistikovaná řídicí jednotka přizpůsobuje účinek 
posilovače EPAS tak, aby bylo zaručeno snadné ovládání při 
pomalém manévrování a vynikající směrová stabilita při rychlé jízdě. 
Díky tomuto systému bylo také možné zařadit do výbavy vyspělé 
bezpečnostní systémy, mezi něž patří asistent pro jízdu v jízdním 
pruhu LKA (Lane Keep Assist) a parkovací asistent.

CONFIGURABLE DYNAMICS**
Na přání dodávaný systém Configurable Dynamics*, převzatý z modelu F-TYPE, 
vám umožní nastavit si dynamiku modelu F-PACE z hlediska charakteristiky 
pedálu plynu, činnosti převodovky a řízení přesně podle vašich požadavků.  
V kombinaci se systémem Adaptive Dynamics, dodávaným na přání, si můžete 
nastavení vozidla ještě více individualizovat změnou charakteristiky tlumičů.

*Pouze s automatickou převodovkou.
**Standardní výbava verzí F-PACE S a F-PACE First Edition, v ostatních případech na přání.

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

Režim Dynamic upraví software vozu tak, aby ještě více umocnil sportovní charakter modelu F-PACE. 
Zrychlí reakce motoru na pohyby pedálu plynu, zvýší ovládací síly při řízení a řadí rychleji* a při vyšších 
otáčkách. Ještě dramatičtější atmosféru vnese do interiéru červená záře přístrojů. Řežim Dynamic 
zintenzivní vaše zážitky ze sportovní jízdy s modelem F-PACE.

VYSPĚLÁ JÍZDNÍ DYNAMIKA
NEPŘETRŽITÁ OPTIMALIZACEMAXIMÁLNÍ AGILITA
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TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL

V tomto segmentu jedinečný systém Jaguar ASPC (All Surface Progress Control) je tempomatem pro pomalou 
jízdu, s nímž si F-PACE suverénně poradí i v situacích s nízkou adhezí. Systém ASPC vám umožní maximálně se 
soustředit na řízení vozidla. Po jeho aktivaci si tlačítky tempomatu nastavíte požadovanou rychlost jízdy v rozmezí 
od 3,6 do 30 km/h. Jakmile vůz dosáhne nastavené rychlosti jízdy, systém ASPC ji udržuje a zároveň dbá  
na zachování optimální trakce.

ASPC se dodává standardně pro všechny verze vybavené automatickou převodovkou a poskytuje řidičům 
modelu F-PACE ještě více jistoty při jízdě na kluzkém, sypkém nebo zledovatělém povrchu, po nerovném povrchu 
a dokonce i při sjíždění strmých svahů. Řízení modelu F-PACE je díky této technologii snadné i v náročných 
podmínkách. ASPC disponuje také funkcí pro rozjezd vozidla. F-PACE se díky ní snadno a bezpečně rozjede 
i na kluzkém povrchu a ve svahu, zatímco funkce pro sjíždění strmých svahů udržuje bezpečnou rychlost jízdy 
ve větších klesáních.

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

ŠOTOLINA

VÍCE JISTOTY ZA VOLANTEM TEMPOMAT PRO POMALOU JÍZDU

Tento prvek výbavy se nedodává pro verze s manuální převodovkou.

38 |38 |



MOKRÁ SILNICESNÍH/LEDMOKRÁ TRÁVA



POVRCHY S NÍZKOU ADHEZÍ
Na kluzkém povrchu, jako je tráva nebo bláto, může být 
točivý moment rozdělován mezi přední a zadní kola 
v poměru 50:50, aby byla maximalizována trakce.

SUCHÁ SILNICE
Za normálních jízdních podmínek je téměř veškerý 
točivý moment přenášen na zadní kola, aby byly 
zachovány typické jízdní vlastnosti vozů Jaguar 
s pohonem zadních kol.

    vzadu   vpředu

90 : 10

   vzadu    vpředu

50 : 50



Systém pohonu všech kol AWD (All Wheel Drive) poskytuje modelu F-PACE suverénní ovladatelnost 
na jakémkoli povrchu. Naše vyspělá technologie pohonného ústrojí nabízí v porovnání se systémy předchozí 
generace nižší hmotnost a vyšší hospodárnost. Srdcem systému je kompaktní rozdělovací převodovka 
s extrémně rychlými reakcemi a integrovaným inteligentním softwarem systému řízení dynamiky hnacího 
řetězce IDD (Intelligent Driveline Dynamics). Jedinečný software IDD, vyvinutý exkluzivně značkou Jaguar, 
disponuje sofi stikovanými algoritmy, které inteligentně reagují na stav vozovky, aby zajistily potřebnou trakci. 
Kdykoli je zapotřebí větší trakce, IDD zajistí precizní přenos odpovídajícího točivého momentu na přední 
kola – tento proces netrvá déle než 165 milisekund. V porovnání s trvalým pohonem všech kol snižuje systém 
Jaguar AWD spotřebu paliva a emise a nabízí plynulejší, bezpečnější jízdu. Systém, schopný předvídání 
situace i okamžité reakce na nové změny, zabrání samotné ztrátě trakce, takže následně nemusí složitě 
pracovat na tom, aby ji obnovil.

Vozidla s pohonem všech kol a systémem Adaptive Dynamics* mohou být na přání vybavena funkcí AdSR 
(Adaptive Surface Response), která rozpoznává rozdílné povrchy, aby mohla být maximálně využívána 
dostupná adheze. AdSR těží z bezkonkurenčních zkušeností společnosti Jaguar Land Rover se systémy 
pohonu všech kol a neustále monitoruje provozní podmínky. Na základě toho pak vhodně upravuje nastavení 
motoru a brzdové soustavy. AdSR pracuje po své aktivaci v celém rozsahu rychlostí a podporuje řidiče 
při řízení v nepříznivém počasí a na náročném povrchu.

VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE 
POHONNÉHO ÚSTROJÍ

PROMĚNLIVÉ PODMÍNKY
Při proměnlivých podmínkách, kdy dojde ke kompletní 
ztrátě přilnavosti zadních kol, může být přenášeno 
na přední kola více než 90 % točivého momentu, 
aby byla zajištěna optimální trakce.

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

POHON VŠECH KOL ADAPTIVE SURFACE RESPONSE

*Adaptive Dynamics je standardní výbavou verzí F-PACE S a F-PACE First Edition.

vzadu    vpředu

10 : 90
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SYSTÉM TORQUE VECTORING

Systém Torque Vectoring modelu F-PACE optimalizuje chování vozidla při nejrychlejším průjezdu zatáčkou. Torque 
Vectoring cíleně a individuálně přibrzďuje vnitřní kola vpředu a vzadu, čímž zvyšuje otáčivé síly působící na vůz. 
Ve většině situací je přibrzďováno vnitřní kolo vzadu, čímž se zvyšuje ochota vozu zatáčet, zatímco přibrzďování 
vnitřního kola vpředu zvyšuje efektivitu a plynulost jízdy. Výsledkem je potlačení nedotáčivosti, pohotovější změna 
směru jízdy a stabilnější chování vozu. Torque Vectoring zvyšuje agilitu na úroveň sportovních vozů a jistotu řidiče 
při řízení.

VĚTŠÍ SÍLA PŮSOBÍCÍ 
NA OTÁČENÍ VOZIDLA KOLEM 
SVISLÉ OSY 

SYSTÉM TORQUE VECTORING 
NEZÁVISLE PŘIBRZĎUJE VNITŘNÍ 
KOLA VPŘEDU A VZADU, ČÍMŽ 
ZPOMALUJE JEJICH OTÁČENÍ

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

HNACÍ SÍLA MOTORU UDRŽUJE 
KONSTANTNÍ RYCHLOST OTÁČENÍ 
VNĚJŠÍCH POHÁNĚNÝCH KOL

MAXIMÁLNÍ POTĚŠENÍ PŘI PRŮJEZDU ZATÁČKOU

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU ITALIAN RACING RED (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)
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STABILITA 
A OVLADATELNOST

Stabilizační systémy značky Jaguar zajišťují vyvážené a bezpečné jízdní vlastnosti modelu F-PACE jak při sportovní 
jízdě, tak i při cestování v náročných podmínkách.

Dynamický stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control) sleduje dynamické chování vozu F-PACE a svými 
zásahy maximalizuje stabilitu vozidla a optimalizuje využívání dostupné adheze. DSC snižuje točivý moment motoru 
a přibrzďuje příslušná kola ve snaze změnit směr jízdy vozidla při nedotáčivém nebo přetáčivém chování. Systém 
DSC modelu F-PACE má vylepšenou funkci potlačování nedotáčivosti. Výsledkem je ještě účinnější snižování rychlosti 
a obnovení stability.

Řízení brzdné síly motoru EDC (Engine Drag Torque Control) zabraňuje blokování kol při intenzivním brzdění 
motorem na kluzkém povrchu. Tato funkce v případě potřeby krátkodobě zvyšuje točivý moment přenášený na kola.

Asistent pro stabilizaci přívěsu TSA (Trailer Stability Assist) zajišťuje ještě vyšší úroveň stability při jízdě s přívěsem. 
Pokud TSA detekuje nebezpečné pohyby přívěsu, zajistí obnovení stability postupným zpomalováním vozu F-PACE 
snížením výkonu motoru a přibrzďováním jednotlivých kol na každé straně vozidla.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-SPORT V ODSTÍNU ITALIAN RACING RED (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

PŘIBRZĎOVÁNÍM PŘÍSLUŠNÝCH 
KOL JE ELIMINOVÁNA 
NEDOTÁČIVOST/PŘETÁČIVOST

NEDOTÁČIVOST
PŘETÁČIVOST

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

DYNAMICKÝ 
STABILIZAČNÍ SYSTÉM

ŘÍZENÍ BRZDNÉ 
SÍLY MOTORU

ASISTENT PRO 
STABILIZACI PŘÍVĚSU
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PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ
PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ S LASEROVOU TECHNOLOGIÍ

Na přání dodávaný laserový průhledový displej HUD (Head-Up Display)* promítá na čelní okno důležité 
informace. Ostrý a jasný obraz zůstává čitelný dokonce i v přímém slunečním světle. Průhledový 
displej může řidiče informovat o rychlosti jízdy, navigačních pokynech, upozorněních tempomatu 
a rozpoznaných dopravních značkách, je-li vůz vybaven příslušnými systémy. Tento systém minimalizuje 
dobu, po kterou musíte sledovat panel přístrojů, a zároveň díky němu máte nepřetržitě na očích údaj 
o rychlosti jízdy.

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

POKYNY NAVIGAČNÍHO 
SYSTÉMU**

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ 
DOPRAVNÍCH ZNAČEK**

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT S ASISTENTEM 
PRO JÍZDU V DOPRAVNÍ KOLONĚ**

*Pouze v kombinaci s determálním sklem čelního okna. 
**Dostupnost těchto prvků výbavy na přání závisí na trhu.

RYCHLOST JÍZDY
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ACTIVITY KEY

Activity Key* umožňuje žít naplno ještě bezstarostněji. Pokud nechcete mít u sebe konvenční klíček Jaguar 
Smart Key, můžete pohodlně nosit na ruce Activity Key. Náramek je robustní a zcela vodotěsný. Můžete 
si užívat nejrozmanitější aktivity – od parašutismu až po plavání – a klíčky od svého vozu budete mít 
stále u sebe. Pomocí Activity Key můžete zamknout a odemknout svůj vůz. Konvenční klíček můžete při 
vystupování z vozu ponechat uvnitř vozu a přiblížit Activity Key k zadnímu výklopnému víku, aby se vůz 
uzamkl. Konvenční klíček je pak z bezpečnostních důvodů automaticky deaktivován.

*Výbava na přání. K dispozici také jako příslušenství dodávané prodejcem Jaguar.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU GLACIER WHITE (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

ROBUSTNÍ VODOTĚSNÝ BEZPEČNÝ
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INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

InControl je soubor našich vyspělých technologií, které propojí vás i váš F-PACE s okolním světem. Na výběr máte dva 
informační a zábavní systémy InControl: InControl Touch, dodávaný standardně, nebo InControl Touch Pro* s ještě vyšší 
úrovní funkčnosti. Oba systémy lze navíc rozšířit příslušnými pakety funkcí a služeb v oblasti konektivity: InControl 
Connect* a InControl Connect Pro*.

