JAGUAR I-PACE
КЕРІВНИЦТВО ІЗ ЗАРЯДЖАННЯ
ВАШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО АВТОМОБІЛЯ

jaguar.ua

JAGUAR.UA

JAGUAR I-PACE
ПРЕМІАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ
КРОСОВЕР ВІД JAGUAR

90 кВт * год

ДВА

АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ
НАДАЄ ЗАПАС ХОДУ

ЕЛЕКТРИЧНИХ
Е
ДВИГУНИ

у 470 км

СИНХРОННІ ДВИГУНИ
РО
РОЗМІЩЕНІ НА КОЖНІЙ ОСІ
ВИДАЮТЬ 696 НМ
КРУТНОГО МОМЕНТУ

4 , 8 СЕК.
ВІД 0-100 КМ/ГОД

400

85 ХВИЛИН

К.С.

ПІДЗАРЯДКА
ДЖЕРЕ
ВІД ДЖЕРЕЛА
СТРУМУ 50 кВт

ПОТУЖНІСТЬ

ВІД 0% ДО 80%
15-ТИ ХВИЛИННА ПІДЗАРЯДКА
ДЖЕРЕЛ
З ДЖЕРЕЛОМ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
100 кВт ДАЄ ДО 100 КМ ХОДУ

• Повністю електричний кросовер
преміум класу із запасом ходу до 470 кілометрів.

• Мережа офіційних сервісних центрів, сертифіковані механіки та
авторизоване обладнання для обслуговування.

• Оновлений Jaguar I-PACE вже доступний до придбання.

• Jaguar I-PACE проїхав 2,5 мільйони кілометрів випробувань на
різних шляхах та за різних температур від -40 до +40 °C.

• На даний момент широке розповсюдження мають станції
загального користування із джерелом струму 22 кВт та 50 кВт і
їх кількість зростає.
• Технічний огляд кожні 34 000 км пробігу або раз на 2 роки.
• Від джерела струму 50 кВт зарядка до 270 км займе 60 хвилин.
А за 120 хвилин, ви можете повністю зарядити автомобіль.

• I-PACE обладнано вбудованим зарядним пристроєм потужністю
11 кВт. Це означає, що I-PACE може зарядитись від трифазного
джерела струму на 4 години скоріше*.
*Заряджання від однофазного джерела потужністю 7 кВт - 12,75 годин, від
трифазного потужністю 11 кВт - 8,6 годин.

JAGUAR I-PACE
ЯК ЗАРЯДЖАТИ ВАШ JAGUAR I-PACE
Є два способи зарядити Ваш автомобіль, які відрізняються один
від одного типом електричного струму, що використовується при
зарядці. Так серед типів електричного струму розрізняють:
Постійний струм: характеризується більшою силою
та здатен швидко заряджати авто за використання
відповідного обладнання з вихідною потужністю до 100
кВт. Використовується для промислових потреб у зарядних
станціях публічного типу.
Змінний струм: заряджає авто з вихідною потужністю від
2.2 до 7.3 кВт. Зарядні станції з такою вихідною потужністю
широко розповсюджені в якості домашнього пристрою
для зарядки авто та у якості обладнання для загального
використання.
Проте варто розуміти, що вихідна потужність залежить від
виділеної потужності струму електромережі.

ЗАРЯДЖАННЯ ВАШОГО I-PACE ВДОМА
У комплекті з I-PACE йде зарядний кабель Mode 2, який
дозволяє заряджати автомобіль від звичайної розетки
та кабель Mode 3, який дозволяє заряджати автомобіль
зміним струмом від домашніх зарядних пристроїв, які можна
встановити вдома або користуватись аналогічними на
зарядних станціях загального користування. Тепер, зарядити
ваш I-PACE від 0 до 100% можна за 8,6 годин від трифазного
джерела змінного струму 11 кВт.

