PRIJSLIJST
18 MAART 2011

Cilinderinhoud
cm3
STANDAARD WIELBASIS
XJ LUXURY

3.0 V6 Diesel

2.993

XJ PREMIUM LUXURY

3.0 V6 Diesel
5.0 V8

2.993
5.000

XJ PORTFOLIO

3.0 V6 Diesel
5.0 V8

Vermogen
kW EEC (pk Din)

Fiscaal vermogen
PK

Beste lezer,

CO2-uitstoot
g/km

Gecombineerd verbruik
l/100 km

U heeft een preview
van
deze prijslijst
15
184
7,0
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres
invoeren
en wij sturen
202 (275)
15
184
7,0
283
24
11,3
u (385)
per ommegaande
de264originele versie
van deze prijslijst op.
202 (275)

Prijs in €
excl. 21% BTW

Prijs in €
incl. 21% BTW

68.330,58

82.680,00

72.545,45
85.851,24

87.780,00
103.880,00

2.993
5.000

202 (275)
283 (385)

15
24

184
264

7,0
11,3

79.570,25
92.876,03

96.280,00
112.380,00

2.993
5.000

202 (275)
375 (510)

15
24

184
289

7,0
12,1

92.628,10
119.322,31

112.080,00
144.380,00

2.993
5.000

202 (275)
283 (385)

15
24

189
264

7,2
11,3

76.016,53
89.322,31

91.980,00
108.080,00

2.993
5.000

202 (275)
283 (385)

2.993
5.000

202 (275)
375 (510)

XJ SUPERSPORT

3.0 V6 Diesel
5.0 V8 met compressor

LANGE WIELBASIS
XJ PREMIUM LUXURY

3.0 V6 Diesel
5.0 V8
XJ PORTFOLIO

3.0 V6 Diesel
5.0 V8
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15
24

189
264

7,2
11,3

83.289,26
96.595,04

100.780,00
116.880,00

15
24

189
289

7,2
12,1

96.347,11
123.041,32

116.580,00
148.880,00

XJ SUPERSPORT

3.0 V6 Diesel
5.0 V8 met compressor

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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S TA N D A A R D U I T R U S T I N G

XJ LUXURY (3.0 V6 D standaard wielbasis)
TECHNIEK

•
•
•
•

INTERIEUR

Beste lezer,

Adaptive Dynamic System (ADS)
Dynamische stabiliteitscontrole (DSC) met Trac DSC modus
Elektromechanische parkeerrem - automatische ontgrendeling bij wegrijden
Elektronische zestrapsautomaat met Jaguar Sequential ShiftTM met schakelhendels aan het
stuurwiel
JaguarDrive SelectorTM
JaguarDrive ControlTM - Dynamische Modus
JaguarDrive ControlTM - Winter Modus
Snelheidsregelaar met automatische snelheidsbegrenzer (ASL)
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging met variabele overbrenging

• Afwerking met gesatineerd Amerikaans walnotenﬁneer
• Automatische klimaatregeling van twee zones met luchtﬁltering, controle van de
vochtigheidsgraad en onafhankelijke temperatuurregeling van twee zones voor de bestuurder
en de passagier vooraan
• Derde hoofdsteun achteraan
• Driespaaks lederen stuurwiel met Jaguar Sequential ShiftTM schakelbediening
en bedieningsknoppen voor audiosysteem, snelheidsregelaar, Bluetooth® telefoon
en interactieve spraak
• Elektrisch bediende zijruiten voor- en achteraan met comfortsluiting en inklembeveiliging
• Fosforblauwe halogeenverlichting en sfeervolle interieurverlichting
• Gravure met Jaguar opschrift
• Instapverlichting (automatisch via afstandsbediening)
• Instapsierdrempels met Jaguar opschrift
• JaguarSenseTM - bediening van het licht in dakconsole vooraan
• JaguarSenseTM - openen van handschoenkastje
• Jaguar Smart Key SystemTM met Keyless Start (starten zonder sleutel)
• Middenconsole vooraan met verlicht opbergvak, extra stopcontact en armsteun
• Panoramisch glazen dak - gedeelte vooraan elektrisch schuif- en kantelbaar met elektrisch
bediende zonweringen
• Sfeerverlichting deuren, voor- en achteraan
• Stuurkolom elektrisch regelbaar in hoogte en reikwijdte met kantelfunctie bij in- en uitstappen
• Twee bekerhouders vooraan
• Twee bekerhouders in middenarmsteun achteraan
• Verlichte beenruimte, voor- en achteraan
• Voetsteun voor bestuurder
• Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
• Zetels met leder
• Zetels voor bestuurder en passagier vooraan, 10/8-voudig elektrisch verstelbaar
met geheugenfunctie voor de bestuurderszetel
• Zetelverwarming vooraan
• Zonnekleppen met verlicht spiegeltje voor bestuurder en passagier vooraan

U heeft een preview van deze prijslijst
•
geopend. Onder deze preview kunt u
•
•
uw emailadres invoeren en wij sturen
•
•
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
• Automatisch inschakelende xenonkoplampen met automatische hoogteregeling,
EXTERIEUR

koplampsproeiers en ledverlichting
• Beschermfunctie tegen het tanken van de verkeerde brandstof (alleen voor dieselmodellen)
• Dubbele uitlaatpijpen afgewerkt met chroom
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met instapverlichting, geïntegreerde
ledrichtingaanwijzers en geheugenfunctie
• Elektrisch bediende kofferklep met instelbare hoogte
• Ledachterlichten
• Parkeerhulp achteraan met visuele ondersteuning op het aanraakscherm
• Ruitenwissers met regensensor
• Verwarmde achterruit met timer
• Zijdelingse horizontale ventilatiesleuven met chroomafwerking
• Zonwerend, waterafstotend en akoestisch gelaagd glas
VELGEN