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

TECHNOLOGIE INCONTROL

*V rámci postupného zavádění systému InControl je jeho dostupnost závislá na trhu, což platí i pro rozsah nabízených funkcí.
**K dispozici pouze s InControl Apps nebo InControl Connect Pro (viz na přání dodávané pakety funkcí a služeb v oblasti konektivity pro InControl Touch Pro).

Programy nebo aplikace třetích stran mohou vyžadovat licenci pro koncového uživatele od dodavatele.

INCONTROL TOUCH INCONTROL TOUCH PRO
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Více informací o systému InControl Touch naleznete na stranách 52-53. Více informací o systému InControl Touch Pro naleznete na stranách 54-55.

INCONTROL TOUCH INCONTROL TOUCH PRO

STANDARDNÍ VÝBAVA VŠECH VERZÍ 
MODELU F-PACE (NE PRO FIRST EDITION)

8“ dotykový displej

Panel přístrojů s 5“ displejem a analogovými stupnicemi

Audiosystém Jaguar (80 W)

Vstup pro iPod, vstup USB, Bluetooth® a vstup AUX

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

InControl Connect zahrnuje InControl Apps, aplikaci pro chytré 
telefony Remote Premium a Wi-Fi Hotspot

InControl Protect zahrnuje funkci nouzového volání SOS Emergency 
Call, optimalizovanou asistenční službu Jaguar Optimised Assistance 
a aplikaci pro chytré telefony Remote Essentials

InControl Secure sleduje pohyb odcizeného vozidla a zasílá 
upozornění na váš chytrý telefon a do bezpečnostního 
telefonního centra

DALŠÍ MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU

Audiosystém Meridian (380 W)

Navigační systém InControl Touch s paměťovou kartou SD

K DISPOZICI JAKO UPGRADE

10,2“ dotykový displej s ovládáním multidotykovými gesty 
a konfi gurovatelnou hlavní plochou

Panel přístrojů tvořený 12,3“ displejem s virtuálními stupnicemi 
a celoplošným zobrazováním map v režimu 3D

Vylepšený navigační systém InControl Touch Pro s diskem SSD 
(Solid State Drive)

Audiosystém Meridian Digital (380 W)

Rádio FM, vstup pro iPod, Bluetooth® a 2 vstupy USB

10 GB využitelné paměti

Mechanika CD/DVD

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

InControl Connect Pro zahrnuje InControl Apps, aplikaci pro chytré 
telefony Remote Premium, Wi-Fi Hotspot a služby Pro Services

InControl Protect zahrnuje funkci nouzového volání SOS Emergency 
Call, optimalizovanou asistenční službu Jaguar Optimised Assistance 
a aplikaci pro chytré telefony Remote Essentials

InControl Secure sleduje pohyb odcizeného vozidla a zasílá 
upozornění na váš chytrý telefon a do bezpečnostního 
telefonního centra

DALŠÍ MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU

Audiosystém Meridian Digital Surround (825 W)

Digitální televizní tuner, HDMI**, MHL**

8 palců

10,2 palce



NA SNÍMKU 8“ DOTYKOVÝ DISPLEJ VE SKUTEČNÉ VELIKOSTI

Audiosystém Standardní výbava: Audiosystém Jaguar (80 W) 
Výbava na přání: Audiosystém Meridian (380 W)

Navigační systém Navigační systém InControl Touch s mapovými podklady na kartě SD*
Displej Panel přístrojů s 5“ displejem a analogovými stupnicemi
Multimediální funkce Rádio FM. Vstup pro iPod, vstup USB, Bluetooth® a vstup AUX
Na přání dodávaný paket  
InControl Protect

InControl Protect zahrnuje funkci nouzového volání SOS Emergency Call, optimalizovanou 
asistenční službu Jaguar Optimised Assistance a aplikaci pro chytré telefony Remote Essentials

Na přání dodávaný paket 
InControl Connect

InControl Connect zahrnuje InControl Apps, aplikaci pro chytré telefony Remote Premium 
a Wi-Fi Hotspot

*Výbava na přání.



INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

InControl Connect* je souborem technologií a aplikací, které posunou konektivitu 
ve vašem modelu F-PACE na ještě vyšší úroveň.

InControl Apps zahrnuje řadu speciálních aplikací Jaguar, které si můžete ze svého 
chytrého telefonu propojit se svým vozem. Tím je zajištěno bezpečné a praktické 
používání aplikací, které byly specificky optimalizovány pro používání uvnitř vozu.

Wi-Fi Hotspot vám dává možnost vytvořit si po vložení karty SIM hotspot 3G 
s využitím antény vozidla. Tím posílíte své spojení s okolním světem a získáte 
stabilnější připojení než při použití samostatných zařízení. Připojte si až osm 
zařízení, na nichž si můžete vyřizovat elektronickou poštu, surfovat po internetu 
a stahovat soubory.

Remote Premium je multifunkční aplikace, která vám umožní sledovat a ovládat 
váš F-PACE prostřednictvím chytrého telefonu. Před nastoupením můžete dálkově 
ovládat nezávislé topení vozu* a vyhřát vůz na příjemnou teplotu. Můžete svůj vůz 
F-PACE také uzamknout nebo odemknout, lokalizovat na mapě nebo zapnout 
houkačku s výstražnými světly, abyste jej snáze našli. Můžete si také vést záznamy 
o svých cestách. To vše prostřednictvím této aplikace.

INCONTROL TOUCH INCONTROL CONNECT
VYSPĚLÝ INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉM STANDARDNĚ NA PŘÁNÍ ROZŠÍŘENÁ KONEKTIVITA

Multimediální systém InControl Touch je centrálou modelu F-PACE pro konektivitu, 
ovládání a zábavu. Nabízí následující nejdůležitější funkce:

8“ dotykový displej uprostřed středové konzoly. Přehledné grafické rozhraní pro 
rychlé ovládání s rychlými reakcemi.

Uživatelsky přívětivý dotykový displej reaguje přímo na dotek a dotyková gesta.

Navigační funkce* usnadňuje plánování cest a jízdu po vytyčené trase díky 
hlasovým pokynům a náhledům křižovatek. Funkce „slepého“ určování polohy 
dokáže přesně stanovit polohu vozidla i při nedostupnosti signálů GPS, což oceníte 
v centrech měst nebo při jízdě tunelem.

Handsfree Bluetooth umožňuje připojit a ovládat chytrý telefon. Prostřednictvím 
systému InControl Touch tak můžete telefonovat nebo přehrávat hudbu: jednoduše, 
snadno a bezdrátově.

Přístup do světa hudby díky příjímači rozhlasového vysílání ve formátu FM jakož  
i vstupu pro iPod a vstupů USB a AUX.

Integrovaná funkce předčítání textu minimalizuje rozptylování řidiče předčítáním 
příchozích textových zpráv. Na příchozí zprávy můžete snadno odpovědět krátkými 
předpřipravenými texty.

Precizní ovládání klimatizace je k dispozici prostřednictvím dotykového displeje. 
Nastavte si teplotu, směr a intenzitu proudění vzduchu a ovládejte vyhřívaná nebo 
odvětrávaná sedadla (je-li jimi vůz vybaven).

Prozkoumejte InControl na jaguar.cz

*Výbava na přání. 
V rámci postupného zavádění systému InControl je jeho dostupnost závislá na trhu, což platí i pro rozsah nabízených funkcí. 
Podrobnější informace vám ochotně sdělí váš prodejce Jaguar. Wi-Fi Hotspot vyžaduje použití standardní karty SIM s vhodným datovým tarifem.
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NA SNÍMKU 10,2“ DOTYKOVÝ DISPLEJ VE SKUTEČNÉ VELIKOSTI

12,3“ displej s virtuálními přístroji

Audiosystém Standardní výbava: Audiosystém Meridian Digital (380 W) 
Výbava na přání: Audiosystém Meridian Digital Surround (825 W)

Navigační systém Vylepšený navigační systém InControl Touch Pro s mapovými podklady na disku SSD
Displej Panel přístrojů s 12,3“ displejem, virtuálními stupnicemi a celoplošným zobrazováním map 

v režimu 3D
Multimediální funkce Rádio FM, vstup pro iPod, Bluetooth®, HDMI†, MHL† a 2 vstupy USB. 

Digitální televizní tuner*, 10 GB využitelné paměti a mechanika CD/DVD
Na přání dodávaný paket  
InControl Protect

InControl Protect zahrnuje funkci nouzového volání SOS Emergency Call, asistenční službu 
a Remote Essentials

Na přání dodávaný paket  
InControl Connect Pro

InControl Connect Pro zahrnuje InControl Apps, Remote Premium, Wi-Fi Hotspot a Pro 
Services (včetně aplikace pro plánování tras, sdílení cíle a předpokládaného času příjezdu, 
režimu dojíždění, režimu příjezdu, dopravního zpravodajství v reálném čase a informačních 
služeb o čerpacích stanicích a parkovacích místech)

*Výbava na přání.
†K dispozici pouze s InControl Apps nebo InControl Connect Pro (viz na přání dodávané pakety funkcí a služeb v oblasti konektivity pro InControl Touch Pro). 
Podrobnější informace vám ochotně sdělí nejbližší prodejce Jaguar. Některé funkce vyžadují použití karty Micro SIM s vhodným datovým tarifem.



INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Nová generace hardwaru a softwaru systému InControl Touch Pro posouvá 
úroveň konektivity a zábavy v modelu F-PACE na nejvyšší úroveň. Funkce 
systému InControl Touch Pro nahrazují nebo rozšiřují funkce systému InControl 
Touch. Systém InControl Touch Pro nabízí následující nejdůležitější prvky:

Větší a velmi rychle reagující dotykový displej s úhlopříčkou 10,2“ uprostřed 
středové konzoly má individualizovatelnou hlavní plochu a extrémně 
krátkou reakční dobu. Jeho interaktivní boční panel usnadňuje ovládání více 
funkcí najednou.

Precizní dotykové ovládání vám umožňuje rychlou a plynulou práci 
s informacemi. Dotykový displej reaguje stejným způsobem jako chytrý telefon 
nebo tablet, přičemž umožňuje multidotykové ovládání gesty, například pohyby 
ukazováčku a palce od sebe, resp. k sobě pro změnu velikosti zobrazení.

12,3“ displej panelu přístrojů s virtuálními stupnicemi a celoplošným 
zobrazováním map v režimu 3D zvyšuje potěšení z jízdy. Panel přístrojů je 
umístěn přímo před řidičem. Zvolte si celoplošné zobrazování map v režimu 3D, 
nebo si vyberte jeden ze čtyř grafických motivů přesně podle svých představ.

Vylepšený navigační systém s ještě kratšími reakčními dobami. Jednou z mnoha 
inovací navigační funkce systému InControl Touch Pro je upozornění na případně 
nedostatečné množství paliva pro jízdu do zadaného cíle. Navigační systém 
následně zobrazí čerpací stanice na úseku cesty, na němž vám bude docházet 
palivo. Systém automaticky zobrazuje možnosti pro zaparkování.

Paměť pro osobní multimediální soubory o celkové velikosti 10 GB pro 
vaši hudbu a filmy. Jednoduché připojení prostřednictvím dvou vstupů USB 
s rychlým přenosem dat.

Služby, technologie a aplikace systému InControl Connect Pro vám poskytují to 
nejlepší z hlediska konektivity a komfortu. InControl Connect Pro nabízí veškeré 
přednosti systému InControl Connect (viz strana 53) a k tomu mnoho dalších 
funkcí, včetně:

Aplikace pro plánování tras nabízí skutečnou navigaci „od dveří ke dveřím“. 
Naplánujte si předem cíl a trasu na chytrém telefonu s operačním sytémem iOS 
nebo Android. Aplikace vás dovede k vašemu vozu, na jehož dotykovém displeji 
naleznete vámi zvolenou trasu. Jakmile vůz zaparkujete, aplikace vás může 
dovést do cíle pěšky nebo veřejnou hromadnou dopravou (ve městech, kde je 
tato funkce podporována).