ДЕ САМЕ ЗАРЯДЖАТИ
ВАШ I-PACE?
• Вдома
- Від звичайної розетки за допомогою зарядного
кабелю Mode 2
- За допомогою зарядних пристроїв для домашнього
використання із зарядним кабелем Mode 3
• На зарядних станціях загального користування
• У офіційних дилерських центрах Jaguar

ЗАРЯДЖАННЯ ВАШОГО I-PACE НА
СТАНЦІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
Jaguar I-PACE був розроблений з урахуванням використання
зарядних станцій з потужністю до 100 кВт, при підключенні
до такої станції автомобіль заряджається від 0% до 80% за
45 хвилин. Рекомендується заряджати авто таким методом
до 80%, так як останні 20% займуть стільки ж часу, як і
заряджання до 80%. Для швидкісних зарядних станцій вам
не потрібно мати свій кабель, так як вони є стаціонарними на
кожній зарядній установці.
Автомобіль також може самостійно підзаряджатися завдяки
рекуперативному гальмуванню.

JAGUAR I-PACE
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ
ДЛЯ ДОМАШНЬОГО КОРИСТУВАННЯ
Для зарядки Jaguar I-PACE погоджено широкий перелік виробників
зарядних пристроїв для домашнього використання.
Список регулярно розширюється в результаті випробування і адаптації
нових моделей обладнання.
Остання актуальна інформація доступна у офіційній дилерській мережі
Jaguar.

Тип електричного
струму

Назва обладнання

AC

Chargemaster Homecharge (H7S2)

AC

TheNewMotion HomeAdvance

AC

SchneiderElectric EVlink - EVB1A7PCRI

AC

SchneiderElectric EVlink - EVH2S22P04K

AC

Mennekes AMTRON Light

AC

KEBA EN Type2

AC

EVBOX Elvi

AC

EVBOX HomeLine

AC

PodPoint S7

AC

EFACEC - Homecharger

AC

Circontrol eHome

AC

Alfen ICU EVE Mini

AC

ABL eMH1

AC

Zaptec ZapPro

AC

Innogy eBox (IEIA-278)

AC

HAGER WittyPark

AC

GARO Home Charger

AC

GRIDCARS

AC

Delta EVPE3225MNK

DC

IES Wallbox - 24kW GEN3

DC

Delta Wallbox - 25kW

DC

IES Wallbox - 24kW GEN2

AC - змінний струм

DC - постійний струм

Із питань встановлення зарядних станцій для
домашнього користування рекомендуємо
звернутися до найближчого офіційного
дилера Jaguar.
Окрім можливості самостійно придбати та встановити
зарядне обладнання для власного користування, власник
автомобіля може користуватись зарядними станціями, які
встановлені в загальнодоступних місцях, таких як паркінги
біля торгівельно-розважальних центрів, спеціалізовані
АЗС, тощо.
Офіційна дилерська мережа Jaguаr в Україні також
забезпечена зарядними станціями як змінного, так і
постійного струму, які дозволяють швидко зарядити
електромобіль. Так, на даний час, зазначені зарядні станції
встановлені на дилерських підприємствах у Києві, Одесі,
Дніпрі та Харкові.
Перелік зарядних пристроїв постійно оновлюється. За
більш детальною інформацією Ви можете звернутися до
офіційних дилерів Jaguar.

JAGUAR I-PACE
КАРТА МЕРЕЖІ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ
В УКРАЇНІ

Луцьк
Рівне

Чернігів
Суми
Житомир

Київ

Львів
Тернопіль

Полтава
Біла Церква

Хмельницький

Харків

Черкаси

Івано-Франківськ
Вінниця

Ужгород

Дніпро

Кропивницький

Чернівці

Кривий Ріг
Одеса

Миколаїв

Запоріжжя

Херсон
AC – змінний струм

Щоб переглянути детальну карту
зарядних станцій, відскануйте QR-код
камерою вашого телефону (для iOS) або
через додаток Viber (для Android).

