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BTW
CONSUMENTEN-

NETTO
CATALOGUSprijs
e

BPM  
BEDRAG
e

BEDRAG
e

XJ PORTFOLIO
XJ 2.7 liter V6 diesel Portfolio
XJ8 4.2 liter V8 Portfolio

60.408,–
69.672,–

29.204,–
35.381,–

11.478,–
13.237,–

101.090,–
118.290,–

LONG WHEELBASE
XJ 2.7 liter V6 diesel
XJ8 4.2 liter V8

62.421,–
71.684,–

30.009,–
35.786,–

11.860,–
13.620,–

104.290,–
121.090,–

PRIJS
e
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S T A N D A A R D U I T R U S T I N G X J P o r t f ol i o

MECHANISCH

EXTERIEUR

INTERIEUR
(vervolg)

TM
B CATS (Computer Active Technology Suspension)
Dieselpartikelfilter
(2.7d)
B
B Luchtvering Touring
B Parkeerrem, elektrisch bedienbaar
B Remschijven geventileerd, voor en achter
B Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk
B Transmissie, zestrapsautomaat
B Wielbasis, standaard (SWB) of lang (LWB)

Beste lezer,

B Binnenspiegel, automatisch dimmend
B Dashboardafwerking in Burr Walnut houtfineer
B Embossed Leapers op hoofdsteunen voor
B Dorpelbekleding met chromen inzet
B Gelaagd akoestisch glas, voorruit en elektrisch bedienbare zijruiten
B Interieurverlichting ‘mood lighting’, interieurverlichting met vertragende functie
B In- en uitstap comfortvoorziening
B Opbergtassen in de rugleuning van de voorstoelen
B Pedalen, elektrisch verstelbaar met drie geheugenposities
B Portierpanelen bekleed met zacht gelooid leder en piping
B Raambediening voor en achter elektrisch, met ‘one touch open’-functionaliteit en
antiklembeveiliging
B Sigarenaansteker achterin
B Stoelen Comfort in zacht gelooid en geplooid leder en piping, verwarmd met koelfunctie
B Stuurkolom elektrisch verstelbaar, axiaal en in hoogte verstelbaar met drie geheugenposities
B Stuurwiel in Burr Walnut houtfineer met leder en verwarmd
B Stuurwielbediening voor audio, Cruise Control en telefoon
B Transmissiehendel in Burr Walnut houtfineer met leder
B Vloermatten voor en achter, in lamswol
B Voorruit verwarmd, met timer
B Zonwering achterruit, elektrisch bedienbaar
B Zonwering zijruiten achter, handmatig bedienbaar
B Zonneklep met verlichte spiegel, voor bestuurder en passagier voorin

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
B Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en verstelbaar, automatisch dimmend en verwarmd met drie
geheugenposities
uw emailadres invoeren en wij sturen
B	E xterieurafwerking: honingraatgrille en honingraatondergrille in chroom, grille-omlijsting en power
u per ommegaande de originele versie
vents in exterieurkleur. Trim rond achterlichten in rood en trim rond portierruiten in chroom
B Koplampen Xenon, automatisch inschakelbaar en koplampsproeiers
van deze prijslijst op.
B Metallic lak
B Mistlampen in voorbumper
B	Ruitenwissers met variabele interval en regensensor, variabele intervalregeling en
geprogrammeerde wis/was-installatie

VELGEN

B 19 inch Polaris lichtmetaal
B Reservewiel, normaal formaat

INTERIEUR

B Achterbank verwarmd doorlopend, met middenarmsteun en drie hoofdsteunen
B Achterruit verwarmd, met timer
B Analoge klok
B Armsteun voor, verschuifbaar met opbergruimte
B	Automatic Climate Control Dual Zone; gescheiden temperatuurregeling voor bestuurder en
passagier voorin, met pollenfilter
B Bekerhouders voor en achter