Sdílejte svůj předpokládaný čas příjezdu, aby vámi vybrané osoby věděly 
přesně, kdy přijedete, na základě výpočtu navigačního systému. Máte-li 
zpoždění, zasílá systém automatické aktualizace textovými zprávami nebo 
e-mailem, aniž byste tomu museli věnovat pozornost.

Režim dojíždění umožňuje systému naučit se vaše pravidelné trasy, aby vám 
mohl automaticky sdělovat očekávanou dobu jízdy na základě aktuálních 
i historických stavů dopravy. Systém se naučí trasy, jimiž jezdíte do vybraného 
cíle, a následně vás informuje o tom, která z nich je nejrychlejší.

Režim příjezdu zobrazuje interaktivní obrazy ulic v rozsahu 360°, abyste 
snadno dojeli do svého cíle. Obraz ulice se automaticky zobrazí opět před vaším 
příjezdem do cíle. Jednoduchým poklepáním na dotykový displej následně 
zvolíte nedaleké parkoviště, které se objeví jako aktualizovaný cíl.

INCONTROL 
TOUCH PRO

INCONTROL 
CONNECT PRO

UPGRADE NOVÉHO INFORMAČNÍHO  
A ZÁBAVNÍHO SYSTÉMU PAKET ROZŠÍŘENÉ KONEKTIVITY NA PŘÁNÍ

Prozkoumejte InControl na jaguar.cz

*Výbava na přání. 
V rámci postupného zavádění systému InControl je jeho dostupnost závislá na trhu, což platí i pro rozsah nabízených funkcí. 
Podrobnější informace vám ochotně sdělí váš prodejce Jaguar. Některé funkce systému InControl Connect Pro vyžadují použití karty Micro SIM s vhodným datovým tarifem.
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Fresh Air Subwoofer
Výškové, středové a basové reproduktory v předních dveřích
Výškové a středové reproduktory v zadních dveřích

Schéma ukazuje audiosystém Meridian o výkonu 380 W.

AUDIOSYSTÉMY

Vynikající audiosystémy modelu F-PACE vdechnou vaší hudbě život. 
Audiosystém Jaguar poskytuje potěšení z poslechu prostřednictvím 
6 reproduktorů. Na přání dodávané audiosystémy Meridian nabízejí 
ještě úžasnější zážitky. Tyto systémy, vyvinuté ve spolupráci se 
společností Meridian, britským specialistou v oboru audio, používají 
inovativní technologie a precizní rozmístění reproduktorů pro dokonale 
optimalizovanou kvalitu zvuku.

Na výběr máte několik audiosystémů, včetně nového digitálního 
audiosystému s výkonem 380 W a 11 reproduktory, nebo digitálního 
audiosystému s prostorovým zvukem, výkonem 825 W a 17 reproduktory. 
Všechny audiosystémy zaručují, že si vy i vaši spolucestující budete 
v modelu F-PACE užívat poslechu dokonalého zvuku, bez ohledu 
na místo, kde sedíte.

AUDIOSYSTÉMY
MERIDIAN

AUDIOSYSTÉM
JAGUAR



380 380 825

11 11

1612 12

17

80

6

4

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

AUDIOSYSTÉM
MERIDIAN
dynamické ovládání hlasitosti*
380 wattů
11 reproduktorů včetně subwooferu
12kanálový zesilovač

AUDIOSYSTÉM
MERIDIAN DIGITAL
dynamické ovládání hlasitosti**
380 wattů
11 reproduktorů včetně subwooferu
12kanálový zesilovač
vyspělý zcela digitální zesilovač DSP
automatická kalibrace Audyssey MultEQ

AUDIOSYSTÉM
MERIDIAN DIGITAL SURROUND
dynamické ovládání hlasitosti**
825 wattů
17 reproduktorů včetně subwooferu
16kanálový zesilovač
vyspělý zcela digitální zesilovač DSP
automatická kalibrace Audyssey MultEQ
technologie Meridian Trifi eld

AUDIOSYSTÉM
JAGUAR
dynamické ovládání hlasitosti*
80 wattů
6 reproduktorů
4kanálový zesilovač

REPRODUKTORŮ

KANÁLOVÝ ZESILOVAČ

WATTŮ

REPRODUKTORŮ

KANÁLOVÝ ZESILOVAČ

WATTŮ

REPRODUKTORŮ

KANÁLOVÝ ZESILOVAČ

WATTŮ

REPRODUKTORŮ

KANÁLOVÝ ZESILOVAČ

WATTŮ

AUDIOSYSTÉMY NABÍZENÉ VE SPOJENÍ
SE SYSTÉMEM INCONTROL TOUCH

AUDIOSYSTÉMY NABÍZENÉ VE SPOJENÍ
SE SYSTÉMEM INCONTROL TOUCH PRO

*Automaticky upravuje hlasitost podle měnící se rychlosti jízdy.
**Automaticky upravuje hlasitost podle měnící se rychlosti jízdy a/nebo podle měnící se hladiny hluku.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU GLACIER WHITE (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

Na přání Na přáníStandardní Standardní
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A.E.B. 50
km/h

BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST

VYSPĚLÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY

*Standardní výbava. 
**Výbava na přání, dostupnost na jednotlivých trzích se liší. 
†K dispozici pouze s automatickou převodovkou

Více informací o možnostech objednání těchto prvků výbavy naleznete na straně 75.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE PORTFOLIO V ODSTÍNU GLACIER WHITE (S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST

SYSTÉM VARUJÍCÍ PŘED 
OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU 
LDW (LANE DEPARTURE 
WARNING)*

Systém LDW (Lane Departure Warning) 
upozorní řidiče vizuálním signálem a mírnými 
vibracemi volantu na situaci, kdy vůz začíná 
nechtěně vyjíždět ze svého jízdního pruhu. 
Tím se zvýší bezpečnost jízdy.

AKTIVNÍ ASISTENT PRO JÍZDU V 
JÍZDNÍM PRUHU LKA A SYSTÉM PRO 
SLEDOVÁNÍ POZORNOSTI ŘIDIČE**

Funkce LKA (Lane Keep Assist) rozšiřuje LDW 
(Lane Departure Warning). Jakmile zjistí nechtěné 
vyjíždění z jízdního pruhu, zasáhne do řízení a 
vrátí model F-PACE zpět do svého jízdního pruhu. 
Systém pro sledování pozornosti řidiče DCM 
(Driver Condition Monitoring) detekuje ztrátu 
koncentrace řidiče v důsledku únavy a doporučí 
řidiči přestávku k odpočinku zvukovým signálem 
a vizuálním upozorněním na panelu přístrojů.

SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU 
A SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED KOLIZÍ 
PŘI COUVÁNÍ**

Sledování slepého úhlu vás upozorní na 
vozidla nebo překážky po stranách vozu 
F-PACE a na vozidla, která se přibližují 
zezadu, prostřednictvím výstražného symbolu 
v příslušném vnějším zpětném zrcátku. 
Systém varování před kolizí při couvání 
doplňuje funkci systému sledování slepého 
úhlu a prostřednicvím dotykového displeje 
upozorňuje řidiče na vozidla přijíždějící ze 
stran při couvání – například při vyjíždění 
z parkovacího místa s omezeným výhledem.

PARKOVACÍ ASISTENT**

Parkovací asistent maximálně usnadňuje 
parkování do těsných mezer. F-PACE zajistí 
automatické řízení a precizně se zaparkuje 
na podélné i kolmé parkovací stání – řidič 
musí ovládat pouze pedály brzdy a plynu. 
Funkce asistovaného vyjetí z parkovacího 
místa poskytuje řidiči modelu F-PACE 
podobnou podporu při vyjíždění z podélného 
parkovacího místa.

PROSTOROVÝ KAMEROVÝ 
SYSTÉM**

Prostorový kamerový systém vám poskytne 
na dotykovém displeji přehled o situaci kolem 
vozu v rozsahu 360°. To vám usnadní řízení 
v různých situacích, od parkování u obrubníku, 
až po manévrování v těsných prostorech, či 
vjíždění do nepřehledné křižovatky.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT 
S ASISTENTEM PRO JÍZDU 
V DOPRAVNÍ KOLONĚ**

Adaptivní tempomat† používá radarové 
senzory pro automatické změny rychlosti jízdy, 
aby byla zachována bezpečná vzdálenost 
od vpředu jedoucího vozidla. Pokud vozidlo 
vpředu zpomalí, sníží F-PACE svou rychlost, 
aby byl udržen bezpečný odstup. F-PACE se 
vrátí k nastavené rychlosti, jakmile se silnice 
před ním uvolní. Pokud vozidlo vpředu zastaví, 
zajistí funkce asistenta pro jízdu v dopravní 
koloně plynulé zastavení vozu F-PACE. Jakmile 
se kolona rozjede, stačí krátce sešlápnout 
pedál plynu a F-PACE bude opět následovat 
vozidlo vpředu.

AUTONOMNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ*

Hrozí-li čelní kolize, je řidič modelu F-PACE 
včas upozorněn zvukovým signálem. Poté 
následuje vizuální upozornění. Pokud řidič 
nereaguje, aktivuje systém brzdy, aby snížil 
intenzitu případného nárazu. Součástí tohoto 
systému je také detekce chodců.

ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH 
ZNAČEK S ADAPTIVNÍM 
OMEZOVAČEM RYCHLOSTI**

Systém rozpoznávání dopravních značek TSR 
(Traffic Sign Recognition) používá přední 
kameru pro snímání dopravních značek omezení 
rychlosti jízdy a zákazu předjíždění, včetně 
variabilního značení, a rozpoznané značky 
zobrazuje řidiči. Adaptivní omezovač rychlosti 
používá informace o detekovaných dopravních 
značkách a pomáhá udržovat rychlost jízdy 
modelu F-PACE v rámci platného omezení 
rychlosti. 

2 3 41

5 6 7 8

58 |



7

7

7

5

5

5

5
5

7

7

8

4

4

1 2 37

6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6



TRVALE UDRŽITELNÁ 
KONSTRUKCE

Hliníková slitina, která má velký podíl 
v celé konstrukci modelu F-PACE, 
obsahuje značné množství recyklovaného 
hliníku. Recyklace hliníku vyžaduje 
výrazně méně energie než primární 
výroba hliníku. Výsledkem je omezení 
vlivu modelu F-PACE na životní prostředí.

*V závislosti na trhu. 
**V závislosti na verzi motoru a převodovky.

BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST

STOP/START

Všechny motory pro model 
F-PACE jsou dodávany 
se systémem Stop/Start.* 
Tato funkce vypíná motor, 
jakmile vůz zastaví, a v 
případě potřeby jej opět 
okamžitě spustí. Výsledkem 
je ještě nižší spotřeba 
paliva, zejména při jízdě 
ve městě.

HOSPODÁRNÉ TECHNOLOGIE
NÍZKÉ TŘENÍ

Všichni chtějí získat víc s nižšími náklady. F-PACE proto používá řadu technologií, které snižují 
spotřebu paliva a emise CO2 při zachování dynamického charakteru vozů Jaguar.

ČISTÉ TECHNOLOGIE
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LEHKÉ MATERIÁLY

Inženýři hledali v každé fázi vývoje 
způsoby, jak maximálně snížit hmotnost 
každého dílu vozidla. Díky tomu se 
jim podařilo dosáhnout optimální 
rovnováhy mezi nejlepšími sportovními 
výkony a maximální úspory hmotnosti 
pro ještě větší hospodárnost.

VYSPĚLÁ AERODYNAMIKA

Aerodynamika modelu F-PACE byla 
vyvinuta a optimalizována pomocí 
analýzy CFD (Computational Fluid 
Dynamics). Díky současnému zvýšení 
stability a snížení aerodynamického 
odporu vzduchu se může model 
F-PACE pochlubit hodnotou spotřeby 
paliva pouhých 4,9 l/100 km** a emisí 
CO2 jen 129 g/km**.

