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1 0 0  0 0 0  K M
TESTOVACIA 

JAZDA
PRIHLÁSENIE

MOTORIZÁCIA PREVODOVKA POHON* SPOTREBA KOMB.** EMISIE CO2 KOMB.** CENA

2,0D i4 120 kW/163 k  diesel 6 st. manual RWD 6,0 - 6,7 l/100 km od 158 g/100 km 48 590 € 
2,0D i4 120 kW/163 k  diesel 8 st. automat RWD 6,2 - 6,8 l/100 km od 162 g/100 km 51 490 € 
2,0D i4 132 kW/180 k  diesel 8 st. automat AWD 6,7 - 7,4 l/100 km od 177 g/100 km 53 490 € 
2,0D i4 177 kW/240 k  diesel 8 st. automat AWD 6,9 - 7,6 l/100 km od 182 g/100 km 56 990 € 
3,0D V6 220 kW/300 k diesel 8 st. automat AWD 7,4 - 8,0 l/100 km od 196 g/100 km 61 990 € 
2,0 i4 184 kW/250 k  benzín 8 st. automat AWD 9,2 - 10,0 l/100 km od 209 g/100 km 55 490 € 
2,0 i4 220 kW/300 k  benzín 8 st. automat AWD 9,5 - 10,4 l/100 km od 216 g/100 km 58 490 € 

ZÁKLADNÁ VÝBAVA BLACK EDITION

BLACK EXTERIOR PACK - rám bočných okien, bočné prieduchy a mriežka chladiča 
Gloss Black s obložením Gloss Black

Čelné a bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu

Hlavové airbagy pre cestujúcich vpredu a vzadu 

Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)

Kontrola rozjazdu v stúpaní

Systém ochrany krčnej chrbtice na sedadlách vodiča a spolujazdca

Čalúnenie sedadiel - textúrna koža

Elektrické nastavenie predných sedadiel, 10-smerové

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Zadná parkovacia kamera

InControl Remote Premium + InControl Apps + Pro Services and Wi-Fi Hotspot

Systém upozorňujúci na neúmyselné opustenie jazdného pruhu (LDW)

Predné svetlomety - adaptívne LED s LED podpisovým denným svietením, s funkciou 
prisvietenia do zákrut

Ostrekovače svetlometov

Funkcia inteligentného diaľkového osvetlenia (AHBA)

Asistent pre udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA) so systémom na sledovanie 
pozornosti vodiča

Systém rozpoznania dopravných značiek a adaptívny obmedzovač rýchlosti

Dažďový senzor stieračov s automatickým zapínaním svetlometov

Asistent pre núdzové brzdenie (AEB)

Systém dynamickej stability (DSC)

Zliatinové disky 19" 5-lúčové, vzor 5037 Gloss Black

Vyhrievané predné a zadné sedadlá

Vyhrievaný multifunkčný volant

Čelné sklo - vyhrievané

Analógové združené prístroje s centrálnym TFT displejom

Dvojzónová automatická klimatizácia

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Bluetooth® pripojenie telefónu

Bluetooth® Streaming

Dvere batožinového priestoru - elektricky ovládané 

Perimetrický alarm vrátane imobilizéru

Sound Systém Jaguar

Spätné zrkadlá - s automatickou clonou, vyhrievané, el. sklopné, s podpisovým prístu-
povým osvetlením, pamäťou, el. nastaviteľné s tmavými smerovými svetlami

Detské poistky

Úchyty ISOFIX pre detské sedačky na zadných sedadlách

Navigation Pro - InControl™ Touch Pro (NGI), navigácia s aktívnym navádzaním vrátane 
10" kapacitného dotykového displeja, s dodatočným USB konektorom

Elektronická parkovacia brzda (EPB)

Tmavšie tónované sklá od B stĺpika

Zadné sedadlá delené 40:20:40, sklopné

JAGUAR CARE  
(záruka a bezplatný servis - 3 roky / 100.000 km)



3

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Balíky výbav Kód  Cena 

DRIVE PACK
Asistent kontroly mŕtveho uhla
Adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go
Systém núdzového brzdenia vo vysokej rýchlosti

017TA  1 543 € 

ADAPTIVE DYNAMICS PACK
Nastaviteľná Dynamika - nastavenie motora, radenia, riadenia a podvozku
Adaptive Surface Response (AdSR) - automatické prispôsobenie jazdných režimov v závislosti na povrchu vozovky
Adaptive Dynamics - adaptívny podvozok