• Lichtmetalen velgen Meru : 8” x 18” voor - 9” x 18” achter
• Jaguar bandenreparatiekit *
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MULTIMEDIA

• Bluetooth telefoonmodule
• iTech systeem - virtuele instrumenten, hd-kleurenaanraakscherm, interactieve spraak, interactieve
bediening, mediahub met media-interface vooraan, Bluetooth® v2.0 audio streaming
• Jaguar audio-installatie 400 Watt met enkelvoudige cd-/dvd-speler
• Navigatiesysteem met hdd-kaarten
EXTRA STANDAARDUITRUSTING OP LANGE WIELBASIS

• Lange wielbasis is niet beschikbaar voor de XJ Luxury.
Zie speciﬁcaties, opties en packs voor een gedetailleerde verklaring van de uitrusting.
* Jaguar bandenherstelkit is niet leverbaar met 20” velgen. In dit geval is de uitrusting met het
ruimtebesparend reservewiel verplicht.
** Gelieve uw concessiehouder te raadplegen of jaguar.be over de Bluetooth® gsm typen waarmee deze
telefoonmodule compatibel is.

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G

XJ PREMIUM LUXURY (3.0 V6 D/5.0 V8)
heeft de standaarduitrusting van de XJ LUXURY aangevuld met of vervangen door:

• Zetels voor- en achteraan geklimatiseerd met verwarming en ventilerende koeling (met
geperforeerd leder voor de raakvlakken)

EXTERIEUR

MULTIMEDIA

• Elektrisch inklapbare en zelfdimmende buitenspiegels
• Parkeerhulp vooraan met visuele ondersteuning op het aanraakscherm

• Jaguar luxe audio-installatie 600 Watt met enkelvoudige cd-/dvd-speler

Beste lezer,

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
XJ SUPERSPORT (3.0 V6 D/5.0 V8 met compressor)
heeft de standaarduitrusting van de XJ PORTFOLIO aangevuld met of vervangen door:
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
• Active Differential Control (5.0 V8 compressor)
• Speciﬁeke ophanging (5.0 V8 compressor)
van deze prijslijst op.
EXTRA STANDAARDUITRUSTING OP LANGE WIELBASIS

INTERIEUR

• Afwerking met wortelnotenﬁneer
• Jaguar Smart Key SystemTM met Keyless Entry (ont-/vergrendelen zonder sleutel)
• Zachtgenerfd leder op bovenkant van het instrumentenbord en de deurranden,
deurarmsteun en afdekklep van de middenconsole
• Zetels met zachtgenerfd leder
• Zetels voor bestuurder en passagier vooraan, 16/12-voudig elektrisch verstelbaar met
geheugenfunctie voor bestuurderszetel
• Zetelverwarming achteraan

• Klaptafeltjes achteraan

TECHNIEK

EXTERIEUR
EXTRA STANDAARDUITRUSTING OP LANGE WIELBASIS

• Automatische klimaatregeling voor vier zones – onafhankelijke temperatuurregeling voor
de bestuurder, de voorpassagier alsook voor de linker en rechter achterpassagier
• Elektrisch bediende zonwering voor achterruit
• Handmatig bediende zonwering voor zijruiten achteraan
• Verlichte spiegeltjes achteraan
• Verduisterde ruiten achteraan
• ‘L’ badge op het kofferdeksel

XJ PORTFOLIO (3.0 V6 D/5.0 V8)
heeft de standaarduitrusting van de XJ PREMIUM LUXURY aangevuld met of vervangen door:
VELGEN

• Lichtmetalen velgen Aleutian : 9” x 19” voor - 10” x 19” achter
INTERIEUR

• Afwerking met warm eikﬁneer
• Aluminium geleiders op koffervloer
• Automatische klimaatregeling voor vier zones – onafhankelijke temperatuurregeling voor
de bestuurder, de voorpassagier alsook voor de linker en rechter achterpassagier
• Comfort matten voor- en achteraan
• Hoofdsteunen met Jaguar logo
• Suède hemelbekleding
• Zachtgenerfd lederen verwarmd stuurwiel
• Zachtgenerfd leder op bovenkant van het instrumentenbord en de deurranden, deurvak,
deurarmsteun en afdekklep van de middenconsole met dubbele stiknaden
• Zetels met zachtgenerfd leder, contrasterende stiknaden en biesjes
• Zetels voor bestuurder en passagier vooraan, 20/20-voudig elektrisch verstelbaar, inclusief
massagefunctie, met geheugenfunctie voor de bestuurders- en voorpassagierszetel

• Dynamisch meedraaiende koplampen met bochtverlichting, koplampsproeiers en
automatische grootlichten
• Parkeerhulp met camera achteraan
• Zijdelingse horizontale ventilatiesleuven Supersport
VELGEN