ADBLUE®*

Vznětové verze modelu F-PACE jsou 
vybaveny systémem AdBlue®, který 
pomáhá čistit výfukové plyny. AdBlue® 
je netoxická, nehořlavá a biologicky 
odbouratelná kapalina, která umožňuje 
odstraňovat z výfukových plynů 
škodlivé oxidy dusíku.

TECHNOLOGIE S NÍZKÝM TŘENÍM

Vyspělé technologie v konstrukci 
motorů Ingenium, mezi něž patří 
pokrokové povrchové úpravy pístů, 
jehlových ložisek a dalších dílů, 
pomáhají snižovat tření, zejména při 
nízkých teplotách motoru. Tím se 
zvyšuje hospodárnost provozu.





FIRST EDITION

VOZIDLA NA SNÍMCÍCH: F-PACE FIRST EDITION V ODSTÍNECH CAESIUM BLUE, RHODIUM SILVER, HALCYON GOLD A ULTIMATE BLACK. 
(S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ)

 JEDINEČNÁ VÝBAVAEXKLUZIVNÍ F-PACE FIRST EDITION

Jedinečná sportovní verze First Edition se svým vzhledem ještě víc blíží ke zdroji inspirace pro tvůrce modelu F-PACE, jímž 
je oceňovaný koncept C-X17. Tato edice modelu F-PACE, limitovaná na pouhých 2 000 vozidel, nabízí exkluzivní stylingové 
detaily a rozsáhlou výbavu. Užívejte si potěšení z jízdy v modelu F-PACE v kombinaci s individuálním stylem limitované 
edice. Verze First Edition je k dispozici s turbodieselem 3.0 l V6 o výkonu 300 k nebo se zážehovým motorem  
3.0 l V6 Kompresor o výkonu 380 k. Na výběr jsou dvě jedinečné barvy, Caesium Blue a Halcyon Gold.  
Nebo můžete dát přednost také odstínu Rhodium Silver či Ultimate Black.

JEDINEČNÉ PRVKY VÝBAVY:

22“ kola Double Helix z lehké slitiny s šedým povrchem a kontrastními doplňky  •  Dvě jedinečné barvy, Caesium Blue 
a Halcyon Gold  •  Jedinečný interiér se sportovními sedadly čalouněnými kůží Windsor s reliéfním vzorem Houndstooth 
a leskle černým obložením se vzorem Houndstooth  •  Jedinečné kobercové rohože

STANDARDNÍ VÝBAVA

Stylingový paket S včetně předních a zadních nárazníků S, ochranného obložení dveří S v barvě karoserie s matně 
chromovanými ozdobnými prvky  •  Matně chromované orámování masky chladiče s leskle černou mřížkou  •  Leskle černé 
okenní lišty a boční ventilační otvory  •  Osvětlené kovové prahové lišty s nápisem Jaguar a kovová ochranná lišta prahu 
zavazadlového prostoru  •  Adaptivní LED Světlomety se světly LED pro denní svícení ve tvaru písmene J  •  Posuvné 
panoramatické střešní okno  •  Sportovní sedadla  •  Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 10 směrech  •  Leštěné 
sportovní pedály  •  Adaptive Dynamics  •  Červeně lakované brzdové třmeny  •  Stěrače skla čelního okna se senzorem 
deště a automatické ovládání světlometů se senzorem světla  •  Sedadla vzadu s elektricky nastavitelným sklonem opěradla  
•  Matně chromované páčky na volantu pro manuální řazení  •  Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru  •  InControl 
Touch Pro  •  Audiosystém Meridian Digital



123
  INDIVIDUALIZACE

F-PACE – VAŠE VOLBA
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

INDIVIDUALIZACE

Strana 66

Vyberte si z výkonných 
a hospodárných zážehových nebo 
vznětových motorů modelu F-PACE 
jednotku, která bude vyhovovat 
vašemu stylu řízení.

Strana 68

Porovnejte si širokou nabídku standardní 
výbavy a výbavy na přání pro jednotlivé 
verze modelu F-PACE.

Strana 78

Vyjádřete svou individualitu některou 
z úžasných barev karoserie modelu 
F-PACE.

VYBERTE SI

MOTOR

VYBERTE SI

MODEL  
A VÝBAVU  
NA PŘÁNÍ

VYBERTE SI

BARVU

64 |



4 65Strana 80

Dodejte vašemu novému vozu F-PACE 
individuální charakter a umocněte jeho 
ohromující styl sadou kol z hliníkové 
slitiny v nádherném designu.

VYBERTE SI

KOLA
Strana 82

Máte na výběr širokou paletu luxusních 
materiálů, kůží, obložení a povrchových 
úprav, které vyhoví jakémukoli 
osobnímu vkusu.

Strana 96

Originálním příslušenstvím pro model 
F-PACE od vašeho nejbližšího prodejce 
značky Jaguar dodáte vašemu vozu styl, 
praktičnost a všestrannou využitelnost 
přesně podle svých představ.

VYBERTE SI

INTERIÉR

VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
JAGUAR



VZNĚTOVÉ MOTORY

ČTYŘVÁLEC 2.0 L 
RWD

TURBO
NEJVYŠŠÍ VÝKON 180 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 430 Nm

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h 8,9 sekundy

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 209 km/h

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA 4,9 l/100 km

EMISE CO2 129 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

ČTYŘVÁLEC 2.0 L 
AWD

TURBO
NEJVYŠŠÍ VÝKON 180 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 430 Nm

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h
Man./Aut. 8,7 sekundy

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST Man./Aut. 208 km/h

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA Man. 5,2 l/100 km 
Aut. 5,3 l/100 km

EMISE CO2 Man. 134 g/km Aut. 139 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

3.0 L V6 
AWD

TWIN TURBO 
NEJVYŠŠÍ VÝKON 300 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 700 Nm

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h 6,2 sekundy

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 241 km/h

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA 6,0 l/100 km

EMISE CO2 159 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, S

INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

MOTOR1
Nakonfi gurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

208
KM/H

8,7
S

8,7
S

8,9
S

6,2
S

MAN. 
0-100 KM/H

MAN.
0-100 KM/H

AUT.
0-100 KM/H

AUT.
0-100 KM/H

AUT.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

MAN.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

MAN.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

AUT.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

208
KM/H

209
KM/H

241
KM/H

Kompletní přehled hodnot spotřeby paliva naleznete na stránkách s technickými údaji.
Uváděné hodnoty jsou výsledkem ofi ciálních testů výrobce v souladu s legislativou EU.
Skutečné hodnoty spotřeby paliva vozidla se mohou lišit od hodnot dosažených ve výše uvedených testech. Tyto hodnoty jsou zjišťovány pouze za účelem porovnání.
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ZÁŽEHOVÉ MOTORY

3.0 L V6 S 
AWD

KOMPRESOR
NEJVYŠŠÍ VÝKON 380 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 450 Nm

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h 5,5 sekundy

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 250 km/h*

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA 8,9 l/100 km

EMISE CO2 209 g/km

S

3.0 L V6 
AWD

KOMPRESOR
NEJVYŠŠÍ VÝKON 340 k

NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 450 Nm

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h 5,8 sekundy

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 250 km/h*

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA 8,9 l/100 km

EMISE CO2 209 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

5,8
S

5,5
S

AUT.
0-100 KM/H

AUT.
0-100 KM/H

AUT.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

AUT.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

250*
KM/H

250*
KM/H

*Elektronicky omezená nejvyšší rychlost.



PURE
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

18“ kola z lehké slitiny

Halogenové světlomety se světly pro denní svícení

Sedadla čalouněná tkaninou Premium

Sedadla vpředu nastavitelná manuálně v 8 směrech

Leskle černé obložení

PRESTIGE
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY PURE)

Bi-xenonové světlomety se světly LED pro denní 
svícení ve tvaru písmene J

Ostřikovače světlometů

Sedadla čalouněná kůží Taurus

Chromované okenní lišty

Mlhové světlomety vpředu

Koberečky

Ambientní osvětlení interiéru

PORTFOLIO
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY PRESTIGE)

18“ kola z lehké slitiny (odlišný design)

Luxusní sedadla čalouněná perforovanou kůží Windsor

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 10 směrech

Konfi gurovatelné ambientní osvětlení interiéru

Obložení lesklým ebenovým dřevem s výraznou kresbou

ZAMĚŘENÍ NA LUXUS

INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

MODEL
Nakonfi gurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

2

Standardní výbava se může lišit v závislosti na trhu, jakož i variantě motoru a převodovky. Více informací naleznete v ceníku nebo na jaguar.cz.
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R-SPORT
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY PURE)

19“ kola z lehké slitiny

Vnější stylingový paket R-Sport včetně předního 
a zadního nárazníku R-Sport, obložení dveří v barvě 
karoserie s matně černými ozdobnými lištami

Matně chromované orámování masky chladiče 
a matně chromované boční ventilační otvory

Leskle černé okenní lišty

Kovové prahové lišty s logem R-Sport

Bi-xenonové světlomety se světly LED pro denní 
svícení ve tvaru písmene J

Ostřikovače světlometů

Sportovní sedadla čalouněná kůží Taurus 
se sedacími plochami čalouněnými tkaninou 
Technical Mesh

Ambientní osvětlení interiéru

Mlhové světlomety vpředu

S
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY R-SPORT)

20“ kola z lehké slitiny

Vnější stylingový paket S včetně předního a zadního 
nárazníku S, obložení dveří S v barvě karoserie s matně 
chromovanými ozdobnými lištami

Kovové prahové lišty s logem S

Adaptivní LED světlomety se světly LED pro denní svícení 
ve tvaru písmene J

Sportovní sedadla čalouněná kůží Taurus se sedacími 
plochami čalouněnými velurem

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 10 směrech

Obložení hliníkem se síťovaným vzorem

Leštěné sportovní pedály

Adaptivní podvozek Adaptive Dynamics

Červeně lakované brzdové třmeny

Matně chromované páčky na volantu pro manuální řazení

Čalounění stropu velurem Jet

ZAMĚŘENÍ NA SPORT



Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

INDIVIDUALIZACE

HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY
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POPIS
Systém Stop/Start 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 60

Asistent pro rozjezd do kopce HLA (Hill Launch Assist) 2 2 2 2 2
Zabraňuje zpětnému pohybu vozu F-PACE při rozjezdu ve svahu, abyste pokaždé 

zvládli dokonalý rozjezd ve stoupání

JaguarDrive Control s režimy Eco, Dynamic, Normal a Rain Ice Snow 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 26

Řízení s elektromechanickým posilovačem EPAS (Electric Power Assisted Steering) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 37

Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Parking Brake) s automatickým uvolněním 
při rozjezdu

2 2 2 2 2
Automaticky uvolní parkovací brzdu bez přičinění řidiče, jakmile při rozjezdu 

sešlápnete pedál plynu

Nouzový brzdový asistent EBA (Emergency Brake Assist) 2 2 2 2 2 Zvýší brzdný tlak v nouzové situaci

Autonomní nouzové brzdění AEB (Autonomous Emergency Braking) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 58

Aktivace výstražných světel při nouzovém brzdění 2 2 2 2 2

Airbagy 2 2 2 2 2
Čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu, se senzorem obsazení sedadla spolujezdce, 

boční vpředu a okenní v celé délce interiéru

Torque Vectoring (aktivní rozdělování hnací síly brzdnými zásahy na jednotlivých kolech) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 42

Dynamický stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control) a protiprokluzový systém 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 45

Tempomat s omezovačem rychlosti 2 2 2 2 2

Systém varující před opuštěním jízdního pruhu LDW (Lane Departure Warning) 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 58

Asistent pro stabilizaci přívěsu TSC (Trailer Stability Control) 2 2 2 2 2

Zasahuje, jakmile systém detekuje pohyb přívěsu do stran nebo jiný potenciálně 
nebezpečný pohyb, a uvede přívěs zpět do stabilního stavu. Více informací naleznete 

na straně 45
Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu s funkcí kompletního otevření/zavření na jedno 
stisknutí tlačítka a ochranou proti přivření

2 2 2 2 2

Stěrače skla čelního okna se senzorem deště 2 2 2 2 2

Dvouzónová automatická klimatizace 2 2 2 2 2

Vstupy USB, AUX a připojení pro iPod® 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 51

