
Kolor lakieru: FUJI WHITE - LAKIER NIEMETALIZOWANY
Moc maksymalna(KM): 200
Pojemność silnika(ccm): 1997

Dane techniczne

JAGUAR E-PACE 2.0 I4P 200KM AWD Auto R-Dynamic S MY19

2019 / 2019Rok prod. / Rok modelowy:

EBONY Z PRZESZYCIEM LIGHT OYSTER/EBONYKolor wnętrza:
2.0 I4P 200KM IngeniumTyp silnika :

Wyposażenie standardowe:
Automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu
Manualnie otwierana i zamykana klapa bagażnika070AU
Lusterka zewnętrzne - elektrochromatyczne, elektrycznie składane, podgrzewane, z 
lampami doświetlającymi podłoże i wbudowanymi kierunkowskazami (wymagają 
zamówienia lusterka wewnętrznego 031CG)

030NK

Wykończenie dolnej bocznej części nadwozia w kolorze nadwozia080CM
Oznaczenie wersji - S057TG
Siedzenia sportowe ze skóry ziarnistej w kolorze Ebony z przeszyciem Light Oyster 
z wnętrzem Ebony/Ebony (dostępne z siedzeniami regulowanymi w 10 lub 14 
kierunkach)

300HG

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja
Kierownica z oznaczeniem R-Dynamic wykończona skórą drobnoziarnistą (wymaga 
zamówienia manetek 078CB)

032LG

System łączności bezprzewodowej Bluetooth®025MA
Wyświetlacz dotykowy Pro 10"087AP
Kurtyny boczne
Poduszki powietrzne - przednie i boczne dla kierowcy i pasażera
Tylna kamera086FA
Tempomat z ogranicznikiem prędkości065AB
System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem 
prędkości (wymaga zamówienia nawigacji Pro 087AU)

086DC

Radio AM/FM
Zawieszenie pasywne027CZ
Metalowe nakładki progów z oznaczeniem R-Dynamic048CD
Nawiewy powietrza dla drugiego rzędu siedzeń
Roleta bagażnika
Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
Podłokietnik między przednimi siedzeniami wraz ze schowkiem
Haczyki do wieszania toreb w bagażniku (x4)
Kanapa tylna składana 60:40
Oznaczenia - E-PACE i R-DYNAMIC057NS
Dojazdowe koło zapasowe029NZ
Oznaczenie silnika - P200 AWD185AT
Grill przedni w kolorze Gloss Black z obwódką w kolorze Satin Chrome064FP
Zderzaki w kolorze nadwozia wersja R-Dynamic080EX
Przednie lampy przeciwmgielne064AP
Lampy przednie LED ze światłami obrysowymi LED064GK



Oświetlenie wnętrza064EC
Metalowe nakładki na pedały051AJ
Mocowanie ISOFIX w tylnej kanapie
Efektywny napęd na 4 koła (Efficient Driveline)027JB
Asystent ruszania na wzniesieniu
System dynamicznej kontroli stabilności DSC
System All Surface Progress Control ASPC
Manetki przy kole kierownicy do zmiany biegów w kolorze czarnym (wymaga 
zamówienia kierownicy 032LG)

078CB

Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem038IC
InControl Apps025PA
System nagłaśniający 025KN
Nawigacja Pro (wymaga zamówienia pakietu Connect Pro 011CB wraz z systemem 
rozpoznawania znaków 086DC)

087AU

System monitorujący zmęczęnie kierowcy086DH
Autonomiczny system awaryjnego hamowania AEB065EC
Asystent zmiany pasa ruchu z systemem ostrzegającym o opuszczeniu pasa ruchu086BG
System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS062AD
Czujniki parkowania przód i tył189AD
Alarm perymetryczny076DA
Siedzenia przednie regulowane w 10 kierunkach (8 kierunków regulowanych 
elektrycznie) (dostępne tylko z siedzeniami ze skóry ziarnistej)

300CE

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (funkcja przyciemniania automatyczna)031CG
Oświetlenie w bagażniku
Opony letnie (niedostępne z felgami 17")030IB
Obwódki szyb bocznych w kolorze Satin Black081DK
Automatyczne włączanie świateł
Dach w kolorze nadwozia080AC
Standardowy dach041CY
Boczne wloty powietrza w kolorze Satin Chrome080CW
Felgi aluminiowe 18", 'wzór 5048' (w wersjach z silnikiem benzynowym I4P 200KM 
Standard i R-Dynamic Base oraz 249KM Standard i R-Dynamic Base wymagają 
zamówienia hamulców 020DA)

031MG

4 gniazda 12V (1x w przedniej konsoli, 1x w schowku przedniego podłokietnika, 1x 
dla pasażerów podróżujących z tyłu, 1x w bagażniku) oraz 2 złącza USB w schowku 
przedniego podłokietnika (1x ładujące, 1x do przesyłania danych)
Remote011BJ
System przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie kół bez 
przyczepności (Torque Vectoring by Braking)
Elektryczny hamulec postojowy EPB
Hamulce przednie - rozmiar tarczy 350 mm (niedostępne z felgami 17")020DA
Napęd na 4 koła AWD
Dwie końcówki układu wydechowego z ozdobnym wykończeniem037AW
Skrzynia biegów 9-stopniowa automatyczna
Sterowanie wybranymi funkcjami za pomocą komend głosowych (komendy w 
języku angielskim)
PAKIET CONNECT PRO (wymaga zamówienia Nawigacji Pro 087AU) (Pro 
Services i Wi-Fi Hotspot; Spersonalizowane ustawienia)

011CB

Podsufitka materiałowa w kolorze Ebony188HD
Uchwyt na 2 kubki w konsoli centralnej za zasłonką



Wyposażenie dodatkowe: Cena opcji:
Brak oznaczenie wersji i silnika (nie usuwa oznaczenia R-Dynamic i napisu 
Jaguar)

 0,00 PLN185AA

Podgrzewane siedzenia przednie regulowane w 10 kierunkach (8 kierunków 
regulowanych elektrycznie) (dostępne tylko z siedzeniami ze skóry ziarnistej)

 1 800,00 PLN300CF

PAKIET BLACK (Obwódki szyb bocznych w kolorze Gloss Black; Boczne wloty 
powietrza w kolorze Gloss Black; Grill przedni w kolorze Gloss Black z obwódką w 
kolorze Gloss Black)

 2 490,00 PLN032EI

FUJI WHITE - LAKIER NIEMETALIZOWANY  0,00 PLN1AA
EBONY Z PRZESZYCIEM LIGHT OYSTER/EBONY  0,00 PLN
Dywaniki  520,00 PLN079AJ
Przyciemniane szyby od słupka B  1 930,00 PLN047AB
Tylne dynamiczne kierunkowskazy (niedostępne z pakietem Matrix LED 064QS)  690,00 PLN065FC
Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika  2 410,00 PLN070AV
Opony całoroczne  0,00 PLN030IA

Cena opcji dodatkowych:

Cena podstawowa:  211 100,00 PLN
 9 840,00 PLN

 220 940,00 PLN

Podane ceny są cenami brutto 