• Lichtmetalen velgen Mataiva : 9” x 20” voor - 10” x 20” achter
• Ruimtebesparend reservewiel
INTERIEUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afwerking met warm eikﬁneer met laserinleg (lijn)
Comfort matten met logo voor- en achteraan
Lederen hemelbekleding
Pedalen afgewerkt met metaal
Randverlichte ventilatieopeningen voor- en achteraan
Unieke gravure met Jaguar opschrift
Verlichte instapsierdrempels met Jaguar opschrift
Verlichte kofferdrempel
Zachtgenerfd leder op bovenkant van het instrumentenbord en deurranden, deurvak, deurarmsteun, zetelranden, afdekklep en uiteinde van de middenconsole met dubbele stiknaden
• Zetels met semi-aniline leder met keuze uit zes verschillende interieurthema’s
inclusief stiknaden en biesjes in dezelfde kleur, stiknaden in ton-sur-ton-kleur en stiknaden
en biesjes in contrastkleur
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MULTIMEDIA

• Aanraakscherm met dubbele weergave en Whiteﬁre® zender met één digitale draadloze
hoofdtelefoon
• Bowers & Wilkins luxe surroundsysteem 1200 Watt met enkelvoudige cd-/dvd-speler
• Digitale en analoge tv-tuner

OPTIES

Beste lezer,

Prijs in €
excl. 21% BTW

Prijs in €
incl. 21% BTW

Luxury(1)

Premium
Luxury

Portfolio

Supersport

O
O
O
O
O
O
O
Δ

O
O
S
O
O
S
O
Δ

O
O
S
O
O
S
O
Δ

S
S
S
O
O
S
S
O
Δ

S

S

Δ

Δ

EXTERIEUR

C14A
Z90U
B28M
X19B
C13A
Z69H
D96B
B05X

305,79
370,00
U heeft een preview van deze
785,12 prijslijst
950,00
297,52
360,00
geopend. Onder deze preview
u
1.818,18 kunt
2.200,00
909,09
1.100,00
uw emailadres invoeren en388,43
wij sturen
470,00
685,95
830,00
u per ommegaande de originele
versie
363,64
440,00
van deze prijslijst op.

Achteruitrijcamera
Dynamisch meedraaiende koplampen met bochtverlichting, koplampsproeiers en automatische grootlichten
Elektrisch inklapbare en zelfdimmende buitenspiegels
Koetswerkkleuren: Italian Racing Red, British Racing Green en Black Amethyst (2)
Metaallak
Parkeerhulp vooraan
Parkeerhulp vooraan met achteruitrijcamera
Verwarmde voorruit
Weglaten van badges op kofferklep

LICHTMETALEN VELGEN

C45B
C45C
C45D
C45D
C45E
C45E
C45E
C45F
Z72S
Z72S/C45G
Z72T
Z72T
C45H
Z72U
Z72U/C45J
Z72V
Z72V
C45K
C45L
C40L

Lichtmetalen velgen Meru 18” (niet beschikbaar op de 5.0 V8 met compressor,
noch in combinatie met het bandendrukcontrolesysteem)
Lichtmetalen velgen Aleutian 19”
Lichtmetalen velgen Toba 19”
Lichtmetalen velgen Toba 19”
Lichtmetalen velgen Toba 19” - gepolijst
Lichtmetalen velgen Toba 19” - gepolijst
Lichtmetalen velgen Toba 19” - gepolijst
Lichtmetalen velgen Amirante 20” met ruimtebesparend reservewiel
(enkel beschikbaar op de 5.0 V8 met compressor)
Lichtmetalen velgen Kasuga 20” met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Kasuga 20” met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Kasuga 20” - gepolijst, met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Kasuga 20” - gepolijst, met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Kasuga 20” - gepolijst, met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Orona 20” met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Orona 20” met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Orona 20” - gepolijst, met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Orona 20” - gepolijst, met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Orona 20” - gepolijst, met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen velgen Mataiva 20” met ruimtebesparend reservewiel
Lichtmetalen ruimtebesparend reservewiel

-

-

1.280,99
1.280,99
636,36
1.917,36
1.280,99
636,36
-

1.550,00
1.550,00
770,00
2.320,00
1.550,00
770,00
-

O
O
O
-

O
O
O
-

S
O
O
−

Δ
Δ
O
Δ

2.636,36
1.363,64
3.272,73
2.000,00
636,36
2.636,36
1.363,64
3.272,73
2.000,00
636,36
82,64

3.190,00
1.650,00
3.960,00
2.420,00
770,00
3.190,00
1.650,00
3.960,00
2.420,00
770,00
100,00

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Δ
O
Δ
O
S
S
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S: standaard
O: Optie
(1) De XJ Luxury is niet beschikbaar met een lange wielbasis.
(2) Raadpleeg uw concessiehouder over de beschikbaarheid van deze koetswerkkleuren.
(3) Indien de voorzijde van de boordplank afgewerkt is met koolstofvezelmotief zijn de klaptafeltjes in pianozwartﬁneer.