Handsfree Bluetooth® 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 51

Funkce Bluetooth® streaming 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 53

Spouštění motoru tlačítkem 2 2 2 2 2

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ2

2 Standardní výbava  7 Výbava na přání  — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce Jaguar.

Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku pro model F-PACE nebo si můžete nakonfigurovat svůj vůz na jaguar.cz
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Parkovací asistent

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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PŘEVODOVKA A JÍZDNÍ DYNAMIKA KÓD POPIS
Šestistupňová manuální převodovka (k dispozici pouze pro vznětové čtyřválce 2.0 l) A40G 2 2 2 2 — Více informací naleznete na straně 27

Osmistupňová automatická převodovka s funkcí Jaguar Sequential Shift pro manuální řazení 
(včetně páček na volantu a systému All Surface Progress Control) A40H 7 7 7 7 2 Více informací naleznete na straně 26

Configurable Dynamics (pouze s automatickou převodovkou) C35C 7 7 7 7 2

Adaptivní podvozek Adaptive Dynamics C35A 7 7 7 7 2

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v dopravní koloně (pouze s automatickou 
převodovkou) H41F 7 7 7 7 7

Adaptive Surface Response (pouze s pohonem všech kol AWD, automatickou převodovkou 
a systémem Adaptive Dynamics) B73F 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 41

Kotoučové brzdy s průměrem 350 mm (standardně s motory V6) G36B 7 7 7 7 2

VNĚJŠÍ VÝBAVA

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Pevné panoramatické střešní okno F45A 7 7 7 7 7

Posuvné panoramatické střešní okno F45C 7 7 7 7 7

Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru B69B 7 7 7 7 7

Ovládání víka zavazadlového prostoru gestem (pouze s chytrým klíčkem (Jaguar Smart Key 
System) s bezklíčkovým přístupovým systémem a spouštěním motoru tlačítkem) B69C 7 7 7 7 7

Chromované okenní lišty D53C — 2 2 7 7

Leskle černé podélné střešní nosiče B16D 7 7 7 7 7

Matně chromované podélné střešní nosiče B16F 7 7 7 7 7

Stylingový paket R-Sport — — — — 2 —
Zahrnuje přední nárazník R-Sport, obložení dveří R-Sport v barvě karoserie s matně 

černými ozdobnými lištami, matně chromované boční ventilační otvory s logem 
R-Sport, zadní nárazník R-Sport

Stylingový paket S — — — — — 2

Zahrnuje přední nárazník S, obložení dveří S v barvě karoserie s matně 
chromovanými ozdobnými lištami, zadní nárazník S s leskle černou povrchovou 

úpravou a matně chromovaný difuzor

Bez označení typu motoru B05H 7 7 7 7 —



INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ2

2 Standardní výbava  7 Výbava na přání  — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce Jaguar.

Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku pro model F-PACE nebo si můžete nakonfigurovat svůj vůz na jaguar.cz

VNĚJŠÍ VÝBAVA – POKRAČOVÁNÍ
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SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA KÓD POPIS

Determální sklo čelního okna D97B 7 7 7 7 7
Odráží sluneční světlo, čímž snižuje oslňování a zabraňuje pronikání škodlivého 

ultrafialového záření do interiéru

Vyhřívané sklo čelního okna a vyhřívané trysky ostřikovačů D96A 7 7 7 7 7

Tmavě tónovaná skla H75A 7 7 7 7 7

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka B28J 2 2 2 2 2

Vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru před dveřmi B28U 7 7 7 7 7

Vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru před dveřmi  
a se samostmívací funkcí B28P 7 7 7 7 7 Pouze s vnitřním zpětným zrcátkem se samostmívací funkcí

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ
Halogenové světlomety se světly pro denní svícení D90V 2 — — — —

Bi-xenonové světlomety se světly LED pro denní svícení ve tvaru písmene J D90L 7 2 2 2 — Včetně ostřikovačů světlometů

Adaptivní LED světlomety se světly LED pro denní svícení ve tvaru písmene J D90T 7 7 7 7 2
Včetně asistenta dálkových světlometů a ostřikovačů světlometů. Více informací 

naleznete na straně 12

Mlhové světlomety vpředu D01S 7 2 2 2 2

JÍZDA S PŘÍVĚSEM
Odnímatelné tažné zařízení C05C 7 7 7 7 7

Elektricky ovládané tažné zařízení C05B 7 7 7 7 7

LAKY KAROSERIE (Kompletní paletu barev naleznete na stranách 78-79)

Standard — 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 78

Metallic — 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 78-79

Premium Metallic — 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 79

KOLA (Kompletní nabídku naleznete na stranách 80-81)

Souprava pro opravu poškozené pneumatiky C69A 2 2 2 2 2

Prostorově úsportné náhradní kolo pro nouzové dojetí C40D 7 7 7 7 7

Plnohodnotné náhradní kolo (nedodává se v kombinaci s kolejnicemi v zavazadlovém prostoru) C40K 7 7 7 7 7

Systém sledování tlaku v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) C42R 2 2 2 2 2

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz
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SEDADLA A OBLOŽENÍ INTERIÉRU

P
U

R
E

P
R

E
S

T
IG

E

P
O

R
T

F
O

L
IO

R
-S

P
O

R
T

S

SEDADLA KÓD POPIS
Vyhřívaná sedadla vpředu F53A 7 7 7 7 7

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu F53B — 7 7 7 7

Odvětrávaná a vyhřívaná sedadla vpředu a vyhřívaná sedadla vzadu (pouze pro sedadla 
čalouněná kůží s bederní opěrkou nastavitelnou elektricky ve 4 směrech) F53C — 7 7 7 7

Sedadla vpředu manuálně nastavitelná v 8 směrech Z02J 2 2 — 2 —

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech Z02P 7 7 2 7 2
Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 

sedáku, sklonu opěradla a manuální nastavování výšky opěrky hlavy

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech s paměťovou funkcí (s vnějšími zpětnými 
zrcátky s paměťovou funkcí) Z02Q 7 7 7 7 7

Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 
sedáku, sklonu opěradla a manuální nastavování výšky opěrky hlavy. Do paměti lze 

uložit nastavení sedadla řidiče, vnějších zpětných zrcátek a volantu (je-li vůz vybaven 
elektricky nastavitelným sloupkem řízení)

Bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech (k dispozici pouze pro sedadla 
nastavitelná v 8 nebo 10 směrech) F52A — 7 7 7 7

Sportovní sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech s bederní opěrkou elektricky 
nastavitelnou ve 4 směrech Z02R — — — 7 7

Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 
sedáku, délky sedáku, sklonu opěradla a bočních polštářů. Manuální nastavování 

výšky opěrky hlavy.

Sportovní sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech s bederní opěrkou elektricky 
nastavitelnou ve 4 směrech a paměťovou funkcí pro sedadlo řidiče Z02S — — — 7 7

Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 
sedáku, délky sedáku, sklonu opěradla a bočních polštářů. Manuální nastavování 

výšky opěrky hlavy. Do paměti lze uložit nastavení sedadla řidiče, vnějších zpětných 
zrcátek a volantu (je-li vůz vybaven elektricky nastavitelným sloupkem řízení)

Luxusní sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech s manuálně nastavitelnou 
výškou opěrky hlavy, bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech a paměťovou 
funkcí pro řidiče a spolujezdce vpředu

Z02M — — 7 — —

Zahrnuje elektrické nastavování podélné polohy sedadla, výšky sedáku, sklonu 
sedáku, délky sedáku, sklonu opěradla a bočních polštářů. Manuální nastavování 

výšky opěrky hlavy. 
Do paměti lze uložit nastavení sedadla řidiče a spolujezdce vpředu (bez bočních 

polštářů a bederní opěrky), vnějších zpětných zrcátek a volantu (je-li vůz vybaven 
elektricky nastavitelným sloupkem řízení)

Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží Taurus B41T — — — 7 7 Model S zahrnuje opěrky hlavy vpředu s reliéfním logem S

Loketní opěrka vzadu s dvěma držáky nápojů H51A — 2 2 2 2

Zadní sedadla s elektricky nastavitelným sklonem opěradla H49A — 7 7 7 7

Páčky pro dálkové odjištění zadních sedadel H40A 7 7 7 7 7

OBLOŽENÍ INTERIÉRU Kompletní nabídku obložení naleznete na stranách 94-95

ČALOUNĚNÍ STROPU A VNITŘNÍ VÝBAVA

ČALOUNĚNÍ STROPU
Čalounění stropu Light Oyster HAMT 2 2 2 2 7

Čalounění stropu Jet HPDB 7 7 7 7 2

Čalounění stropu velurem H01D — — 7 7 2



INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ2

2 Standardní výbava  7 Výbava na přání  — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce Jaguar.

Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku pro model F-PACE nebo si můžete nakonfigurovat svůj vůz na jaguar.cz

ČALOUNĚNÍ STROPU A VNITŘNÍ VÝBAVA – POKRAČOVÁNÍ
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VNITŘNÍ VÝBAVA KÓD POPIS
Osvětlené kovové prahové lišty s nápisem Jaguar a kovová ochranná lišta prahu 
zavazadlového prostoru F28F 7 7 7 7 7

Koberečky H69H 7 2 2 2 2

Koberečky Premium H69J 7 7 7 7 7

Leštěné sportovní pedály G48S — — — — 2

Vyhřívaný volant F97A 7 7 7 7 7

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (pouze s paměťovou funkcí pro nastavení sedadla řidiče 
nebo sedadel řidiče a spolujezdce vpředu) D07J 7 7 7 7 7

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí B68B 7 7 7 7 7

Nezávislá ventilace a topení s dálkovým ovládáním H10F 7 7 7 7 7

Čtyřzónová automatická klimatizace (pouze se senzorem kvality vzduchu a chlazenou 
schránkou před sedadlem spolujezdce. Nedodává se s předními sedadly manuálně 
nastavitelnými v 8 směrech)

C88G — 7 7 7 7

Senzor kvality vzduchu a chlazená schránka před sedadlem spolujezdce C89A, B23H 7 7 7 7 7

Osvětlení interiéru B65C 2 — — — —

Ambientní osvětlení interiéru B65A 7 2 — 2 2

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru (10 barev světla) B65B — 7 2 7 7

Kuřácký paket A03B 7 7 7 7 7

Dva držáky nápojů vpředu s krytem (pouze s osmistupňovou automatickou převodovkou 
s funkcí manuálního řazení Jaguar Sequential Shift) G71E 7 7 7 7 7

Dvě dodatečné elektrické zásuvky D72B 7 2 2 2 2

Bezpečnostní síť pro oddělení zavazadlového prostoru C02B 7 2 2 2 2

Kovová ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru F31A 7 7 7 7 7

Kolejnice v zavazadlovém prostoru (nedodávají se v kombinaci s plnohodnotným 
náhradním kolem) H52C 7 7 2 2 2

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz
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ČALOUNĚNÍ STROPU A VNITŘNÍ VÝBAVA – POKRAČOVÁNÍ
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VNITŘNÍ VÝBAVA – POKRAČOVÁNÍ KÓD POPIS
Parkovací senzory vzadu C11A 2 2 2 2 2

Parkovací senzory vpředu (pouze s parkovacími senzory vzadu) C13A 7 7 2 7 7

Zadní kamera (pouze s parkovacími senzory vpředu a vzadu) C14A 7 7 7 7 7

Prostorový kamerový systém (pouze se zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí  
a parkovacími senzory vpředu a vzadu) C14D 7 7 7 7 7

Parkovací senzory 360° (pouze s parkovacími senzory vpředu a vzadu) C17A 7 7 7 7 7

Parkovací asistent (pouze s parkovacími senzory vpředu a vzadu, jakož i parkovacími 
senzory 360°) C18B 7 7 7 7 7

Dálkové ovládání garážových vrat (HomeLink®, pouze s vnitřním zpětným zrcátkem se 
samostmívací funkcí) B20B 7 7 7 7 7

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane Keep Assist) a systém pro sledování pozornosti 
řidiče (pouze se zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí) H72D 7 7 7 7 7

Sledování slepého úhlu a systém varování před kolizí při couvání (pouze se zpětnými zrcátky 
se samostmívací funkcí a zadními parkovacími senzory) H71C 7 7 7 7 7

Asistent pro rozpoznávání dopravních značek s adaptivním omezovačem rychlosti (pouze  
s navigačním systémem) A41B 7 7 7 7 7

Systém s chytrým klíčkem (Jaguar Smart Key System) a bezklíčkovým přístupovým 
systémem – bezklíčkové spouštění motoru F04B 7 7 7 7 7

Activity Key F05D 7 7 7 7 7



VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ2
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

INDIVIDUALIZACE

2 Standardní výbava  7 Výbava na přání  — Nedodává se

Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Jaguar.

Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku pro model F-PACE nebo si můžete nakonfigurovat svůj vůz na jaguar.cz

INFORMACE, KOMUNIKACE A ZÁBAVA
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VÝBAVA DOSTUPNÁ POUZE SE SYSTÉMEM 
INCONTROL TOUCH KÓD POPIS

8“ kapacitní dotykový displej G61C 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 51

Analogové přístroje s 5“ barevným displejem TFT P50S 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 51

Navigační systém InControl SD Touch G61C 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 52

Audiosystém Jaguar B43T 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 57

Audiosystém Meridian B44V 7 7 7 7 2

InControl Apps H57A 7 7 7 7 7

Paket InControl Connect Z77J 7 7 7 7 7 Zahrnuje WiFi Hotspot, InControl Apps a InControl Remote Premium

VÝBAVA DOSTUPNÁ POUZE SE SYSTÉMEM INCONTROL TOUCH PRO DODÁVANÝM NA PŘÁNÍ  (Více informací naleznete na straně 55)

Navigační systém InControl Touch Pro s 10,2“ dotykovým displejem, 12,3“ displejem 
s vysokým rozlišením a virtuálními přístroji a audiosystémem Meridian Digital (380 W) Z59X 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 55

Navigační systém InControl Touch Pro s 10,2“ dotykovým displejem, 12,3“ displejem 
s vysokým rozlišením a virtuálními přístroji a audiosystémem Meridian Digital Surround (825 W) Z59Y 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 55

Paket InControl Connect Pro Z77A 7 7 7 7 7 Zahrnuje InControl Pro Services, InControl Apps a InControl Remote Premium

InControl Apps H57A 7 7 7 7 7

Digitální televizní tuner G52G 7 7 7 7 7

VÝBAVA DOSTUPNÁ POUZE SE SYSTÉMY INCONTROL TOUCH A INCONTROL TOUCH PRO
InControl Protect D45D 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 51

InControl Secure D44A 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 51
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PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ KÓD POPIS

Paket Black Pack Z93L/Z94H/
Z93R

7 7 7 7 7
Obsahuje doplňky exteriéru v leskle černé povrchové úpravě. Rozdíly vnějšího 

vzhledu s paketem Black Pack se u jednotlivých verzí liší

Paket Cold Climate Pack Z88Q/Z88D 2 7 7 7 7
Zahrnuje vyhřívané sklo čelního okna, vyhřívané trysky ostřikovačů, vyhřívaný volant 
a vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu (u verze Pure pouze vyhřívaná sedadla vpředu)

Paket Adaptive Dynamics Pack Z07A 7 7 7 7 — Zahrnuje systémy Adaptive Dynamics a Adaptive Surface Response 
(pouze s automatickou převodovkou)

Paket Head-Up Display Pack Z13A 7 7 7 7 7 Zahrnuje determální sklo čelního okna a průhledový displej HUD (Head-Up Display)

Paket Memory Pack pro sedadla nastavitelná v 10 směrech Z16X 7 7 7 7 7

Zahrnuje sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech  
s manuálně nastavitelnou výškou opěrky hlavy a paměťovou funkcí pro nastavení 

řidiče, vnitřní a vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí, vyhřívaná  
a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru před dveřmi  

a elektricky nastavitelný sloupek řízení

Paket Memory Pack pro sportovní sedadla nastavitelná v 14 směrech Z16Y — — — 7 7

Zahrnuje sportovní sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 14 směrech  
s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou ve 4 směrech a pamětí pro nastavení 

řidiče, vnitřní a vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí, vyhřívaná 
a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru před dveřmi  

a elektricky nastavitelný sloupek řízení

Paket Memory Pack pro luxusní sedadla nastavitelná v 14 směrech Z16W — — 7 — —

Zahrnuje luxusní sedadla vpředu elektricky nastav 
itelná v 14 směrech s manuálně nastavitelnou výškou opěrek hlavy, elektricky 

nastavitelnou bederní opěrkou ve 4 směrech a paměťovou funkcí pro nastavení 
řidiče a spolujezdce vpředu, vnitřní a vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí, 

vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru  
před dveřmi a elektricky nastavitelný sloupek řízení

Paket Rear Seat Comfort Pack Z12C — 7 7 7 7

Zahrnuje vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu, chlazenou schránku před sedadlem 
spolujezdce vpředu, senzor kvality vzduchu, zadní sedadla s elektricky nastavitelným 

sklonem opěradla a čtyřzónovou automatickou klimatizaci

Paket Practicality Pack Z87A 7 7 7 7 7

Zahrnuje páčky pro dálkové odjištění zadních sedadel, ovládání víka zavazadlového 
prostoru gestem, síť pro bezpečné oddělení zavazadlového prostoru, uzamykatelnou 

chlazenou schránku před sedadlem spolujezdce vpředu, senzor kvality vzduchu, 
systém s chytrým klíčkem (Jaguar Smart Key System), bezklíčkovým přístupovým 

systémem a bezklíčkovým spouštěním motoru

Paket Luxury Pack Z05C 7 7 7 7 7

Zahrnuje dva držáky nápojů vpředu s krytem, konfigurovatelné ambientní osvětlení 
(pouze Prestige, R-Sport a S), koberečky Premium, osvětlené kovové prahové lišty s 
nápisem Jaguar, kovovou ochrannou lištu prahu zavazadlového prostoru a čalounění 

stropu velurem(pouze Portfolio a R-Sport) (pouze s automatickou převodovkou)

Paket Advanced Parking Assist Pack Z68N 7 7 7 7 7
Zahrnuje parkovací senzory vpředu a vzadu, zadní kameru, parkovací senzory 360° 

a parkovacího asistenta

Paket Advanced Parking Assist Pack s prostorovým kamerovým systémem Z68Y 7 7 7 7 7

Zahrnuje parkovací senzory vpředu a vzadu, prostorový kamerový systém, parkovací 
senzory 360° a parkovacího asistenta (pouze se vnějšími zpětnými zrcátky se 

samostmívací funkcí)



Ultimate Black

METALLICSTANDARD

Polaris White Ebony Black Glacier White QuartziteAmmonite Grey Dark Sapphire Blue British Racing Green

VYBERTE SI

BARVU
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

3



Rhodium Silver Gallium Silver*Odyssey Red

PREMIUM METALLIC

Storm GreyTempest Grey Ingot Cosmic Black*Italian Racing Red

*K dispozici od léta 2016



18“ LIGHTWEIGHT
15 PAPRSKŮ

18“ AERO
10 PAPRSKŮ

18“ VORTEX
10 PAPRSKŮ

19“ FAN
5 PAPRSKŮ

19“ FAN
5 PAPRSKŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
KOL Z LEHKÉ SLITINY stříbrná stříbrná stříbrná stříbrná leskle černá

KOLA Z LEHKÉ SLITINY/ROZMĚR 7,5J x 18“ 7,5J x 18“ 7,5J x 18“ 8,5J x 19“ 8,5J x 19“
ROZMĚR PNEUMATIK 255/60 R 18 235/65 R 18 255/60 R 18 255/55 R 19 255/55 R 19
KÓD C54S C54Q C54R C54U C55R

Pure 2 7 7 7 7

Prestige 2 7 7 7 7

Portfolio 7 7 2 7 7

R-Sport — — — 7 7

S 7 — 7 7 7

19“ RAZOR 
7 DVOJITÝCH PAPRSKŮ

19“ BIONIC 
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ

20“ MATRIX 
10 DVOJITÝCH 

PAPRSKŮ
20“ VENOM 

5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ
20“ VENOM 

5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
KOL Z LEHKÉ SLITINY stříbrná šedá s diamantovým brusem stříbrná leskle černá šedá s diamantovým brusem

KOLA Z LEHKÉ SLITINY/ROZMĚR 8,5J x 19“ 8,5J x 19“ 8,5J x 20“ 8,5J x 20“ 8,5J x 20“
ROZMĚR PNEUMATIK 255/55 R 19 255/55 R 19 255/50 R 20 255/50 R 20 255/50 R 20
KÓD C54T C54V C54G C54J C54H

Pure 7 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7 7

R-Sport 7 2 7 7 7

S 7 7 7 7 7

INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

KOLA
Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

4

2 Standardní výbava  7 Výbava na přání  — Nedodává se

Rozsah standardní výbavy a výbavy na přání se může na jednotlivých trzích lišit.
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20“ TEMPLAR 
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ

20“ BLADE
5 PAPRSKŮ

20“ BLADE
5 PAPRSKŮ

22“ DOUBLE HELIX
15 PAPRSKŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
KOL Z LEHKÉ SLITINY stříbrná šedá s diamantovým brusem leskle černá stříbrná s kontrastními doplňky

KOLA Z LEHKÉ SLITINY/ROZMĚR 8,5J x 20“ 8,5J x 20“ 8,5J x 20“ 9,0J x 22“
ROZMĚR PNEUMATIK 255/50 R 20 255/50 R 20 255/50 R 20 265/40 R 22
KÓD C54F C54X C54Y C54K

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 7 7

S 7 2 7 7

22“ DOUBLE HELIX
15 PAPRSKŮ

22“ TURBINE
9 PAPRSKŮ

22“ TURBINE
9 PAPRSKŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
KOL Z LEHKÉ SLITINY černá s kontrastními doplňky šedá s diamantovým brusem chromovaná

KOLA Z LEHKÉ SLITINY/ROZMĚR 9,0J x 22“ 9,0J x 22“ 9,0J x 22“
ROZMĚR PNEUMATIK 265/40 R 22 265/40 R 22 265/40 R 22
KÓD C54L C54M C54N

Pure 7 7 7

Prestige 7 7 7

Portfolio 7 7 7

R-Sport 7 7 7

S 7 7 7



PURE
SEDADLA S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
MORZINE

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY BEZ PROŠÍVÁNÍ

KOBEREC KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sedadla čalouněná tkaninou Premium Jet a Jet Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet Jet TR44

PRESTIGE
SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
MORZINE

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY BEZ PROŠÍVÁNÍ

KOBEREC KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sedadla čalouněná kůží Taurus Jet/Siena Tan Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet Jet TR46

Latte a Espresso Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Espresso Espresso TR48

Light Oyster a Pistachio Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet Jet TR47

PORTFOLIO
SEDADLA S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
MORZINE*

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

KOBEREC KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sedadla čalouněná perforovanou kůží Windsor Jet a Jet Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet** Jet a Jet Jet TR58

Espresso a Espresso Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet** Espresso a Espresso Espresso TR61

Siena Tan a Siena Tan Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet** Jet a Jet Jet TR62

Latte a Latte Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet** Espresso a Espresso Espresso TR59

Light Oyster a Light Oyster Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet** Oyster a Oyster Oyster TR60

INDIVIDUALIZACE

*Čalounění stropu velurem se dodává na přání 
**Čalounění stropu Jet se dodává na přání 
†Čalounění stropu Light Oyster se dodává na přání 
††Čalounění stropu Morzine se dodává na přání

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR5
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R-SPORT
SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
MORZINE*

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY BEZ PROŠÍVÁNÍ

KOBEREC KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sportovní sedadla čalouněná kůží Taurus se sedacími 
plochami čalouněnými tkaninou Technical Mesh

Jet/Jet a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet Jet TR49

SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
MORZINE*

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

KOBEREC KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Výbava na přání

Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží Taurus Jet/Jet a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet a Light Oyster Jet TR49 +B41T
(upgrade kůže)

Jet/Red a Red Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet a Red Jet TR50 + B41T

Jet/Light Oyster a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet a Light Oyster Jet TR51 + B41T

Oyster/Oyster a Lime Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Oyster a Lime Oyster TR52 + B41T

S
SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
VELUREM††

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY BEZ PROŠÍVÁNÍ

KOBEREC KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Standardní výbava

Sportovní sedadla čalouněná kůží Taurus se sedacími 
plochami čalouněnými velurem

Jet/Jet a Light Oyster Hliník se síťovaným 
vzorem

Jet nebo Light Oyster† Jet Jet TR53

SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ ČALOUNĚNÍ STROPU 
VELUREM††

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM

KOBEREC KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU

Výbava na přání

Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží Taurus Jet/Jet a Light Oyster Hliník se síťovaným 
vzorem

Jet nebo Light Oyster† Jet a Light Oyster Jet TR53+B41T
(upgrade kůže)

Red/Jet a Jet Hliník se síťovaným 
vzorem

Jet nebo Light Oyster† Jet a Red Jet TR54 + B41T

Brogue/Brogue a Light Oyster Hliník se síťovaným 
vzorem

Jet nebo Light Oyster† Jet a Light Oyster Jet TR56 + B41T
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR5
Interiér na snímku: Sedadla čalouněná tkaninou Jet, leskle černé obložení, čalounění stropu Light Oyster  
a přístrojová deska Jet.