017KA  1 566 € 

DRIVER ASSIST PACK
Blind Spot Assist
Kamerový systém 360° vrátane detekcie premávky vpredu a funkcie predného navádzania vozidla
Adaptívny tempomat s asistentom riadenia
Systém núdzového brzdenia vo vysokej rýchlosti Asistent paralelného parkovania, kolmého parkovania a vyparkovania
Parkovací asistent 360° + Monitor premávky za vozidlom

017TE  3 362 € 

HEAD-UP DISPLAY PACK 
Čelné sklo - s IR filtrom
Head-Up displej

017FG  1 639 € 

PARK PACK
Asistent paralelného parkovania, kolmého parkovania a vyparkovania
Parkovací asistent 360°
Monitor premávky za vozidlom

017UA  586 € 

ĎALŠIA VYBRANÁ PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Strecha - pevná, panoramatická, vrátane elektricky ovládaného tienidla 041CX  1 260 € 

Strecha - posuvná, panoramatická - elektrické tienidlo, plne elektricky posuvná/výklopná 041CZ  1 573 € 

Strešné lišty Gloss Black 060BB  316 € 

Strešné lišty Satin Chrome 060BA  316 € 

Brzdové kotúče - predné 350 mm (pre min. 18" disky kolies) 020DA  264 € 

Čelné sklo s IR filtrom 047EB  525 € 

Nezávislé kúrenie s časovačom a diaľkovým ovládaním 043BH  1 573 € 

Odnímateľné ťažné zariadenie 028EM  735 € 

Elektricky ovládané ťažné zariadenie 028EJ  1 260 € 

Svetlomety do hmly - vpredu 064AP  212 € 

Predné svetlomety - Adaptívne LED s LED podpisovým denným svietením, s funkciou prisvietenia do zákrut a funkciou Inteligentného diaľkového osvetlenia (AHBA) 064GJ  656 € 

Ionizácia vzduchu v kabíne 022GB  134 € 

Interaktívny displej vodiča - TFT virtuálny združený panel 038ID  720 € 

Zliatinové disky 20" 5-lúčové delené vzor 5031 Gloss Black 029XZ  1 223 € 

Zliatinové disky 22" 15-lúčové vzor 1020 Gloss Black so Satin Black prvkami 029YB  3 740 € 

Náhradné koleso - plnohodnotné 20", len s 20" diskami 028MC  920 € 

Náhradné koleso - plnohodnotné, len s 22" diskami 028ME  1 162 € 
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Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH

*AWD – pohon všetkých kolies, FWD - pohon predných kolies               

** Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zisťované podľa nového homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Je navrhnutý tak, aby poskytoval údaje bližšie k správaniu sa vozidla 
v reálnej prevádzke.

                
Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom 
značky JAGUAR. Spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia s.r.o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky sú ilustračné.

Elektricky sklápateľné zadné sedadlá 033IR  159 € 

Páčky na sklápanie zadných sedadiel v batožinovom priestore 034BA  55 € 

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka 4-smerová 033JT  380 € 

Elektrické nastavenie predných sedadiel 10-smerová s funkciou pamäte 033VE  403 € 

Elektricky nastaviteľný stĺpik riadenia 049AP  421 € 

Kovová nakladacia hrana batožinového priestoru - podsvietená 048BE  504 € 

Úchytné lišty v batožinovom priestore 135AH  159 € 

Kovové kryty pedálov 051AJ  200 € 

Náladové osvetlenie interiéru - nastaviteľné (10 farieb) 064FC  370 € 

Digitálny audioprijímač DAB 025JB  373 € 

Meridian™ Sound Systém - 11 reproduktorov (10 + Sub), 380W, USB/iPod rozhranie, digitálny výstup 025LM  652 € 

Meridian™ Digital Surround Sound Systém - 17 reproduktorov (16 + Sub), 825W, USB/iPod rozhranie 025LN  2 018 € 

Bezkľúčové odomykanie 066AC  1 050 € 

Activity Key 066CA  380 € 

Kamerový systém 360° vrátane detekcie premávky vpredu a funkcie predného navádzania vozidla 086GC  856 € 

10" Touch Pro Dual View dotykový displej - vrátane slúchadiel pre spolujazdca vpredu 087AS  839 € 

Digitálny TV tuner 129AA  1 050 € 

InControl Secure Tracker - lokalizovanie odcudzeného vozidla 011AE  677 € 

Spätné zrkadlá - s automatickou clonou, vyhrievané, el. sklopné, s podpisovým prístupovým osvetlením, pamäťou, el. nastaviteľné, s tmavými smerovými svetlami 030NK  578 € 

Metalický lak  946 € 

Metalický lak - Premium (Silicon Silver, Carpathian Grey)  1 888 € 
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