VEILIGHEID
Achterbank met Isofix-bevestigingspunten
Adaptive Restraint Technology System (ARTSTM) met Advanced Occupancy Sensing
	System voor herkenning van zitposities van bestuurder en passagier voorin
Airbags; twee fasen-airbag voor bestuurder en passagier voorin, zijairbags in de stoelen en
gordijnairbags
Antiblokkeerremsysteem met elektronisch geregelde remkrachtverdeling
Cruise Control, met geïntegreerde bedieningstoetsen op het stuurwiel
Derde remlicht
Dynamic Stability Control met Emergency Brake Assist
Gevarendriehoek
Park Distance Control voor en achter met sensoren in de voor- en achterbumper
Snelheidsbegrenzer
Stoelen voor, botsing-energieabsorberend
Traction Control
Uitstapverlichting, verwerkt in buitenspiegels
Veiligheidsgordels – voor en achter voorzien van automatische spanners en 		
spankrachtbegrenzers


AUDIO EN
COMMUNICATIE

B Bluetooth®-telefoonsysteemvoorziening
B Boordcomputer met Message Centre
B CD-wisselaar voor 6 CD’s
B DVD-navigatiesysteem met kleurenscherm met Touch Screen bediening en route DVD’s
B Jaguar Premium Sound System
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BEVEILIGING
Afstandsbediening in contactsleutel
Beveiligingssysteem; centrale vergrendeling met afstandsbediening, dubbele
vergrendeling, automatische portierbeveiliging bij wegrijden, paniekalarm, alarm
met noodstroomvoorziening, startblokkering, ultrasoon interieursensoren en
ruitbreukdetectie.
TOELICHTING STANDAARDUITRUSTING
Bluetooth®-telefoonsysteemvoorziening – Gemakkelijk handsfree bellen met een
mobiele telefoon voorzien van Bluetooth®-functie. Raadpleeg uw Regionaal Jaguar
Centrum voor beschikbare telefoontoestellen. (Het merk Bluetooth® en de bijbehorende
logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en worden onder licentie gebruikt door Jaguar
Cars Limited.)
Boordcomputer met Message Centre – In instrumentarium met twee afzonderlijke
geheugens en de functionaliteiten: kilometerteller, gereden afstand, bereik, gemiddeld
brandstofverbruik, momenteel brandstofverbruik, gemiddelde snelheid en mededelingen.

CATSTM (Computer Active Technology Suspension) – Zorgt voor de meest optimale
balans tussen rijgedrag en wegligging doordat elektronisch aangestuurde kleppen de
werking van de schokdempers afstemmen op de rijomstandigheden.
Jaguar Premium Sound System – Radio met AM/FM-ontvangst, PTY, EON, RDS, TA en
automatische volume controle (AVC), 320 watt uitgangsvermogen met 12 speakers, DSP,
extra versterker, actieve subwoofer, speakers in het dashboard en portiergrepen
en multimediasysteembediening achterin.
Navigatiesysteem met Touch Screen bediening – Route-DVD Europa(1) en geïntegreerde
bediening voor Automatic Climate Control, audio en telefoon.
Stoelen Comfort in zacht gelooid en geplooid leder en piping – Bestuurders- en
passagiersstoel 16-voudig elektrisch verstelbaar en verwarmd met drie geheugenposities
voor de bestuurdersstoel.

(1) Raadpleeg uw Regionaal Jaguar Centrum voor de op de Route DVD beschikbare landen.

Opties XJ Portfolio
NETTO
CATALOGUSPRIJS
e

BPM
BEDRAG
e

BTW
BEDRAG
e

511,–
511,–

242,–
242,–

2.030,–
2.030,–

interieur			
VSAB	Dashboardafwerking in Burr Walnut houtfineer met Boxwood inleg 	
403,–
VSAH	Dashboardafwerking in Rich Oak houtfineer 	
314,–
X26B	Ivory leder
962,–
F47G	Schuif-/kanteldak, elektrisch van glas met antiklembeveiliging en ‘one touch open’-functionaliteit
1.358,–

161,–
126,–
385,–
543,–

76,–
60,–
183,–
259,–

640,–
500,–
1.530,–
2.160,–

VEILIGHEID		
H41D	Adaptive Cruise Control met geïntegreerde bedieningstoetsen op het stuurwiel
C42R	
Bandenspanningswaarschuwingssyteem 	

