
Fuji White - lakier niemetalizowany
Moc maksymalna(KM): 250
Pojemność silnika(ccm): 1997

15087457CSO:
VIN: SADCA2BXXLA619465
Dane techniczne

JAGUAR F-PACE 2.0P I4 250 KM AWD Auto Prestige MY20

2019 / 2020Rok prod. / Rok modelowy:

EBONY/EBONY przeszycie TANKolor wnętrza:
2.0 i4P 250KMTyp silnika :

Wyposażenie standardowe:
System monitorujący zmęczenie kierowcy086DH
Tylna kamera086FA
System łączności bezprzewodowej Bluetooth®
Wyświetlacz Touch Pro 10"087AP
System audio - 6 głośników, złącze USB i iPod025KN
System łączności bezprzewodowej Bluetooth®
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową026EU
Tylna kanapa dzielona 40:20:40033LP
Boczne wloty powietrza chromowane080EQ
Przednia szyba047EA
Obwódki szyb bocznych chromowane081DA
Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną obwódką (niedostępny z 
tempomatem 065AM i 065AJ)

064FN

Automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu (zawarte 
automatyczne włączanie świateł mijania)

030CQ

Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi 
kierunkowskazami

030NA

Siedzenia standardowe033CM
Siedzenia przednie regulowane w 8 kierunkach manualnie033UW
Napęd na wszystkie koła AWD109AA
Manetki zmiany biegów w kolorze czarnym078CB
Rotacyjny przełącznik zmiany biegów117AH
Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist)
Usunięcie szyn mocujących bagaż (poza wersją SVR w przypadku opcji dostępne 
tylko z pełnowymiarowym kołem zapasowym 028MA, 028MB, 028MC i 028ME)

135AJ

Dywaniki premium079BO
Metalowa nakładka progu bagażnika048BW
Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki026SB
Schowek naprzeciw pasażera z przodu zamykany030DL
Wykończenie drzwi w kolorze nadwozia z akcentami Grained Black080CL
Wykończenie wnętrza Gloss Black (dla samochodów z manualną skrzynią biegów 
brak wykończenia konsoli centralnej)

088JI

Górna część konsoli z wykończeniem Luxtec (w wersji R-Sport i S zawiera 
kontrastowe przeszycia)

088OD

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja022AY
5 gniazdek (3x 12V i 2x USB) 12V umiejscowione jak 054AC, USB x 2 dla drugiego 
rzędu siedzeń (niedostępne z czterostrefową klimatyzacją 022BC)

054AK



Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5"038IC
Tempomat z ogranicznikiem prędkości (w przypadku wyboru systemu 
rozpoznawania znaków drogowych ogranicznik prędkości zostaje zastąpiony 
inteligentnym ogranicznikiem prędkości)

065AB

Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa jazdy, po którym porusza 
się samochód

086BG

Czujniki parkowania (tył, przód)189AD
Dach standardowy041CY
Tylny zderzak w kolorze nadwozia z dyfuzorem w kolorze Grained Black080GA
Felgi aluminiowe 18", 15-ramienne, 'wzór 1022'029YH
Brak koła dojazdowego029NZ
Oznaczenie 25t AWD057MQ
Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA (wymaga zamówienia 064CW 
lub 064GJ)

030NT

Spryskiwacze reflektorów (dostępne tylko z 064CW lub 064GJ)064BV
Lampy biksenonowe ze światłami obrysowymi LED (wymagają zamówienia 
spryskiwaczy reflektorów 064BV)

064CW

Skrzynia biegów 8-stopniowa automatyczna078CA
Hamulce przednie - rozmiar tarczy 325 mm020DB
Zaciski hamulców standardowe020BG
Torque Vectoring - system stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego 
(zawiera otwarty tylny mechanizm różnicowy)

027DH

Zagłówki przednie standardowe (w wersji Portfolio wymagają zamówienia 033UZ)010AA
Tylny podłokietnik z dwoma miejscami na kubek033LM
Siedzenia ze skóry Grained (niedostępne z 033GQ)033AS
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (funkcja przyciemniania automatyczna)
Obwódka schowka w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome088RC
Podsufitka w kolorze Light Oyster032FE
Oświetlenie wnętrza 2 - rozszerzone064FB
Podświetlane metalowe nakładki progów przednich z oznaczeniem048BD
Wykończenie drzwi Luxtec080NQ
Kolumna kierownicy regulowana manualnie049AT
Kierownica sportowa wykończona skórą drobnoziarnistą032LH
Podsufitka wykończona materiałem zamszowym088HE
Autonomiczny system awaryjnego hamowania AEB065EC
System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS062AD
Protect (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)011BE
Tylne mocowanie ISOFIX
System All Surface Progress Control (ASPC)
Manualnie otwierana i zamykana klapa bagażnika070AU

Wyposażenie dodatkowe: Cena opcji:
Relingi dachowe w kolorze srebrnym (niedostępne z pakietami Black, Black 
R-Sport, Black S)

 1 460,00 PLN060BA

Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, podgrzewane, składane z 
lampami doświetlającymi podłoże i wbudowanymi kierunkowskazami

 1 330,00 PLN030PD

Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika  2 410,00 PLN070AV
Elektryczna regulacja lędźwiowa w 4 kierunkach (opcja zawarta w 033UZ, 033VF i 
033VG, niedostępna z 300PH)

 1 720,00 PLN033JT

Przyciemniane szyby  1 940,00 PLN047DB
Podgrzewana kierownica  1 200,00 PLN032DV
Nawigacja Pro (wymaga zamówienia systemu 086DC, pakietu 011CF)  3 440,00 PLN087AU
System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem 
prędkości (wymaga zamówienia 087AU)

 1 290,00 PLN086DC

PAKIET CONNECT PRO (wymaga zamówienia 087AU) (Remote Premium 
(subskrypcja na czas gwarancji podstawowej); InControl Apps; Pro Services i 
Wi-Fi Hotspot)

 5 030,00 PLN011CF

EBONY/EBONY przeszycie TAN  0,00 PLNSEE
Fuji White - lakier niemetalizowany  0,00 PLN1AA
Podgrzewane siedzenia przednie  1 810,00 PLN033BV
Siedzenia przednie regulowane w 10 kierunkach (8 kierunków regulowanych 
elektrycznie)

 2 190,00 PLN033VD



Cena opcji dodatkowych:

Cena podstawowa:  252 100,00 PLN
 23 820,00 PLN

 275 920,00 PLN

Podane ceny są cenami brutto 