(O): optie in combinatie

-: niet beschikbaar

Δ: optie zonder meerprijs

OPTIES

Prijs in €

Beste lezer,
excl. 21% BTW

Prijs in €
incl. 21% BTW

Luxury(1)

Premium
Luxury

Portfolio

Supersport

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

C42R
Z42L/H71A
Z41N

495,87 preview
600,00 van Odeze prijslijst
O
O
U heeft een
545,45
660,00
(O)
O
O
O
O
geopend.1.553,72
Onder1.880,00
deze preview
kunt
uO
uw emailadres
invoeren
en wij OsturenO
Asbak en aansteker vooraan
41,32
50,00
O
Automatische klimaatregeling voor vier zones (standaard op lange wielbasis)
421,49
510,00 de originele
O
O versie
S
u per ommegaande
Automatische luchtrecirculatie voor waarneming van luchtkwaliteit
66,12
80,00
O
O
O
Comfortpack voor achterbank (enkel beschikbaar met geklimatiseerde zetels vooraan met verwarming en
(O)
O
van deze2.776,86
prijslijst3.360,00
op.
ventilerende koeling)
Bandendrukcontrolesysteem
Dodehoekmonitor (enkel met elektrisch inklapbare en zelfdimmende buitenspiegels)
Snelheidsregelaar met afstandsbewaring, waarschuwingssignaal en geavanceerde noodremhulp

O
O
O

INTERIEUR

A03B
C88G
C89A
Z50V
H76G
Z42M/B20B
F04A
G73C
H75A
Z46A
H75B
-

Elektrisch bediende zonwering voor achterruit (standaard op lange wielbasis)
Garagepoortopener (enkel met elektrisch inklapbare en zelfdimmende buitenspiegels)
Jaguar Smart Key SystemTM met Keyless Entry (ont-/vergrendelen zonder sleutelzender)
Klaptafeltjes achteraan (enkel beschikbaar op lange wielbasis) (3)
Verduisterde ruiten achteraan (standaard op lange wielbasis)
Verlichtingspack
Weglaten van verduisterde ruiten achteraan op lange wielbasis
Wettelijke kit

O
S
O
O

421,49
223,14
801,65
1.595,04
347,11
1.239,67
20,66

510,00
270,00
970,00
1.930,00
420,00
1.500,00
25,00

O
(O)
O
O
O
O

O
O
S
O
O
O
Δ
O

O
O
S
S
O
O
Δ
O

O
O
S
S
O
S
Δ
O

123,97
842,98
1.809,92

150,00
1.020,00
2.190,00

-

O
O

S
-

O
-

2.272,73

2.750,00

-

O

-

-

INTERIEURAFWERKING

H69J
ZUBL+BADU

Comfort matten, voor- en achteraan
Exclusieve lederafwerking voor bovenkant van het instrumentenbord in Trufﬂe of Jet
Ivory zachtgenerfd lederen zetels, vooraan geklimatiseerd met verwarming en ventilerende koeling
en verwarmd lederen stuurwiel
ZUBM+BADW Ivory zachtgenerfd lederen zetels, vooraan geklimatiseerd met verwarming en ventilerende koeling
en verwarmd hout/lederen stuurwiel
BAEW
Lederen hemelbekleding Jet
BAF*
Suède hemelbekleding Jet (niet beschikbaar op lange wielbasis)
F95K
Zachtgenerfd lederen verwarmd stuurwiel
ZUAI
Zachtgenerfd lederen houten verwarmd stuurwiel (4)
ZUAM/ZUBQ Zachtgenerfd lederen houten verwarmd stuurwiel (4)
ZUAC
Zetels vooraan geklimatiseerd met verwarming en ventilerende koeling
ZUAC+Z48H Zetels voor- en achteraan geklimatiseerd met verwarming en ventilerende koeling en automatische
klimaatregeling voor vier zones (standaard wielbasis)
ZUAC
Zetels voor- en achteraan geklimatiseerd met verwarming en ventilerende koeling (lange wielbasis)

S: standaard
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O: Optie

413,22
338,84
801,65
462,81
586,78
1.595,04

500,00
410,00
970,00
560,00
710,00
1.930,00

O
-

O
O
O
O

O
S
O
S

Δ
S
O
S

1.173,55

1.420,00

-

O

S

S

(O): optie in combinatie

-: niet beschikbaar

(3) Indien de voorzijde van de boordplank afgewerkt is met koolstofvezelmotief zijn de klaptafeltjes in pianozwartﬁneer.
(4) Enkel beschikbaar met voorzijde van de boordplank afgewerkt met glanzend houtﬁneer, niet beschikbaar met gesatineerd ﬁneer, noch met koolstofvezel, noch met pianozwartﬁneer.

Δ: optie zonder meerprijs

OPTIES

Beste lezer,

Prijs in €
excl. 21% BTW

Prijs in €
incl. 21% BTW

Luxury(1)

Premium
Luxury

Portfolio

Supersport

454,55
454,55
1.264,46
1.264,46
454,55

550,00
550,00
1.530,00
1.530,00
550,00

S
O
O
O

O
O
O
O
S

Δ
Δ
Δ
Δ
O
S
Δ

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
S
-

1.049,59

1.270,00

(O)

(O)

O

S

2.520,66
1.677,69
388,43

3.050,00
2.030,00
470,00

O
(O)

O
(O)

O
O

S
O

1.066,12
842,98
1.892,56

1.290,00
1.020,00
2.290,00

O
O
(O)

O
O
(O)

O
S
O

S
O

FINEREN EN AFWERKING

VSAN
VSAJ
VAPK
VPFA
VPFB
VSAB

Generfd ebbenhout
Generfd ebbenhout met laserinleg
Gesatineerd Amerikaans walnotenﬁneer
Gesatineerd olmﬁneer
Gesatineerd Zebranoﬁneer
Koolstofvezelmotief
Pianozwartﬁneer
Walnotenﬁneer
Warm eikﬁneer
Warm eikﬁneer met laserinleg
Wortelnotenﬁneer