1.314,–
497,–

526,–
199,–

250,–
94,–

2.090,–
790,–

PACKAGES			
Z53N	Rear Seat Package met doorlopende achterbank, elektrisch verstelbaar en verwarmd, met drie geheugenposities voor de individueel verstelbare rugleuningen
en hoofdsteunen, lendensteunen, derde hoofdsteun, passagiersstoel vanaf achterbank elektrisch verstelbaar
2.277,–

911,–

432,–

3.620,–

Beste lezer,

VELGEN			
C49O	
20 inch Callisto lichtmetaal, vóór en achter 9”x 20”
1.277,–
C49P	
20 inch Takoba lichtmetaal, vóór en achter 9”x 20”
1.277,–
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de xj portfolio is leverbaar in de volgende kleuren
Exterieur kleuren
Botanical Green			
B
Indigo
B
Ultimate Black  	
B
Vapour Grey
B
Interieur kleuren			
Barley
B
Warm Charcoal		
B
Ivory/ Mocha (optie)
B
Ivory/ Navy (optie) (geen verwarmd stuurwiel in houtfineer met leder)
B
Raadpleeg uw Regionaal Jaguar Centrum voor meer informatie over de optionele voorzieningen en mogelijke kleur- en bekledingscombinaties.

www.EU-Import.nl

CONSUMENTENPRIJS
e

B E L A N G RI J K
Jaguar Cars Ltd. is voortdurend actief om de specificaties en technische eigenschappen van haar producten op een nog hoger
niveau te brengen. Hoewel wij onze uiterste best doen om ons informatiemateriaal zo actueel en compleet mogelijk te maken en
te houden, moeten wij ons het recht voorbehouden om zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de uitvoering(en) en/of prijzen
door te voeren. Afbeeldingen en specificaties in deze prijslijst voldoen aan internationale normen en kunnen in detail afwijken
van voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoeringen. Informeer daarom altijd bij uw Regionaal Jaguar Centrum naar de
laatste specificaties. Jaguar Nederland C.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze prijslijst,
van welke aard ook. Prijzen van de hiervoor genoemde opties gelden voor levering en montage af fabriek.

Beste lezer,

De BPM-bedragen in deze prijslijst zijn gebaseerd op de huidige BPM-wetgeving, behorende bij de datum van deze prijslijst.
(BPM-wijzigingen voorbehouden)
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MILIEU
Jaguar Cars Ltd. wil zich scharen onder de meest toonaangevende organisaties die zich bewust met het milieu bezighouden. Door
ons heel doelbewust op vormgeving, productie en recycling te concentreren, hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van het hedendaagse leven. Wij zien dit als een voorrecht, niet als een verplichting. Het gemeenschappelijk belang is diep
geworteld in onze organisatie en wij streven op alle terreinen naar verdere verbeteringen. Deze prijslijst is gedrukt op chloorvrij,
houthoudend papier dat is vervaardigd op ecologisch verantwoorde wijze.
P RI J Z E N E N S P E C IFI C AT I E S
GARANTIE
Alle Jaguar-modellen worden afgeleverd met:
• 3 jaar garantie op mechanische en elektrische onderdelen, zónder kilometerbeperking
• 3 jaar lak- en oppervlaktecorrosiegarantie
• 6 jaar carrosseriegarantie
• gedurende 3 jaar 24-uurs Jaguar European Emergency Assistance

KO S T E N R I J K L A A R M A K E N
De bovengenoemde prijzen omvatten niet de kosten voor rijklaar maken ten bedrage van € 930,– (inclusief BTW, transportkosten,
afleveringsinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten en brandstof).
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VERWIJDERINGSBIJDRAGE
Sinds 1 januari 1995 wordt een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht. Per 1 januari 2007 is dit bedrag vastgesteld op € 15,–
inclusief BTW. Deze is wettelijk verplicht, op grond van de wet Milieubeheer en komt ten gunste van Auto Recycling Nederland,
een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN). Auto Recycling Nederland heeft tot doel auto’s aan
het einde van hun levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van de verschillende
materialen waaruit zij zijn samengesteld. De wettelijk verplichte heffing van de verwijderingsbijdrage financiert dit project en draagt
in belangrijke mate bij aan de zorg voor een schoner milieu.

Jaguar Nederland C.V.
Soestdijkerstraatweg 66a, 1213 XE Hilversum
WWW.JAGUAR.NL

Gedrukt in Nederland
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