 1  2  3  4  5

INDIVIDUALIZACE

PURE
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Jet Leskle černé Light Oyster nebo Jet* Jet Jet

SEDADLA S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU MORZINE

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY BEZ PROŠÍVÁNÍ KOBEREC

STANDARDNÍ VÝBAVA

*Čalounění stropu Jet se dodává na přání.
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR5
Interiér na snímku: Sedadla čalouněná kůží Taurus Latte s kontrastním prošíváním Espresso, leskle černé 
obložení, čalounění stropu Light Oyster a přístrojová deska Espresso.



 1  2  3  4  5

INDIVIDUALIZACE

PRESTIGE
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Jet/Siena Tan Leskle černé Light Oyster nebo Jet* Jet Jet

Latte a Espresso Leskle černé Light Oyster nebo Jet* Espresso Espresso

Light Oyster a Pistachio Leskle černé Light Oyster nebo Jet* Jet Jet

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Hliník se síťovaným vzorem, eloxovaný hliník, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, matně šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, matné dřevo s jemnými liniemi, 
matné jasanové dřevo, matně šedé jasanové dřevo

STANDARDNÍ VÝBAVA

*Čalounění stropu Jet se dodává na přání.

SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU MORZINE

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY BEZ PROŠÍVÁNÍ KOBEREC

| 87



2

5

3

1

4

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR5
Interiér na snímku: Sedadla čalouněná kůží Windsor Siena Tan s tonálním prošíváním Siena Tan, obložení 
lesklým ebenovým dřevem s výraznou kresbou, čalounění stropu Light Oyster a přístrojová deska Jet.



 1  2  3  4  5

INDIVIDUALIZACE

PORTFOLIO
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Jet a Jet Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet** Jet a Jet Jet

Latte a Latte Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet** Espresso a Espresso Espresso

Light Oyster a Light Oyster Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet** Oyster a Oyster Oyster

Espresso a Espresso

Siena Tan a Siena Tan

Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Lesklé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou

Light Oyster nebo Jet**

Light Oyster nebo Jet**

Espresso a Espresso

Jet a Jet

 Espresso

Jet

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Leskle černé obložení, hliník se síťovaným vzorem, eloxovaný hliník, matně šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, matné dřevo s jemnými liniemi, matné jasanové dřevo, 
matně šedé jasanové dřevo

STANDARDNÍ VÝBAVA

*Čalounění stropu velurem se dodává na přání. 
**Čalounění stropu Jet se dodává na přání.

SEDADLA S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU MORZINE*

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY S TONÁLNÍM 
PROŠÍVÁNÍM KOBEREC
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR5
Interiér na snímku: Sportovní sedadla čalouněná kůží Taurus Jet a Red s kontrastním prošíváním Red,  
obložení eloxovaným hliníkem, čalounění stropu Jet a přístrojová deska Jet.



 1  2  3  4  5

INDIVIDUALIZACE

R-SPORT
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Jet/Jet a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet Jet

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Hliník se síťovaným vzorem, eloxovaný hliník, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, matně šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, matné dřevo s jemnými liniemi, 
matné jasanové dřevo, matně šedé jasanové dřevo

STANDARDNÍ VÝBAVA

NA PŘÁNÍ

*Čalounění stropu velurem se dodává na přání. 
**Čalounění stropu Jet se dodává na přání.

SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU MORZINE*

HORNÍ ČÁST  
PŘÍSTROJOVÉ DESKY KOBEREC

Jet/Jet a Light Oyster Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet a Light Oyster Jet

Jet/Red a Red Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet a Red Jet

Jet/Light Oyster 
a Light Oyster

Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Jet a Light Oyster Jet

Oyster/Oyster a Lime Leskle černé Light Oyster nebo Jet** Oyster a Lime Oyster
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Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR5
Interiér na snímku: Sportovní sedadla čalouněná kůží Taurus Brogue s kontrastním prošíváním Light Oyster, 
obložení hliníkem se síťovaným vzorem, čalounění stropu Jet a přístrojová deska Jet.



 1  2  3  4  5

INDIVIDUALIZACE

S
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

Jet/Jet a Light Oyster Hliník se síťovaným vzorem Jet nebo Light Oyster** Jet Jet

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Leskle černé obložení, eloxovaný hliník, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, matně šedé ebenové dřevo s výraznou kresbou, matné dřevo s jemnými liniemi, matné 
jasanové dřevo, matně šedé jasanové dřevo

STANDARDNÍ VÝBAVA

*Čalounění stropu Morzine se dodává na přání. 
**Čalounění stropu Light Oyster se dodává na přání.

SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU

ČALOUNĚNÍ STROPU 
VELUREM*

HORNÍ ČÁST  
PŘÍSTROJOVÉ DESKY KOBEREC

NA PŘÁNÍ

Jet/Jet a Light Oyster Hliník se síťovaným vzorem Jet nebo Light Oyster** Jet a Light Oyster Jet

Red/Jet a Jet Hliník se síťovaným vzorem Jet nebo Light Oyster** Jet a Red Jet

Brogue/Brogue
a Light Oyster

Hliník se síťovaným vzorem Jet nebo Light Oyster** Jet a Light Oyster Jet
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Hliník se síťovaným vzorem Eloxovaný hliník Lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbouLeskle černé obložení

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR5



Matné šedé ebenové dřevo  
s výraznou kresbou Matné dřevo s jemnými liniemi Matné jasanové dřevo Matné šedé jasanové dřevo



6
Více informací o kompletní nabídce příslušenství Jaguar montovaného prodejcem vám ochotně poskytne  
váš prodejce Jaguar

VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR

Elektricky výsuvné boční nášlapy

Boční ochranné rámy  
z ušlechtilé oceli

Pevné boční nášlapy

Lapače nečistot vpředu

Nosič 2 jízdních kol na tažné zařízení

*Montáž bočních nášlapů nebo bočních ochranných rámů může mít vliv na terénní vlastnosti vozidla.



Leskle černé boční  
ventilační otvory

Leskle černé kryty vnějších 
zpětných zrcátek

Kryty vnějších zpětných zrcátek 
z uhlíkových vláken

Sportovní střešní box Nosič pro lyže/snowboard

Boční ventilační otvory  
z uhlíkových vláken Příčné střešní nosiče

Nosič pro surfové prkno/kajak/
plovák s plachtou



VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR6

Hliníkové páčky na volantu  
pro manuální řazení

Volič JaguarDrive Selector – horní plocha  
obšitá černou kůží

Více informací o kompletní nabídce příslušenství Jaguar montovaného prodejcem vám ochotně poskytne  
váš prodejce Jaguar

Luxusní kobercové rohože Jet

Sportovní kryty pedálů



Měkká zábrana pro zajištění zavazadelDržák pro iPad Individualizované osvětlené prahové lišty

Pryžová vana do zavazadlového prostoruRamínko na šaty připevněné k opěrce hlavy Kovové prahové lišty s vlajkou Velké Británie



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nakonfigurujte si svůj F-PACE na jaguar.cz

— Nedodává se  2 Dodává se

MOTORY

VZNĚTOVÝ ČTYŘVÁLEC 20d 
2.0 L TURBO 

RWD

VZNĚTOVÝ ČTYŘVÁLEC 20d 
2.0 L TURBO

AWD

VZNĚTOVÝ ČTYŘVÁLEC 20d 
2.0 L TURBO

AWD
Zdvihový objem cm3 1 999 1 999 1 999

Nejvyšší výkon k (kW) 180 (132) 180 (132) 180 (132)

při otáčkách 1/min 4 000 4 000 4 000

Nejvyšší točivý moment N.m 430 430 430

při otáčkách 1/min 1 750-2 500 1 750-2 500 1 750-2 500

PROVOZNÍ VLASTNOSTI MAN. MAN. AUT.
0-100 km/h sekundy 8,9 8,7 8,7

Nejvyšší rychlost km/h 209 208 208

SPOTŘEBA PALIVA1

Město l/100 km 5,7 6,0 6,2

Mimo město l/100 km 4,5 4,7 4,7

Kombinovaná l/100 km 4,9 5,2 5,3

Emise CO2 g/km 129 134 139

Objem palivové nádrže (využitelný) litry (cca) 60 60 60

ROZMĚRY
Vnější délka mm 4 731 4 731 4 731

Vnější šířka (vč. zrcátek) mm 2 175 2 175 2 175

Vnější šířka (bez zrcátek) mm 1 936 1 936 1 936

Vnější výška mm 1 652 1 652 1 652

Rozvor mm 2 874 2 874 2 874

Rozchod kol vpředu mm 1 641 1 641 1 641

Rozchod kol vzadu mm 1 654 1 654 1 654

Světlá výška mm 213 213 213

Průměr otáčení (stopový) m 11,87 11,87 11,87

Objem zavazadlového prostoru litry 650 650 650

HMOTNOSTI2

Provozní hmotnost od kg 1 665 1 767 1 775

Celková hmotnost kg 2 380 2 460 2 460

Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu kg 2 000 2 000 2 400

NABÍDKA MOTORŮ
Pure 2 2 2

Prestige 2 2 2

Portfolio 2 2 2

R-Sport 2 2 2

S   — — —



MOTORY

VZNĚTOVÝ MOTOR 30d 
3.0 L V6 BITURBO

AWD

ZÁŽEHOVÝ MOTOR 35t 
3.0 L KOMPRESOR

AWD

ZÁŽEHOVÝ MOTOR S 
3.0 L KOMPRESOR

AWD
Zdvihový objem cm3 2 993 2 995 2 995

Nejvyšší výkon k (kW) 300 (221) 340 (250) 380 (280)

při otáčkách 1/min 4 000 6 500 6 500

Nejvyšší točivý moment N.m 700 450 450

při otáčkách 1/min 2 000 4 500 4 500

PROVOZNÍ VLASTNOSTI AUT. AUT. AUT.
0-100 km/h sekundy 6,2 5,8 5,5

Nejvyšší rychlost km/h 241 250* 250*

SPOTŘEBA PALIVA1

Město l/100 km 6,9 12,2 12,2

Mimo město l/100 km 5,6 7,1 7,1

Kombinovaná l/100 km 6,0 8,9 8,9

Emise CO2 g/km 159 209 209

Objem palivové nádrže (využitelný) litry (cca) 66 63 63

ROZMĚRY
Vnější délka mm 4 731 4 731 4 731

Vnější šířka (vč. zrcátek) mm 2 175 2 175 2 175

Vnější šířka (bez zrcátek) mm 1 936 1 936 1 936

Vnější výška mm 1 652 1 652 1 652

Rozvor mm 2 874 2 874 2 874

Rozchod kol vpředu mm 1 641 1 641 1 641

Rozchod kol vzadu mm 1 654 1 654 1 654

Světlá výška mm 213 213 213

Průměr otáčení (stopový) m 11,87 11,87 11,87

Objem zavazadlového prostoru litry 650 650 650

HMOTNOSTI2

Provozní hmotnost od kg 1 884 1 820 1 861

Celková hmotnost kg 2 570 2 500 2 500

Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu kg 2 400 2 400 2 400

NABÍDKA MOTORŮ
Pure 2 2     —

Prestige 2 2 —

Portfolio 2 2 —

R-Sport 2 2 —

S 2 — 2

*Elektronicky omezená nejvyšší rychlost 
¹Uváděné hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou EU. Skutečné hodnoty spotřeby paliva vozidla se mohou lišit od hodnot dosažených ve výše uvedených testech.  
  Tyto hodnoty jsou zjišťovány pouze za účelem porovnání.
2Údaje hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost.