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

MULTIMEDIA

Z34*/Z35D
B44S
B44S
B51A
G52E
B44R
G51D

Aanraakscherm met dubbele weergave en Whiteﬁre® zender met één digitale draadloze hoofdtelefoon
(enkel met Jaguar luxe audio-installatie 600 Watt of met Bowers & Wilkins luxe surroundsysteem 1200 Watt)
Bowers & Wilkins luxe surroundsysteem 1200 Watt
Bowers & Wilkins luxe surroundsysteem 1200 Watt
Digitale radio (DAB) (enkel met Jaguar luxe audio-installatie 600 Watt of met Bowers & Wilkins
luxe surroundsysteem 1200 Watt)
Digitale en analoge televisie vooraan
Jaguar luxe audio-installatie 600 Watt met enkelvoudige cd/dvd-speler
Multimedia entertainment achterin - twee 8” lcdschermen (gemonteerd in de achterkant van de hoofdsteunen
van de voorzetels) met media-interface achterin, aanraakscherm/afstandsbediening en twee digitale
draadloze hoofdtelefoons (enkel met Jaguar luxe audio-installatie 600 Watt of met Bowers & Wilkins
luxe surroundsysteem 1200 Watt)
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S: standaard

O: Optie

(O): optie in combinatie

-: niet beschikbaar

Δ: optie zonder meerprijs

S P E C I F I C AT I E S

TECHNIEK
Actif Differential Control (enkel op de 5.0 liter V8 met compressor)
Elektronisch aangestuurd actief differentieel dat de hoeveelheid slip tussen de achterwielen
beperkt en bijdraagt aan optimale tractie en rijstabiliteit onder verschillende omstandigheden.
ADC is verbonden met de tractiecontrole-, ABS en DSC systemen.
Adaptive Dynamic System
Geeft u de optimale balans tussen het rijcomfort van een lage snelheid en de precisie in rijgedrag
van een hoge snelheid, waarbij carrosseriebewegingen en stuur- en wielgegevens tot 500 keer
per seconde worden geanalyseerd en de ophangingsinstellingen continu worden aangepast door
middel van elektronisch gecontroleerde schokdempers.
Jaguar Sequential ShiftTM
Biedt u keuze uit verschillende schakelprogramma’s : Automatisch, Sport automatisch of
handgeschakeld, met “one touch” bediening achter het stuurwiel om het schakelen naar een
hogere of lagere versnelling handmatig te bedienen.
Jaguar Drive ControlTM
Biedt verschillende modi die informatie uitwisselen met het DSC systeem, de motor en de
versnellingsbak, om de sturing van de motor en de automaat en het ingrijpen van de remmen
aan te passen aan de rijstijl en de rijomstandigheden. Keuze tussen verschillende modi door een
simpele druk op een knop, om de gevoeligheid van het voertuig aan te passen naargelang de rijstijl
en de omstandigheden.
Dynamische Modus
Optimaliseert de voertuigsystemen zodat er een meer betrokken rijervaring ontstaat. Indien
deze stand wordt geselecteerd, wordt Trac DSC automatisch ingeschakeld en worden de
karakteristieken van het motorkoppel en de schakelmomenten aangepast om de reactie verder
te verbeteren. Indien deze stand wordt geselecteerd bij volledig handmatige transmissie, wordt
het schakelen naar een hogere versnelling volledig gecontroleerd door de bestuurder, zonder dat
automatisch wordt opgeschakeld als de toerentallimiet bereikt is. Wijzers en graﬁsche details van
de virtuele instrumenten veranderen wanneer de dynamische modus wordt geselecteerd.
Winter Modus
Verzacht de reactie van de motor en wijzigt de strategie van het schakelen om de optimale tractie
te behouden onder ijzige of gladde omstandigheden. De wagen is rustiger en gecontroleerder,
waardoor hij met meer zekerheid rijdt. Indien de winter modus is ingesteld, wordt de tweede
versnelling gekozen om weg te rijden op een vlakke ondergrond (geen helling). Wijzers en graﬁsche
details van de virtuele instrumenten veranderen wanneer de winter modus wordt geselecteerd.

Beste lezer,

Elektrisch bediende kofferklep met instelbare hoogte
De kofferklep wordt elektronisch geopend en gesloten met ofwel een enkele druk op de
sleutel met afstandsbediening, een schakelaar binnen de wagen of door de externe schakelaar
op de bumper. De kofferklep kan gemakkelijk worden geprogrammeerd om open te gaan tot
de hoogte die u wenst.

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
MULTIMEDIA
uw emailadres
en wij sturen
Hd-aanraakscherm
met dubbeleinvoeren
weergave
Biedt de mogelijkheid aan de bestuurder en passagier om naar twee volledig verschillende
dingen
te kijken
op hetzelfde hd-aanraakscherm
kleurenbeeldscherm
van 8” en geeft
u per
ommegaande
de met
originele
versie
toegang tot verschillende functies op hetzelfde moment. De bestuurder heeft toegang tot
bediening
van de aanraakschermmenu’s,
de audio en de navigatie. De passagier heeft een
van deze
prijslijst op.
draadloze hoofdtelefoon om tv (indien aanwezig) of dvd te kijken via de bedieningsknop voor
dubbele weergave.

