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INOVACE,  V ÝKON A DYNAMIK A – PŘI 
K AŽDÉM V YSTOUPENÍ.
Česká centra bezpečné jízdy v Brně, Kopřivnici a Mostě se letos stanou dějištěm 
prezentační akce „Jaguar Land Rover Roadshow 2015“.  Zažijte na vlastní kůži 
jedinečná vystoupení jedenácti hvězd dvou kultovních britských značek. Poznejte 
britské „superstar“ zblízka v zákulisí nebo při exkluzivním setkání. Neopakovatelná 
akce Vám nabídne jedinečný pohled do zákulisí. Využijte tuto mimořádnou a 
ojedinělou příležitost, protože tito opravdoví a současně tak odlišní profesionálové 
nebudou na dalším společném turné jen tak brzy k vidění.

Letošní turné nabízí vše, po čem nadšené motoristické srdce touží. Od světoznámého 
modelu Land Rover Defender, který nadchl celé generace fanoušků, až po Jaguar 
F-TYPE Coupé, čistokrevný sportovní vůz, který má výkon ve svých genech. 

To však není zdaleka všechno. Také následující „účinkující“ Vás při svém vystoupení 
přesvědčí jedinečnými výkony: Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar XJ, Jaguar F-TYPE 
Cabriolet, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Discovery, Range Rover Evoque, 
Range Rover Sport a Range Rover.

TERMÍNY AKCE

Brno 7. 11. 2015

Kopřivnice 14. 11. 2015

Most 21. 11. 2015

PROGRAM AKCE

Produktové informace

Technické vybavení vozů: trvalý pohon všech kol,  
prostorový kamerový systém

Procesy stabilizace vozidla

Technika jízdy v terénu

Technika jízdy na silnici

Statická prezentace vozů 

Volné jízdy

ZAJISTĚTE SI ÚČAST JIŽ NYNÍ: 
www.jlrevents.cz



JAGUAR XE

Jaguar XE je novinkou tohoto turné. Je to 
nejinovativnější a nejdynamičtější sportovní sedan, 
jaký kdy Jaguar vytvořil. Během neuvěritelně 
krátké doby si získal skvělou pověst mezi 
odborníky a již nyní má velký počet obdivovatelů. 
V každé situaci podává pozoruhodné výkony  
díky stejně silné DNA, jakou má model F-TYPE, 
pokrokové hliníkové konstrukci, kombinované 
spotřebě paliva od 3,8 l/100 km, emisím CO2  
od 99 g/km a progresivním technickým řešením, 
mezi něž patří elektrický posilovač řízení (EPAS)  
a systém rozdělování hnací síly brzdnými zásahy 
(Torque Vectoring). V modelu XE nalézá poprvé 
uplatnění i zcela nová generace motorů Jaguar 
Ingenium s nejmodernější konstrukcí.

Více informací o novém modelu Jaguar XE 
naleznete na www.jaguar.cz

Kombinovaná spotřeba paliva 8,1–3,8 l/100 km;  
emise CO2 194–99 g/km.

Kombinovaná spotřeba paliva 8,3–4,7 l/100 km; 
emise CO2 197–123 g/km.

L AND ROVER 
DISCOVERY SPORT
Nový Land Rover Discovery Sport zanechává za 
všech podmínek solidní dojem. Ničím se nenechá 
vyvést z míry, ať pojedete po trávě, drobném 
štěrku, sněhu nebo blátě. Nový Discovery Sport 
stojí na vrcholu svého segmentu také díky 
nejvyšší přípustné hmotnosti přívěsu až 2 500 kg  
a inovativní technice, k níž patří moderní 
9stupňová automatická převodovka, brzdový 
asistent pro nouzové situace a ve své třídě 
jedinečný airbag pro chodce. Ať při jízdě v terénu, 
nebo stylovém cestování po městě, nový 
Discovery Sport Vás uchvátí svými výkony  
i mimořádným prostorem v interiéru, který může 
být na přání vybaven variabilním uspořádáním 
sedadel 5+2.

Více informací o novém modelu Land Rover 
Discovery Sport naleznete na www.landrover.cz



JAGUAR XF JAGUAR  
F-T YPE COUPÉ
Na našem turné vystoupí také 
oceňovaný čistokrevný sportovní vůz, 
jak jej mohl vyrobit pouze Jaguar. 
Uchvátí Vás svou sílou a agilitou. 
Strhujícím výkonem a jedinečným 
zvukem nadchne každého.

Jaguar XF přitahuje již mnoho let 
pozornost davů a na svou stranu si 
získal pozoruhodný počet fanoušků. 
Jeho nejnovější generace okouzluje 
nezaměnitelnou kombinací designu, 
dynamiky a kultivovanosti. Při jeho 
vystoupení budete uchváceni  
jeho nezaměnitelným charakterem.

V ÝKON,  
KTERÝ NENÍ 
TŘEBA MĚŘIT, 
PROSTĚ  
HO CÍTITE.
MODELY  
JAGUAR.
Kromě nové hvězdy značky 
Jaguar, modelu XE, Vás nadchnou 
ještě následující jedineční umělci:

Kombinovaná spotřeba paliva 8,6–4,0 l/100 km*;  
emise CO2 204–104 g/km*.