DC – постійний струм
(станції швидкісної
зарядки)

JAGUAR I-PACE
КАЛЬКУЛЯТОР ЕКОНОМІЇ

АВТО ІЗ ДИЗЕЛЬНИМ
ДВИГУНОМ

JAGUAR I-PACE

ВАРТІСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО

26,78 гривень*

0,00 гривень

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО

6,7л/100км

0 л/100 км

СЕРЕДНІЙ ПРОБІГ ЗА МІСЯЦЬ

2 500 км

2 500 км

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ НА 1 КМ ПРОБІГУ

1,79 гривень

0,16 гривень
(для нічного тарифу) **
0,32 гривень
(для денного тарифу)**

ВИТРАТИ НА 2 500 КМ ПРОБІГУ

4 486 гривень

400 гривень
(для нічного тарифу) **
800 гривень
(для денного тарифу) **

ЕКОНОМІЯ ПРИ КОРИСУВАННІ
ЕЛЕКТРОКАРОМ JAGUAR I-PACE**:
ЗА 1 РІК

47 872,50 гривень
ЗА 2 РОКИ

95 745,00 гривень
ЗА 3 РОКИ

143 617,50 гривень

*Станом на 06.11.2020 відповідно до розрахунку середньої вартості на
дизельне пальне https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel
**Вартість вказано за 100 кВт*год для населення станом на 1 березня
2017 року згідно з тарифів Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП):
http://www.nerc.gov.ua. Вартість складає 1.68 грн за 100кВт*год
для денного тарифу, для нічного тарифу вартість розраховується
із тарифним коефіцієнтом 0.5. Під нічним тарифом мається на
увазі вартість 100 кВт*год по тарифу, диференційованому по часу.
Розрахунок вартості електроенергії по нічному диференційованому
тарифу проводиться лише при наявності багатозонного лічильника.
Вартість економії розраховано для денного тарифу.
Розрахунки є орієнтовними. Фактичне споживання залежить від стану
доріг, умов експлуатації автомобіля та манери керування.

Щоб здійснити розрахунок самостійно,
відскануйте QR-код камерою Вашого телефону
(для iOS) або через додаток Viber
(для Android)

JAGUAR I-PACE
КОРИСНІ ПОРАДИ

• При плануванні подорожей на дальні відстані
враховуйте карту розташування зарядних станцій на
шляху пересування. Ви можете завантажити у свій
мобільний телефон карту зарядних станцій (доступно у
AppStore та AndroidApp).
• При плануванні подорожей на тривалі відстані
враховуйте час, за який можна підзарядити автомобіль.
• Із питань встановлення зарядних пристроїв для
домашнього користування Ви можете звертатися до
найближчого офіційного дилера Jaguar.
• Якщо Ви не користуєтесь Вашим I-PACE регулярно його
потрібно підзаряджати не менше ніж 1 раз на місяць
для підтримання роботи батареї. Максимальний період
без зарядки може складати не більше 6 місяців.
• Ви можете користуватися автоматичною мийкою авто
без ризику ураження електричним струмом.
• Ви можете заряджати Ваш електричний кросовер
I-PACE на будь-якій відкритій території, де встановлено
обладнання для зарядки, навіть під час дощу без
ризику ураження електричним струмом.
• Для швидкого розрахунку вартості зарядження I-PACE
Ви можете помножити вартість 1 кВт*год на 90, адже
ємність батареї I-PACE складає 90 кВт*год.

• Від домашньої станції 7 кВт за ніч можна зарядити
автомобіль до 80%.
• Враховуйте особливості експлуатації електричного I-PACE
у зимовий період (більше витрат заряду йде при прогріві
авто, підключенні клімат-контролю, тощо).

• Більш детально Ви можете ознайомитися із загальними
правилами користування електричним автомобілем
на сайті jaguar.ua

Переглянути відео із порадами щодо
заряджання електрокару, відскануйте QR-код
камерою Вашого телефону (для iOS) або через
додаток Viber (для Android)

JAGUAR I-PACE
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

I-PACE оснащений передовими технологіями
безпеки для захисту пішоходів та інших
учасників руху. Система автономного
екстреного гальмування з функцією
розпізнавання пішоходів і велосипедистів
(Autonomous Emergency
Braking with Pedestrian and Cyclist Detection).
Окрім того, для свого першого електричного
кросовера Jaguar розробив унікальну
систему звукового попередження (Audible
Vehicle Alert System – AVAS), яка сповіщає
пішоходів про наближення автомобіля.
Електричний кросовер I-PACE отримав
найвищу оцінку у п’ять зірок за
рівень безпеки в рейтингу Euro NCAP,
підтверджуючи, що він є одним із найбільш
безпечних автомобілів в експлуатації.