Interactieve bediening
Twee bedieningen met vijf mogelijkheden op het stuurwiel zodat de bestuurder functies die
vaak worden gebruikt, kan besturen via virtuele-instrumentenmenu’s zonder de handen van het
stuur te nemen of te kijken naar de aanraakschermmenu’s. Extra bedieningsknoppen onder de
stuurwielspaken bedienen de functies als snelheidsregelaar, telefoon en interactieve spraak.
Interactieve spraak
Maakt gebruik van de technologie “zeg wat u ziet” om de gebruiker naar de juiste commando’s
te leiden. Stembediening van audio, automatische klimaatregeling, Bluetooth® v2.0
aansluiting, navigatie* en aanraakschermen met notitieblokfunctie. Tijdens het gebruik zijn de
commando’s te horen en verschijnen deze op de virtuele instrumenten.
* Raadpleeg uw concessiehouder over de mogelijkheden van de interactieve spraak i.v.m.

navigatiecommando’s.
iTech Systeem
iTech omvat de virtuele instrumenten, hd-aanraakscherm, interactieve bediening, interactieve
spraak en de mediahub en maakt het gebruik van een nieuw scherm en infotainmentsystemen
toegankelijk voor eenvoudig gebruik en aangenaam vertoeven in uw wagen. De bestuurder
kan zo intuïtief communiceren met zijn wagen via het aanraakscherm, de bediening op het
stuurwiel of stemcommando’s. Infotainmentmogelijkheden via de mediahub bieden de
mogelijkheid om heel eenvoudig en intuïtief verschillende draagbare apparaten aan te sluiten.

www.EU-Import.nl

VEILIGHEID EN COMFORT
Dynamisch meedraaiende koplampen met bochtverlichting en automatische grootlichten
Sensoren reageren op de snelheid en de stuurhoek van de wagen en draaien de dimlichten om de
bochten beter te verlichten. De automatisch inschakelenden grootlichten schakelt de grootlichten
automatisch naar stadslichten wanneer tegemoetkomend of voorliggend verkeer gedetecteerd
wordt en schakelt automatisch terug naar grootlichten als het zeer donker wordt voor een
optimaal zicht voor de bestuurder.

Jaguar audio-installatie 400 Watt
400 Watt audio-installatie met cd-/dvd-speler en met AM/FM-radio, geschikt voor mp3, met
harde schijf (hdd) voor opslag van maximaal 10 cd’s niet-gecomprimeerde muziek, EON en 12
luidsprekers. Te bedienen met het aanraakscherm en interactieve bediening. Mogelijk gemaakt
door een speciale 8-kanaals klasse-D versterker met Audyssey MultEQ® audio-equalizer en
dynamische volumebediening. Deze versterker heeft 12 luidsprekers, drie in elke deur.

S P E C I F I C AT I E S

Jaguar luxe audio-installatie 600 Watt
Gelijk aan de Jaguar audio-installatie maar met een krachtige 12-kanaals klasse-D DSP
versterker met Audyssey MultEQ® audio-equalizer en dynamische volumebediening met
14 luidsprekers inclusief twee subwoofers en twee 8-inch woofers in het voorportier. Naast
de audio-uitgang naar de cabine van de wagen heeft dit systeem drie extra audiokanalen die
beluisterd kunnen worden met de digitale draadloze hoofdtelefoons.
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INTERIEUR
Luxury interieur
Zetels met lederen bekleding. Elektrisch verstelbare bestuurders- en passagierszetel vooraan
(10/8-voudig), inclusief naar voren/achteren, kantelbare rugleuning, hoogte, 2-voudige lendensteun
onderrug en geheugen voor bestuurderszetel met drie standen. Variabel verwarmde zetels vooraan.

Premium Luxury
U heeft een preview
vaninterieur
deze prijslijst
Zetels met zachtgenerfd leder. Elektrisch verstelbare bestuurders- en passagierszetel vooraan
inclusief naar voren/achteren,
geopend. Onder(16/12-voudig),
deze preview
kunt u kantelbare rugleuning en zitting, hoogte, 2-voudige
lendensteun en geheugen voor bestuurderszetel met drie standen. Variabel verwarmde zetels vooren achteraan met niet-geperforeerd
zachtgenerfd leder (of geperforeerd zachtgenerfd leder als
uw emailadres invoeren
en wij sturen
de zetels vooraan optioneel geklimatiseerd zijn met ventilerende koeling). Zachtgenerfd leder op
instrumentenbord, bovenkant deurranden, deurarmsteun en afdekklep van de middenconsole.
u per ommegaande
de originele versie
Mediahub
Portfolio interieur
De mediahub zorgt ervoor dat verschillende apparaten verbonden kunnen worden met de
deze prijslijstZetelsop.
met zachtgenerfd leder, contrasterende stiknaden en biesjes met hoofdsteunen voorzien van
wagen, hetzij draadloos via de Bluetooth 2.0 audio-streaming, hetzij via devan
media-interface

Bowers & Wilkins luxe surroundsysteem 1200 Watt
Gelijk aan de Jaguar luxe audio-installatie met ofwel Dolby® Pro Logic® IIx ofwel DTSTM
Neo 6, met 20 luidsprekers inclusief twee subwoofers en 2 woofers in het voorportier.
Naast de audio-uitgang naar de cabine van de wagen heeft dit systeem drie extra
audiokanalen die beluisterd kunnen worden met de digitale draadloze hoofdtelefoons. Het
hoofdtelefoonsysteem heeft Dolby® Headphone Surround wanneer u luistert naar een dvd.