INDIVIDUALIZACE

ROZMĚRY
Vnější šířka (včetně zrcátek) 2 175 mm
Vnější šířka (bez zrcátek) 1 936 mm

Objem zavazadlového prostoru 650 l*

1 641 mm

1 
6

52
 m

m

2 175 mm

1 654 mm

2 175 mm
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Průměr otáčení
Stopový 11,87 metru
Počet otáček volantu 
mezi rejdy 2,5

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu 
nad sedákem vpředu
1 007 mm**

Výška stropu nad 
sedákem vzadu
977 mm**

97
7 

m
m

**

1 0
0

7 
m

m
**

1 023 mm

945 mm

2 874 mm

4 731 mm

834 mm

*V kombinaci se soupravou pro opravu poškozené pneumatiky  **Maximální výška stropu nad sedákem se střechou bez střešního okna
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu. Objem zavazadlového prostoru v litrech: 650*/1 740*
(měřeno podle standardní metody VDA pomocí kvádrů s rozměry 200 x 100 x 50 mm pod krytem zavazadlového prostoru; druhá hodnota: se sklopenými zadními sedadly)
Vozidlo na snímku má výbavu na přání (v závislosti na trhu).



JAGUAR EXPERIENCE
Neexistuje lepší způsob, jak se seznámit s modelem F-PACE a značkou Jaguar, než při testovací jízdě. Jaguar 
Experience nabízí řadu jedinečných příležitostí, při nichž můžete skutečně zjistit, jaký je to pocit dostat z vozu 
značky Jaguar maximum. Na našich okruhových akcích můžete jezdit na limitu svých řidičských dovedností 
a schopností modelu F-PACE i dalších skvělých vozů z nabídky značky Jaguar. Jaguar Experience nabízí také 
příležitost stát se svědkem zrození vozů Jaguar během prohlídky jednoho z našich britských výrobních závodů. 
Více informací naleznete na jaguar.cz v sekci Jaguar Live.

 



Sledujte nás na:

Facebook.com Instagram.com Twitter.com Youtube.com



SVĚT ZNAČKY JAGUAR

SVĚT ZNAČKY JAGUAR
Vyberte si F-PACE a stanete se součástí vzrušujícího světa značky Jaguar. Vlastnictví vozidla i jeho řízení bude díky 
tomu snadné a bez starostí. A kromě toho vám nabídneme i řadu exkluzivních služeb a lifestylových produktů.

JAGUAR CARE*

F-PACE je nabízen s novou tříletou zárukou bez 
omezení ujetých kilometrů společně s programem 
standardních servisních prohlídek zdarma po dobu  
tří let. Tento program zákaznické péče nazýváme 
Jaguar Care. Díky němu jsou celkové náklady 
na vlastnění modelu F-PACE jedny z nejnižších 
ve své třídě. Více informací o mimořádně 
konkurenceschopném programu Jaguar Care  
pro model XF naleznete na jaguar.cz/jaguarcare

SERVIS A ÚDRŽBA

Konstrukce modelu F-PACE minimalizuje servisní 
náklady – například nové vznětové motory Ingenium 
mají servisní intervaly až neuvěřitelných 34 000 km 
nebo 2 roky† díky inteligentní konstrukci a vyspělému 
složení motorového oleje.

ORIGINÁLNÍ DÍLY

Originální díly Jaguar jsou zkonstruovány, testovány 
a vyráběny podle našich nekompromisních standardů 
kvality, rozměrové a tvarové přesnosti a odolnosti. 
Každý díl je zkonstruován speciálně pro váš F-PACE, 
aby byly zaručeny optimální provozní vlastnosti 
a maximální životnost.

FIREMNÍ VOZOVÉ PARKY 
A PODNIKATELÉ

Jaguar nabízí jako prémiový výrobce velmi atraktivní 
modely a příkladné zákaznické služby, které oceňují 
provozovatelé firemních vozových parků i podnikatelé. 
Společnosti mohou dynamickými a osobitými 
vozy Jaguar vyjádřit jedinečný charakter a povahu 
svého podnikání. Poskytujeme poprodejní služby, 
které dokonale vycházejí vstříc potřebám našich 
zákazníků. Díky tomu mohou být všechny vozy Jaguar 
provozovány firemními vozovými parky a podnikateli 
s naprostou spolehlivostí, v nejlepším technickém stavu 
a s minimálními náklady. Více informací vám sdělí váš 
autorizovaný prodejce značky Jaguar.

*Pouze na vybraných evropských trzích. 
†V závislosti na trhu a jízdním stylu.
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JAGUAR FINANCIAL SERVICES

Standardní součástí každého vozu Jaguar jsou 
suverénní výkony a styl. Díky fi nančním službám 
Jaguar Financial Services je pořízení vozu Jaguar 
mimořádně snadné a výhodné. Ať se rozhodnete pro 
nový nebo použitý vůz k osobnímu využití či podnikání, 
předložíme vám vždy nabídku, s níž budete mít 
všechno pod kontrolou. Více informací Vám ochotně 
poskytne nejbližší prodejce Jaguar.

JAGUAR ASSISTANCE

Jaguar Assistance poskytuje asistenční služby 
v nouzových situacích, od nepojízdného vozidla 
v důsledku poruchy nebo nehody, až po drobné 
problémy, jako je poškozená pneumatika. Na naše 
asistenční služby se můžete spolehnout v jakékoli 
situaci, ať jste kdekoli.

SNADNÝ SERVIS

Hlavní komponenty modelu F-PACE jsou snadno 
přístupné, což zrychluje a usnadňuje servisní práce 
a opravy a minimalizuje náklady na pravidelnou údržbu 
předepsanou výrobcem a opravy. Chcete-li více 
informací, které dokládají výhodnost modelu F-PACE, 
obraťte se na nejblizšího prodejce Jaguar. 

JAGUAR MAGAZINE

Jaguar Magazine je ofi ciálním magazínem značky 
Jaguar. Naleznete v něm články o nových modelech 
Jaguar F-PACE, F-TYPE, XJ, XE a XF, i reportáže 
ze světa luxusu, módy, designu a cestování.

JAGUAR COLLECTION

Jaguar Collection zahrnuje zboží, které bylo vyrobeno 
se stejnou vášní pro design a pozorností věnovanou 
detailům jako všechny naše vozy. To je patrné 
v naší kolekci oblečení, prémiových produktů z kůže 
a luxusních doplňků pro cestování. Na oslavu historie 
značky Jaguar jsme sestavili také kolekci na počest 
minulých úspěchů, která zahrnuje dárkové předměty 
a oblečení inspirované světem motoristického sportu. 
Více informací naleznete v našem internetovém 
obchodě na jaguar.com/shop



GLOSÁŘ

A
ADAPTIVNÍ LED SVĚTLOMETY 
Adaptivní světlomety automaticky mění rozložení světla podle natočení volantu, čímž osvětlují místa, která jsou 
právě zapotřebí. Také svítí na příslušnou stranu při zapnutých ukazatelích směru a spolupracují s asistentem 
dálkových světlometů AHBA (Automatic High Beam Assist), aby nedocházelo k oslňování ostatních účastníků 
silničního provozu.

C
Cx 
Hodnota Cx je součinitelem aerodynamického odporu vozu. Je ukazatelem aerodynamických kvalit vozidla.  
Čím nižší hodnota, tím vyšší je aerodynamická účinnost designu vozidla.

D
DSP ZESILOVAČ 
Technologie digitálního zpracování zvukového signálu DSP (Digital Signal Processing) společnosti Meridian 
analyzuje řadu proměnných, které by mohly ovlivnit kvalitu zvuku. Zvukový signál na základě toho zpracovává 
pomocí sofistikovaných algoritmů a příslušně upraví výstupní signál systému. Tímto způsobem je dosaženo 
výkonné, autentické reprodukce na úrovni, která je s konvenčními audiosystémy nerealizovatelná.

E
EKVALIZÉR 
Ekvalizér vám umožní citlivě vyladit zvuk audiosystému Vašeho vozu. Nastavení zvuku ekvalizérem přesahuje 
možnosti standardního nastavování výšek, středů a basů.

J
JAGUARDRIVE CONTROL 
Tento systém spolupracuje s dynamickým stabilizačním systémem DSC a řídicími jednotkami motoru a převodovky 
a upravuje charakteristiku řízení motoru, řazení a brzdové soustavy. Nabízí různé režimy, které optimalizují reakce 
vozidla na příslušné provozní podmínky a styl řízení.

R
REŽIM ECO 
Režim Eco podporuje hospodárnou jízdu snížením citlivosti pedálu plynu, přechodem na hospodárnější řízení 
motoru a upozorňováním na vhodné okamžiky řazení u vozidel s manuální převodovkou. Tento režim snižuje 
spotřebu paliva také snižováním spotřeby energie klimatizací a audiosystémem.

S
SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ V CHARAKTERISTICKÉM TVARU PÍSMENE J 
Pro vozy Jaguar jsou charakteristická světla pro denní svícení ve tvaru písmene J. Samostatné LED diody 
s osobitým designem jsou integrovány do hlavních světlometů. Tato světla ještě více umocňují atraktivní vzhled 
vozů Jaguar.

SOUČINITEL AERODYNAMICKÉHO ODPORU 
Součinitel aerodynamického odporu udává, jak dobrou aerodynamikou vůz disponuje. Viz definice Cx.

T
TLUMIČE/TLUMENÍ 
Tlumiče pohlcují síly působící na zavěšení kol, aby byla zajištěna ještě vyšší úroveň jízdního komfortu 
a ovladatelnosti. Tlumiče pohlcují rázy vznikající při přejezdu nerovností na vozovce.

TURBODIESEL 
Vznětový motor s přeplňováním výfukovým turbodmychadlem. Turbodmychadlo je poháněno výfukovými 
plyny a stlačuje nasávaný vzduch. Přeplňování turbodmychadlem zvyšuje výkonové parametry motoru, 
snižuje emise a zvyšuje hospodárnost i kultivovanost v porovnání s atmosféricky plněnými motory shodného 
zdvihového objemu.

V
VOLIČ JAGUARDRIVE SELECTOR 
Volič převodovky JaguarDrive Selector se po spuštění motoru vysune ze středové konzoly. Otočný volič 
automatické převodovky vám umožní rychle přepínat jízdní režimy.

X
XENONOVÉ SVĚTLOMETY 
Bi-xenonové světlomety nabízejí ještě lepší osvětlení než haloventové světlomety a jsou vybaveny LED světly pro 
denní svícení ve tvaru písmene J, které dodávají vozu ještě pozoruhodnější vzhled. 

10,2“ MULTIDOTYKOVÝ DISPLEJ 
Multidotyková funkčnost 10,2“ displeje systému InControl Touch Pro umožňuje rozpoznávat vícenásobné doteky. 
Výsledkem je ještě přirozenější, intuitivnější způsob přímého ovládání funkcí systémů, včetně ovládání gesty, 
například pohybem ukazováčku a palce.

Z
ZÁŽEHOVÝ MOTOR PŘEPLŇOVANÝ KOMPRESOREM 
Zážehový motor s přeplňováním mechanickým dmychadlem (kompresorem). Mechanické dmychadlo je 
mechanicky poháněno motorem a stlačuje nasávaný vzduch. Motor s tímto druhem přeplňování nabízí vyšší 
výkonové parametry, okamžité reakce ve všech oblastech otáček a lineární výkonovou charakteristiku.
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