При експлуатації I-PACE варто пам’ятати основні правила
користування електричним автомобілем:
1. Ризик ураження електрострумом. Дане питання
актуальне як при побутовій експлуатації, так і при
настанні аварійної ситуації та необхідності пожежогасіння
авто, яке має відбутися відповідно до вимог
пожежогасіння електрообладнання під напругою. Варто
особливу увагу звернути на попереджувальні символи
на самому автомобілі – карту їх розміщення Ви можете
знайти на сайті jaguar.ua.

У разі виникнення пожежі, необхідно негайно вийти
із автомобіля на безпечну відстань та подзвонити
до Державної Служби з Надзвичайних Ситуацій за
телефоном 101.
2. Евакуація авто. У разі виникнення необхідності,
евакуація можлива лише на евакуаторі, що
унеможливлює пошкодження електродвигуна та
коробки передач. Причіпний спосіб (буксирування),
або спосіб часткового навантаження використовувати
заборонено.

КОНТАКТИ ОФІЦІЙНОЇ ДИЛЕРСЬКОЇ
МЕРЕЖІ
JAGUAR LAND ROVER КИЇВ АЕРОПОРТ
с. Чубинське (Бориспільське шосе),
Київська обл., вул. Київська, 45
Тел.: +38 (044) 202 11 11
jaguar.com.ua

JAGUAR LAND ROVER КИЇВ ЗАХІД
м. Київ,
Кільцева дорога, 1-А
Тел.: +38 (044) 591 00 02
jaguar-vidi.com

JAGUAR LAND ROVER ОДЕСА
м. Одеса,
Овідіопольска дорога, 3-Б
Тел.: +38 (048) 734 18 00
jaguar.od.ua

JAGUAR LAND ROVER ХАРКІВ
м. Харків,
вул. Шевченка, 157
Тел.: +38 (057) 766 88 99
jaguar.kh.ua

JAGUAR LAND ROVER ДНІПРО
м. Дніпро,
вул. Яснополянська
Тел.: 0 800 304 300
jaguar.dp.ua

JAGUAR LAND ROVER ЛЬВІВ
м. Львів,
вул. Дж. Вашингтона, 8
Тел.: +38 (097) 759 49 55
jaguar.lviv.ua

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд». Код ЄДРПОУ 20054535. Деталі у офіційних дилерів Jaguar в Україні. Ягуар Ай-Пейс.
Мистецтво продуктивності. Моуд 2, Моуд 3, Чарджмастер Хоумчардж (Х7С2), Зеньюмоушен Хоумадванс, Шнайдерелектрік
Евлінк – ІВБ1А7ПСРАй, Шнайдерелектрік Евлінк – ІВХ2С22П04К, – Меннекес Амтрон Лайт, Кеба ІН Тайп2, Івбокс Елві, Івбокс
Хоумлайн, Подпойнт С7, ІФАСЕС – Хоумчарджер, Сірконтрол іхоум, Алфен ІСЮ ІВІ Міні, АБЛ іМХ1, Заптек Запро, Інноджи іБокс
(АйІАйА-278), Хейгер Виттіпарк, Гаро Хоум Чарджер, Грідкарс, Дельта ІВПІ3225МНК, АйІС Воллбокс – 24кВТ Ген3, Дельта
Воллбокс – 25кВт, АйІС Воллбокс – 24кВт Ген2, кьюар, іос, Вайбер, Андроід, Аппстор, Андроідапп, Аутономоус Емердженсі
Брейкінг віз Педестріан енд Сайкліст Детекшн, Аудібл Вейкл Алерт Сістем - АВАС

