
Spolehněte se na nejpřesnější jízdní pokyny při jízdách po Evropě.

Vylepšete výkon svého navigačního systému Jaguar Gen 2.1 pomocí této nové aktualizace mapy Jaguar Sat Nav, která pokrývá  
9 804 697 kilometrů silnic v Evropě.

Využívejte aktualizované údaje o nových dálničních křižovatkách, hlavních silnicích a kruhových objezdech a rovněž aktuální 
informace o rychlostních omezeních a zákazech odbočení. Pomocí těchto údajů váš navigační systém Land Rover zajistí přesné 
plánování tras podle vašich předvoleb.

Nejnovější databáze bodů zájmu (POI) zdokonalí vaše jízdní prožitky. Tato mapa Jaguar obsahuje 4 330 608 aktuálních bodů 
zájmu. Patří mezi ně čerpací stanice, letiště, restaurace a parkoviště ve 37 zemích.

Chcete-li aktualizovat svou mapu, obraťte se na svého prodejce nebo přímo na stránku navigation.com/jaguar-e

AKTUALIZACE MAPY JAGUAR SATNAV 
EVROPA 2015/16
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Fürbergstr. 51 / Postfach 110

A-5020 Salzburg
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www.jaguar.cz

Váš prodejce vozů Jaguar

Upozornění: Uvedené ceny nezahrnují náklady na montáž a lakování. Všechny uváděné ceny jsou nezávazné,  
doporučené, směrné a včetně DPH. Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. Vezměte, prosím, na vědomí, že některé 
aerodynamické díly a některá kola z lehkých slitin podléhají schválení.    Stav: 09/2015

Další informace naleznete na níže uvedených internetových stránkách  
nebo u Vašeho autorizovaného prodejce Jaguar

www.accessories.jaguar.com/cz/cs/



PODZIM / ZIMA 2015 



PRO VAŠI BEZPEČNOST. ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA

Připravte se na blížící se zimu. S naší zimní servisní prohlídkou bude Vaše auto fit i ve ztížených  
podmínkách nadcházejících měsíců. Náš servisní tým provede důkladnou kontrolu zevnějšku i vnitřku 
Vašeho vozu Jaguar. Vaše bezpečnost je naší prioritou.  

MOTOROVÝ OLEJ:
kontrola množství motorového oleje

BATERIE:
kontrola výkonu

CHLADÍCÍ SYSTÉM: 
kontrola stavu  
nemrznoucí kapaliny

OSVĚTLENÍ:
kompletní kontrola 
funkčnosti

TOPENÍ: 
kontrola správné 
funkčnosti

PNEUMATIKY: 
kontrola tlaku, hloubky vzorku  
a stavu pneumatik
 

BRZDOVÉ DESTIČKY:
kontrola stavu 
brzdového obložení

BRZDY:
kontrola funkce  
a množství brzdové kapaliny

STĚRAČE:
kontrola 

TK A EMISE:
kontrola platnosti 

KAPALINA POSILOVAČE ŘÍZENÍ:
kontrola 



KOMPLETNÍ SADY ZIMNÍCH KOL

LIBRA 17 PALCŮ
XF

ALEUTIAN 19 PALCŮ
XJ

VENUS 18 PALCŮ
XF

Představujeme některé z kompletních sad (vyobrazeny pouze disky kol), které Vám můžeme  
nabídnout za zvýhodněnou cenu. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

Pro informace o cenách kompletních sad zimních kol, prosím, kontaktujte autorizovaného prodejce vozů Jaguar. Sestaví pro Vás nabídku zimních kol dle Vašich požadavků.  

TURBINE 20 PALCŮ
F-TYPE

VELA 18 PALCŮ
F-TYPE

MATRIX 18 PALCŮ
XE

OSVĚTLENÍ:
kompletní kontrola 
funkčnosti
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Jaguar exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional

Castrol, jeden z předních světových výrobců maziv,  
vyvinul ve spolupráci s Jaguar nový motorový olej  
Castrol EDGE Professional E 0W-20.

Jedná se o první motorový olej, který splňuje nové  
specifikace vysokovýkonných motorů Jaguar.

Zlepšuje účinnost paliva*.

Redukuje emise CO2.

Vychutnejte si jízdu a spolehněte se na nový olej Castrol EDGE 
Professional E 0W-20, který exkluzivně doporučuje Jaguar.

*V testu s porovnáním s olejem Castrol EDGE Professional A1 5W-20.

www.castrol.cz



PŘIPRAVEN NA ZIMU

Abyste mohli s Vaším vozem Jaguar bezpečně vystartovat do nadcházející zimy, sestavili jsme pro Vás atraktivní 
nabídku. Přesvědčte se sami v tomto prospektu a poté nejlépe během návštěvy Vašeho oblíbeného prodejce vozů 
značky Jaguar.  

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Jen zimní pneumatiky poskytují při nízkých teplotách maxi- 
mální bezpečnost. Zimní pneumatiky jsou navrženy pro 
provoz při teplotách pod hranicí +7°C, kdy svými optimál-
ními vlastnostmi značně předčí letní pneumatiky. Předno- 
sti zimních pneumatik spočívají nejen v lepších záběrových 
vlastnostech, tvaru dezénu a lamel, hloubce vzorku, ale také 
ve složení běhounové směsi. Zimní pneumatiky jsou vyrobeny 
z měkčí směsi, která si dokáže zachovat optimální pružnost  
a tím i přilnavost kol k vozovce v době, kdy teploty kle- 
snou pod bod mrazu. Tato směs zajišťuje lepší přenos síly na 
vozovku.

