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ZIMNÉ DISKY JAGUAR.
PRISPÔSOBENÁ JAZDA

Bezpečnosť, elegancia a istota. Originálne zimné disky 
Jaguar a schválené pneumatiky sú špeciálne navrhnuté 
pre vaše vozidlo. Esteticky dopĺňajú váš Jaguar a zároveň
ponúkajú optimálny záber, priľnavosť a interakciu 
s vozovkou. Nekompromisné testovanie je zárukou 
neuveriteľne vysokej úrovne značky Jaguar, dokonalej 
jazdy a štýlu.

BALÍKY DISKOV A PNEUMATÍK*

Celistvosť dizajnu je jadrom všetkého, čo robíme. 
Konštruktéri automobilky Jaguar preto starostlivo 
testujú disky aj pneumatiky, aby pracovali ako celok 
a podporovali optimálny výkon vozidla, takže nedostanete 
nič iné než výnimočný produkt. Všetky naše balíky 
diskov a pneumatík obsahujú systém monitorovania tlaku 
v pneumatikách (TPMS), ktorý môže zabrániť poškodeniu, 
pretože vopred varuje pred nedostatočným nahustením.

* Balíky diskov a pneumatík sú k dispozícii len v určitých krajinách. Informácie o dostupnosti 
diskov a pneumatík značky Jaguar vo vašej krajine vám poskytne
miestny predajca Jaguar.



DISKY SO ZAISTENÝM VÝKONOM
Zimné disky Jaguar podliehajú prísnym skúškam, ktoré ich pripravia aj na extrémne
podmienky sezóny:

 – Testovanie: Disky sa vyrábajú tak, aby odolávali teplotnému rozsahu od –40 do 80 °C. 
Testujú sa pri extrémne nízkej teplote a okamžite nasleduje test pri extrémne vysokej teplote pri 
podmienkach 100 % relatívnej vlhkosti.

 – Zrýchlené testovanie životnosti: Každý disk sa nepretržite vystavuje účinkom soli, špiny a prachu, aby 
sa simulovali všetky možné jazdné podmienky.

PNEUMATIKY V DOKONALEJ HARMÓNII
Zimné pneumatiky Jaguar poskytujú bezpečný a stabilný výkon so zvýšenou priľnavosťou v zimných 
podmienkach. Testovaním sa tiež zabezpečuje ich dokonalá spolupráca s diskami Jaguar. Sú navrhnuté 
na používanie pri teplote nižšej ako 7 °C a v porovnaní s letnými pneumatikami majú podstatne kratšiu 
brzdnú dráhu na snehu, čo vodičom dodáva väčší pocit istoty.

Otestované zimou, schválené spoločnosťou Jaguar
Konštruktéri spoločnosti Jaguar vykonávajú celý rad dynamických testov, aby bola každá pneumatika 
pripravená na jazdu po zasneženej, zľadovatenej a mokrej vozovke. 
Počas testovacích jázd sa sleduje výkonnosť bŕzd, presnosť riadenia, priľnavosť a interakcia s vozidlom. 
Pneumatiky sa potom testujú pri nízkych teplotách až do −30 °C, pričom vozidlá jazdia na zasnežených 
cestách, čím sa simuluje skutočné zimné počasie. Testovanie pri vysokých rýchlostiach na mokrej trati 
zaisťuje silnú priľnavosť pneumatík aj počas prudkého dažďa. Potom nasleduje testovanie stability kvôli 
vynikajúcej ovládateľnosti počas dynamického manévrovania. To všetko zaručuje, že zimné pneumatiky 
Jaguar zvládnu nástrahy zimy bez najmenšieho problému.

Ak chcete svoje sezónne disky a pneumatiky bezpečne uskladniť v niektorom z našich skladov na disky a pneumatiky, obráťte sa na miestneho predajcu. (K dispozícii iba 
v niektorých krajinách.)
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PNEUMATIKA Rozmer 255/55R19

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 830 P SUV AO
Index zaťaženia 111
Index rýchlosti H
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY T4A9970

ADD
KIT - TPMS SENSOR C2D47173
BADGE-ROAD WHEEL C2D47107

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 5 468 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 2 700 Eur
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PNEUMATIKA Rozmer 255/45R18

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 850 P
Index zaťaženia 95
Index rýchlosti V
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY T2H4952

ADD
KIT - TPMS SENSOR C2D47173
BADGE-ROAD WHEEL T2H15670

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 4 320 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 2 200 Eur

Kompatibilita disku a pneumatiky 
závisí od motora vozidla a veľkosti 
bŕzd. Pred nákupom sa obráťte na 
svojho miestneho predajcu Jaguar 
a overte si, či sú zvolené disky a pne-
umatiky kompatibilné s vaším vozid-
lom. Zobrazené disky a pneumatiky 
nemusia byť dostupné vo vašej 
krajine. Informácie o dostupnosti 
vám poskytne miestny predajca. 
Pneumatiky s hrotmi a bez hrotov 
sú vhodné na použitie v náročných 
zimných podmienkach (približne do 
−40 °C) len na zasnežených a ľadom 
pokrytých cestách. Alpské pneuma-
tiky sú vhodné na použitie počas 
relatívne miernych zím (približne 
do −10 °C) na vozovkách pokrytých 
ľadom/snehom a tiež mokrých/su-
chých vozovkách.