Kombinovaná spotřeba paliva 11,3–8,4 l/100 km;  
emise CO2 269–199 g/km.

JAGUAR X J

Tento model je jako „rock’n’roll“ ve 
smokingu. Vzrušující kombinace síly, 
krásy a jízdního komfortu. Je vždy 
perfektní volbou, bez ohledu na to,  
zda chcete řídit sami, nebo předat 
volant svému řidiči a užívat si pohodlí 
zadních sedadel.

Kombinovaná spotřeba paliva 11,1–5,7 l/100 km;  
emise CO2 264–149 g/km.

* Hodnoty jsou předběžné a mohou  
se po finální homologaci změnit. 

JAGUAR  
F-T YPE CABRIOLET
Hvězda každé sezóny, která přeje 
cestování s větrem ve vlasech. Vzhled 
této šelmy je absolutně nezaměnitelný, 
umocněný suverénním vystupováním 
a pohotovými reflexy. Spojuje strhující 
působivý výkon, oceňovaný svůdný 
design a nezaměnitelné jízdní 
vlastnosti s rychlými reakcemi. 

Kombinovaná spotřeba paliva 11,3–8,4 l/100 km;  
emise CO2 269–199 g/km.



PRO VŠECHNY  
S GENEM  
DOBRODRUHŮ.
MODELY  
L AND ROVER.
Kromě hvězdy značky Land Rover, 
nového modelu Discovery Sport,  
si Vás svým strhujícím vystoupením 
získají také následující účinkující:

L AND ROVER  
DEFENDER
Legenda! Dojede do cíle každé cesty 
bez ohledu na to, jak moc je kamenitá, 
či jinak náročná. Nikdy neztratí kontakt 
se zemí, i když překonává stoupání se 
sklonem 45°. Při svých vystoupeních 
se nenechá vyvést z míry žádnou 
překážkou – nic ho nezastaví. 
Defender není ničím menším  
než zosobněním životního postoje  
na čtyřech kolech.

L AND ROVER
DISCOVERY
Nedá se zařadit do žádné kategorie.  
Ve svém živlu je všude. Jeho vzhled  
i výkony jsou průběžně vylepšovány  
a jeho vynikající průchodnost terénem 
je završena pohodlným a velmi 
kvalitně zpracovaným interiérem. 

RANGE ROVER  
EVOQUE
Markantní linie, svalnatá ramena, 
ladná kontura střechy a kompaktní 
rozměry – to jsou všechno faktory, 
díky nimž tento vůz výrazně 
vystupuje z davu. Range Rover Evoque 
se nejen zřetelně vymyká běžným 
standardům, ale dalece je také 
překonává. 

RANGE ROVER  
SPORT

RANGE ROVER

Překoná s Vámi jakékoli hranice.  
Jeho zvuk Vám dodá křídla.  
V každém terénu se cítí jako doma 
díky nevídané jízdní dynamice  
v kombinaci s legendárními terénními 
vlastnostmi vozů značky Land Rover. 
Je to nejagilnější, nejdynamičtější  
a nejpohotovější Range Rover všech 
dob.

Představujeme Vám skutečnou 
designérskou i technickou ikonu.  
Její technologie inspirují každého  
a jsou zárukou nejvyšších výkonů  
v jakémkoli terénu a v jakékoli situaci. 
Range Rover je svou vytříbenou 
kvalitou, krásou a promyšleným 
designem symbolem ryzího luxusu.

Kombinovaná spotřeba paliva 11,1–10,0 l/100 km;  
emise CO2 295–266 g/km.

Kombinovaná spotřeba paliva 8,0–7,7 l/100 km;  
emise CO2 213–203 g/km.

Kombinovaná spotřeba paliva 7,8–4,1 l/100 km;  
emise CO2 181–109 g/km.

Kombinovaná spotřeba paliva 13,2–6,2 l/100 km;  
emise CO2 298–182 g/km..

Kombinovaná spotřeba paliva 13,1–6,2 l/100 km;  
emise CO2 299–164 g/km.



Turné „BEST OF BRITAIN. JAGUAR LAND ROVER ROADSHOW 2015“ bude mít letos  
tři zastávky po celé České republice. Díky tomu budete mít jedinečnou příležitost zúčastnit  
se této neobyčejné a pozoruhodné akce v blízkosti svého bydliště.

Nejlépe si ihned naskenujte níže uvedený kód QR s odkazem na přihlašovací stránku.  
Zajistěte si svou účast ve Vámi zvolené lokalitě a čase, který Vám bude nejvíce vyhovovat. 

Přejeme Vám již nyní nezapomenutelné zážitky a hodně zábavy na jedinečné akci 
Jaguar Land Rover Roadshow 2015.

ZA JISTĚTE SI  ÚČAST JIŽ NYNÍ!

PŘIHLASTE SE JIŽ NYNÍ A ZAJISTĚTE SI ÚČAST  
NA PREZENTAČNÍ AKCI „BEST OF BRITAIN“. 
www.jlrevents.cz
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