Zimní pneumatiky jsou označeny symboly sněhové vločky 
nebo horského štítu. Provoz na ojetých pneumatikách  
se stává velmi nebezpečným zvláště při jízdě za deště,  
v rozbředlém sněhu, nebo při námraze. Čím nižší je hloubka 
dezénu, tím delší je brzdná dráha na mokré vozovce. Při 
nižší hloubce vzorku ztrácí pneumatika již při malé rych- 
losti své přednosti a dochází ke ztrátě kontaktu  
s vozovkou (tzv. aquaplaning). Pokud je hloubka drážek 
v dezénu menší než 4 mm, ztrácí pneumatiky přilnavost  
i na zasněženém povrchu a měly by být v zájmu Vaší bez-
pečnosti co nejdříve vyměněny.         



INTERIÉR VOZIDLA:

Stav km

EXTERIÉR VOZIDLA:

Funkční zkouška topení

Kontrola funkce a stavu stěračů

Kontrola funkce osvětlení

Kontrola platnosti emisí a TK

Kontrola stavu brzdového obložení

Kontrola podvozku

Kontrola zámků a těsnění dvěří
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Kontrola tlaku, hloubky vzorku a stavu 

pneumatik včetně rezervního kola, 

případné nahuštění.

POD KAPOTOU MOTORU:
Kontrola brzdové kapaliny – viz. kontrola, příp. doplnění

Kontrola hladiny kapaliny posilovače řízení, příp. doplnění

Kontrola chladícího systému – viz. kontrola, příp. doplnění

Kontrola množství motorového oleje, příp. doplnění

Kontrola funkce a stavu stěračů a ostřikovačů, příp. doplnění

Kontrola výkonnosti baterie 
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ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA JAGUAR 799 KČ

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH / BAR HLOUBKA DEZÉNU PNEUMATIK / MM
vpředu vlevo vpředu vlevo

vzadu vlevo vzadu vlevo

vpředu vpravo vpředu vpravo

rezervní kolo rezervní kolo

vzadu vpravo vzadu vpravo

VÁŠ VŮZ KONTROLOVAL: ŠTASTNOU CESTU VÁM PŘEJE VÁŠ SERVISNÍ TÝM JAGUAR.

Stav: 09/2015 Uvedená cena prohlídky nezahrnuje náklady na materiál. Cena včetně DPH.
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Příčné střešní nosiče jsou nutné k montáži veškerého střešního příslušenství.

C2Z20474 XF 7 210 Kč
C2Z22041 XF Sportbrake  7 210 Kč
T2H14468 nový XF 9 910 Kč

ZIMNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR

SPIKE SPIDER

Moderní sněhové řetězy Spike Spider.
Odolný pomocník pro jízdu na sněhu 
a ledu. Celosvětově schválené. Pouze 
pro kola zadní nápravy. Sada obsahuje 
2 kusy. 

XR836517 27 450 Kč

RAMÍNKO NA ŠATYSNĚHOVÉ ŘETĚZY

C2Z23416 1 440 KčT2H8573 od 17 720 Kč

PRYŽOVÉ KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

Pevné pryžové rohože se zvýšeným 
lemem pro zadržení vody a nečistot.  

XE od 2 420 Kč
XF od 2 440 Kč
XJ od 2 560 Kč 

JAGUAR STŘEŠNÍ PŘÍČNÉ NOSIČE

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž.



NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ CHRÁNIČ ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

STŘEŠNÍ BOX PRYŽOVÁ VANA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Pryžová ochranná vana do zavazadlového prostoru se zvýšenými hranami 
chrání koberec na podlaze před znečištěním a vhlkem.

XE (T4N7497) 3 580 Kč nový XF (T2H7744) 4 195 Kč
XF (C2Z5613) 4 885 Kč XJ (C2D15159) 4 035 Kč           
XF Sportbrake (C2Z23527) 3 995 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž příslušenství.

S rychloupínacím systémem pro jednoduchou montáž na střechu vozidla 
a s integrovanou protiskluzovou rohoží zamezující pohybu přepravovaných 
předmětů. Elegantní aerodynamický design s leskle černou povrchovou 
úpravou. Oboustranně otevíratelný a uzamykatelný. Vnitřní upevňovací  
systém pro zajištění lyží. Vhodný pro čtyři páry lyží nebo pět snowboardů. 
Objem 430 litrů. Rozměr 206 x 84 x 34 cm. Nosnost 75 kg.

XF C2C41627    2 300 Kč

Uzamykatelný nosič umožňuje přepravit čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. 
Zahrnuje posuvné vodící lišty pro snadné nakládání. Maximální nosnost 36 kg.

C2A1538 6 710 Kč

Chrání zadní nárazník před škrábanci a oděrkami. Zároveň zabraňuje tomu, 
aby při nakládání a vykládání předmětů ze zavazadlového prostoru došlo  
ke znečištění oděvů. Byl navržen tak, aby jej bylo možné uložit do prostoru 
pod podlahou zavazadelníku.

T2H7950   XE, XF 2 650 Kč