XE



Kompatibilita disku a pneumatiky 
závisí od motora vozidla a veľkosti 
bŕzd. Pred nákupom sa obráťte na 
svojho miestneho predajcu Jaguar 
a overte si, či sú zvolené disky a pne-
umatiky kompatibilné s vaším vozid-
lom. Zobrazené disky a pneumatiky 
nemusia byť dostupné vo vašej 
krajine. Informácie o dostupnosti 
vám poskytne miestny predajca. 
Pneumatiky s hrotmi a bez hrotov 
sú vhodné na použitie v náročných 
zimných podmienkach (približne do 
−40 °C) len na zasnežených a ľadom 
pokrytých cestách. Alpské pneuma-
tiky sú vhodné na použitie počas 
relatívne miernych zím (približne 
do −10 °C) na vozovkách pokrytých 
ľadom/snehom a tiež mokrých/su-
chých vozovkách.
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PNEUMATIKA Rozmer 225/50R17

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 850 P
Index zaťaženia 98
Index rýchlosti H
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY T4N13263

ADD
KIT - TPMS SENSOR C2D47173
BADGE-ROAD WHEEL T2H15670

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 3 577 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 1 900 Eur
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Kompatibilita disku a pneumatiky 
závisí od motora vozidla a veľkosti 
bŕzd. Pred nákupom sa obráťte na 
svojho miestneho predajcu Jaguar 
a overte si, či sú zvolené disky a pne-
umatiky kompatibilné s vaším vozid-
lom. Zobrazené disky a pneumatiky 
nemusia byť dostupné vo vašej 
krajine. Informácie o dostupnosti 
vám poskytne miestny predajca. 
Pneumatiky s hrotmi a bez hrotov 
sú vhodné na použitie v náročných 
zimných podmienkach (približne do 
−40 °C) len na zasnežených a ľadom 
pokrytých cestách. Alpské pneuma-
tiky sú vhodné na použitie počas 
relatívne miernych zím (približne 
do −10 °C) na vozovkách pokrytých 
ľadom/snehom a tiež mokrých/su-
chých vozovkách.
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PNEUMATIKA Rozmer 235/60R18

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 850 P SUV
Index zaťaženia 107
Index rýchlosti H
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY J9C5195

ADD
KIT - TPMS SENSOR C2D47173
BADGE-ROAD WHEEL C2D49639

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 4 286 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 2 200 Eur
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PNEUMATIKA Rozmer 235/65R18

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 850 P SUV
Index zaťaženia 110
Index rýchlosti H
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY T4A1085

ADD
KIT - TPMS SENSOR C2D47173
BADGE-ROAD WHEEL C2D49639

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 4 416 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 2 300 Eur
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6. PRIEČNE STREŠNÉ NOSIČE** 
Na priečne nosiče môžete pripevniť 
celý rad príslušenstva určeného na 
prevážanie nákladu na streche. Priečne 
nosiče sa upevňujú na strešné lišty 
vozidla montované vo výrobe. Disponujú 
novým a jedinečným rýchloupínacím 
mechanizmom, ktorý umožňuje ich 
jednoduchú montáž a demontáž bez 
použitia dodatočných nástrojov.

2. SNEŽNÉ NÁVLEKY,  
TRAKČNÁ POMÔCKA 
Inovatívna ľahká textilná trakčná 
pomôcka do snehu a ľadu. 
Používa sa na cestách
v zimných podmienkach.
Jednoduché a rýchle 
nasadzovanie na kolesá, 
jednoduché zabalenie 
a odloženie. Odporúča sa 
montáž len na zadné kolesá.

4. GUMENÁ PODLOŽKA DO
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
Táto prémiová podložka je špeciálne 
prispôsobená na ochranu batožinového 
priestoru. Ľahká a odolná s jednoduchým 
vyberaním kvôli čisteniu.

Príslušenstvo Jaguar je navrhnuté a skonštruované tak, aby 
vydržalo extrémne podmienky. Podrobuje sa náročným testom 
s cieľom zabezpečiť kvalitu, kompatibilitu a silný, rovnomerný
výkon.

Podrobnejšie informácie o diskoch a pneumatikách Jaguar 
vám poskytne predajca Jaguar.
www.jaguar.sk

1. GUMENÉ ROHOŽE 
Odolné gumené rohože značky
Jaguar poskytujú dodatočnú ochranu
pre koberce vášho vozidla.

3. SNEHOVÝ TRAKČNÝ SYSTÉM 
Tento snehový trakčný systém 
s vysokou priľnavosťou 
zaistí zlepšenú mobilitu na 
zasnežených, zablatených 
a zľadovatených povrchoch. 
Montáž len na zadné kolesá.

5. NOSIČ NA LYŽE/SNOWBOARD*
Bezpečný a pevný systém značky Jaguar 
určený na prepravu výbavy pre zimné 
športy. Súčasťou sú posuvné koľajničky, 
ktoré uľahčujú nakladanie. Na štyri páry
lyží alebo dva snowboardy.

Podrobnejšie informácie o sortimente príslušenstva značky Jaguar vám poskytne 
miestny predajca Jaguar alebo navštívte stránku gear.jaguar.com.
* Vyžadujú sa priečne strešné nosiče.
** Na montáž sa vyžadujú strešné lišty.

PRIPRAVTE SA NA ZIMU - PRÍSLUŠENSTVO