voorin, voor audio en video. Het koppelingspaneel in het opbergvak in het middenconsole
bevat een 3,5 mm hulpcontactdoos, een stroomtoevoer van 12 Volt, plus twee
usb-aansluitingen voor een uitgebreide serie usb-apparaten. Het koppelingspaneel is geschikt
voor alle iPods® van de derde generatie, van iPod® Mini tot de nieuwste foto-iPod®. Het
ondersteunt ook elk usb-opslagmedium zoals een geheugenstick en mp3-spelers met een
usb-aansluiting. De functies van iPod® of mp3 kunnen volledig bediend worden door middel
van de hd-aanraakschermmenu’s. Er kan eenvoudig gezocht worden op artiest, titel van album
of liedje, genre en afspeellijsten.
Media-interface voorin
Onderdeel van de mediahub. Geschikt voor aansluiting van een iPod, mp3-speler of twee
usb-opslagmedia op het geluidssysteem in de wagen, waarbij elk apparaat onafhankelijk
bediend wordt via het 8” aanraakscherm en de bediening aan het stuurwiel.
Media-interface achteraan
Onderdeel van de mediahub. Geschikt voor aansluiting van een iPod, mp3-speler of één
usb-opslagmedium achterin, indien multimedia entertainment achterin aanwezig is.

de Jaguar leaper. Elektrisch verstelbare bestuurders- en passagierszetel vooraan (20/20-voudig),
inclusief naar voren/achteren, kantelbare rugleuning en zitting, hoogte, 2-voudige lendensteun,
geheugen voor bestuurders- en passagierszetel met drie standen, massage en verstelbaar rugkussen.
Zetels voor- en achteraan geklimatiseerd met verwarming en ventilerende koeling (geperforeerd
zachtgenerfd leder voor de raakvlakken). Zachtgenerfd leder op instrumentenbord, bovenkant
deurranden, deurvak, deurarmsteun en afdekklep van de middenconsole met dubbele stiknaden.
Suède hemelbekleding.
Supersport interieur
Semi-aniline lederen zetels met hoofdsteunen voorzien van de Jaguar leaper. Zes verschillende
interieurthema’s inclusief stiknaden en biesjes in dezelfde kleur, stiknaden in ton-sur-ton-kleur
en stiknaden en biesjes in contrastkleur. Elektrisch verstelbare bestuurders- en passagierszetel
vooraan (20/20-voudig), inclusief naar voren/achteren, kantelbare rugleuning en zitting, hoogte,
2-voudige lendensteun, geheugen voor bestuurders- en passagierszetel met drie standen, massage
en verstelbaar rugkussen. Zetels vooraan geklimatiseerd met verwarming en ventilerende koeling
(geperforeerd zachtgenerfd leder voor de raakvlakken). Zachtgenerfd leder op instrumentenbord,
bovenkant deurranden, deurvak, deurarmsteun, zetelranden, afdekklep en uiteinde van de
middenconsole met dubbele stiknaden. Lederen hemelbekleding.
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Multimedia entertainment achterin
Modern digitaal entertainmentsysteem achterin met twee 8” schermen, bediend door een
afstandsbediening met aanraakscherm achterin, dat opgeborgen en opgeladen wordt in de
middelste armsteun van achterbank. Het systeem omvat ook een media-interface achterin
waar een uitgebreide serie usb-apparaten mee verbonden kan worden. Met dit entertainment
kunnen de achterpassagiers kijken naar tv, dvd of stream-video via de media-interface
achterin. Het systeem omvat ook twee digitale draadloze WhiteﬁreTM hoofdtelefoons.
Virtuele instrumenten
Een scherm virtuele instrumenten van 12,3” met TFT (dunne-ﬁlmtransistor)-technologie die
de traditionele instrumenten vervangt. Een virtueel informatiescherm met snelheid, tpm,
afstand, boordcomputerfunctionaliteit en belangrijke informatie voor navigatie, audio,
telefoon – met schermen voor normale, winter – en dynamische modus.

Comfortpack voor achterbank
Elektrische verstelling van de rugleuning van de achterbank voor de twee buitenste zitplaatsen,
viervoudige elektrisch verstelbare lendensteun op de achterbank voor de twee buitenste
zitplaatsen, zetelmassage op de achterbank voor de twee buitenste zitplaatsen, voetsteunen,
voorgevormde hoofdsteunen voor- en achteraan, elektrische bediening achteraan van de voorste
passagierszetel (voor/achter).
Verlichtingspack
Verlichte instapsierdrempels (voor- en achteraan), verlichte kofferdrempel en randverlichte
ventilatieopeningen (voor- en achteraan).

L I C H T M E TA L E N V E L G E N
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geopend. Onder deze preview kunt u
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u per ommegaande de originele versie
20” Amirante
20” Kasuga**
20” Kasuga
20” Orona**
van deze prijslijst op. gepolijst**

18” Meru*

19” Aleutian

19” Toba

19” Toba gepolijst

20” Orona
gepolijst**

20” Mataiva**

S

€ 1.550

€ 1.550

€ 2.320

–

€ 3.190

€ 3.960

€ 3.190

€ 3.960

–

3.0 V6 Diesel

S

€ 1.550

€ 1.550

€ 2.320

–

€ 3.190

€ 3.960

€ 3.190

€ 3.960

–

5.0 V8

S

€ 1.550

€ 1.550

€ 2.320

–

€ 3.190

€ 3.960

€ 3.190

€ 3.960

–

3.0 V6 Diesel

Δ

S

€ 770

€ 1.550

–

€ 1.650

€ 2.420

€ 1.650

€ 2.420

–

5.0 V8

Δ

S

€ 770

€ 1.550

–

€ 1.650

€ 2.420

€ 1.650

€ 2.420

–

3.0 V6 Diesel

Δ

Δ

Δ

€ 770

−

5.0 V8 met compressor

–

Δ

Δ

€ 770

Δ

XJ LUXURY
3.0 V6 Diesel
XJ PREMIUM LUXURY

XJ PORTFOLIO

XJ SUPERSPORT

Vermelde prijzen zijn 21% BTW inbegrepen.
* niet beschikbaar met bandendrukcontrolesysteem
** inclusief ruimtebesparend reservewiel.
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JAGUAR WAARBORG
Wagens voorkomend op deze prijslijst zijn gedekt door de Jaguar Waarborg gedurende de eerste drie
jaar, zonder kilometerbeperking. Ze zijn gedekt tegen perforatie door corrosie gedurende de eerste zes
jaar van hun gebruik, eveneens zonder kilometerbeperking. Gelieve uw officiële Jaguar concessiehouder
te raadplegen voor alle details in verband met de Jaguar Waarborg.

U heeft een preview van
JAGUAR deze
EUROPEANprijslijst
EMERGENCY ASSISTANCE
Kosteloos gedurende 3 jaar en in heel Europa, 365 dagen per jaar, 24 u op 24 u: hulp onderweg en thuis,
(buitenland),
vervangwagen, onderdelenbezorging,
geopend. Onder dezevoertuigberging
preview
kuntthuisbrengen/hotelaccommodatie,
u
douanerechten. Gelieve uw Jaguar concessiehouder te raadplegen voor alle details in verband met de
Jaguar European
Emergency
Assistance.
uw emailadres invoeren
en wij
sturen
JAGUAR ACCESSOIRES
u per ommegaande de
originele
Zij stellen
u in staat uw XJversie
te personaliseren en een rijervaring te creëren die u nog meer voldoening
schenkt. Alle Jaguar accessoires worden streng en in de meest veeleisende klimaten en omstandigheden
van deze prijslijst op. op hun veiligheid en duurzaamheid getest. Een omvangrijk gamma stijlopties en accesoires zijn
beschikbaar voor zowel het interieur als het exterieur waarmee u uw XJ volledig naar uw persoonlijke
voorkeur kan samenstellen. Gelieve uw officiële Jaguar concessiehouder te raadplegen.

JAGUAR FINANCIAL SERVICES
Jaguar Financial Services biedt een brede waaier van financiële diensten aan om de aankoop van uw
nieuwe Jaguar te helpen financieren. De producten van Jaguar Financial Services kunnen afgestemd
worden op uw persoonlijke en zakelijke behoeften. Raadpleeg uw plaatselijke Jaguar concessiehouder
voor meer informatie over de financiële dienstverlening van uw Jaguar.
JAGUAR INSURANCE
Jaguar Insurance* is een autoverzekering ontworpen door en voor Jaguar. U geniet niet enkel van
een zeer uitgebreide dekking maar eveneens van een zeer competitieve premie. Bij ongeval zorgt
uw officiële Jaguar concessiehouder voor een vlotte schaderegeling: hij stelt de expert aan, voert de
herstelling uit, volgens de stricte veiligheidsnormen voorgeschreven door de constructeur, beheert de
administratieve afhandeling en regelt de betaling van de herstelling rechtstreeks met Jaguar Insurance.
Een exclusieve service, getekend Jaguar Insurance.
* Amazon Insurance NV (CBFA nr 1023) is actief onder de handelsnaam Jaguar Insurance.
BELANGRIJK BERICHT
Hoewel Jaguar al het mogelijke doet om te garanderen dat al de details in deze publicatie correct zijn bij
het ter perse gaan, streven we voortdurend naar verbetering en behouden we ons daarom het recht voor
om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder kennisgeving. Details van specificaties en uitrusting
zijn ook vatbaar voor verandering om te voldoen aan de locale omstandigheden en vereisten van de
markt en niet alle producten zijn beschikbaar in elke markt. Sommige voertuigen worden getoond met
accessoires of opties. Deze producten kunnen van markt tot markt verschillen. Uw Jaguar verdeler zal
u graag de recentste gegevens verstrekken. De invoerders en concessiehouders zijn geen agenten van
Jaguar Cars Limited en zijn geenszins bevoegd om verbintenisssen van om het even welke aard aan te
gaan namens Jaguar Cars Limited.
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Invoerder:

JAGUAR BELUX n.v.
Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel
T. 00 32 (0)2 709 79 89 - F. 00 32 (0)2 709 79 80
www.jaguar.be

Uw concessiehouder:

Prijzen in overeenstemming met de richtlijnen van het Ministerie van Economische Zaken. Jaguar Belux
n.v. behoudt zich het recht voor deze prijzen en specificaties ten alle tijde te wijzigen.
Prijslijst XJ (modeljaar 2012) van 18/03/2011 - 7984/3A 1/03/11 issue 01 vervangt de prijslijst XJ
(modeljaar 2011) van 15/06/2010 - 7984/3A 31/05/10 issue 01 .

