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AWD EVOLUTION TOUR 2016.
JAGUAR LAND ROVER UVÁDÍ:



CÍL EVOLUCE:  
PŘIZPŮSOBENÍ JAKÉKOLI  S ITUACI .

Letošek se na polygonech v Kopřivnici a v Mostě ponese ve znamení značek  
Jaguar a Land Rover. V rámci akcí s názvem AWD Evolution Tour 2016 tu budete 
mít evoluci doslova na dotek. Dvě ikonické britské značky vám ukážou, jakým 
vývojem prošla jejich technologie pohonu všech kol (AWD). Seznámíte se s ní ve  
13 různých modelech vozů Jaguar a Land Rover. AWD Evolution Tour 2016 vám 
nabídne jedinečný pohled na technické finesy našich vozů i praktickou zkušenost  
za volantem. 

Ve víru evoluce se prosadí jen ti nejsilnější a nejlepší. Ti, kteří se dokonale přizpůsobí 
okolnímu prostředí. Na akci proto budete mít k dispozici naše nejvyspělejší modely. 
Třeba Land Rover Defender, prapůvodního nositele genů charakteristických pro  
vozy s pohonem 4×4, nebo Jaguar F-TYPE, u nějž pohon všech čtyř kol umožňuje  
na asfalt přenést maximální porci enormního výkonu. Kromě těchto dvou modelů  
se budete moct seznámit i s aktuálním vývojovým stupněm následujících vozů:

Land Rover Discovery Sport, Land Rover Discovery, Range Rover Evoque,  
Range Rover Evoque Cabriolet, Range Rover Sport, Range Rover, Jaguar XE, 
Jaguar XF, Jaguar XJ a Jaguar F-PACE.

PROGRAM

Informace o našich produktech

Technologie: trvalý pohon všech kol, 
prostorový kamerový systém,  
InControl

Metody stabilizace

Jízda v terénu

Jízda v náročném úseku

Statická prezentace

Volné jízdy

EVOLUCE JE 
VŠUDYPŘÍTOMNÁ 

Kopřivnice: 14.5. 2016

Most:  21.5. 2016

   ZAREGISTRUJTE SE: 
   jlrevents.cz



DVA ŽIVOČIŠNÉ DRUHY. 
JEDEN SPOLEČNÝ RYS. 

JAGUAR

Pohon všech kol značky Jaguar je zárukou spolehlivého 
ovládání na jakémkoli povrchu.

Srdcem naší technologie pohonu všech kol je kompaktní 
rozvodovka, která se vyznačuje extrémně rychlými 
reakcemi. Řízení zajišťuje jedinečný software Intelligent 
Driveline Dynamics (IDD), který dokáže prostřednictvím 
nejnovějších algoritmů flexibilně a bleskurychle reagovat 
na nejrůznější stav vozovky. 

Pohon všech kol vozů Jaguar dále vylepšuje technologie 
Adaptive Surface Response (ASR), která snímá změny 
na povrchu vozovky, trvale monitoruje okolí vozidla 
a přizpůsobuje nastavení motoru a brzd nejrůznějším 
podmínkám. Tím dosahuje maximální trakce.

LAND ROVER

Jméno Land Rover je od nepaměti synonymem 
vysokého výkonu podávaného i za nejnáročnějších 
podmínek. Díky inovativním offroadovým technologiím, 
například patentovanému systému Terrain Response®, 
nabízejí naše automobily za každé situace obrovské 
výkonnostní spektrum. Nastavení motoru, převodovky, 
diferenciálů a komponent podvozku systém průběžně 
přizpůsobuje požadavkům terénu. Optimalizuje  
tím bezpečnost, trakci i jízdní pohodlí. Systém Terrain 
Response® nabízí čtyři jízdní programy: asfalt,  
tráva/sníh, bahno a písek. 

Mezi další inovativní technologie pohonu všech  
kol patří systém All-Terrain Progress Control (ATPC).  
Tento systém řidiči umožňuje nastavit konstantní 
rychlost jízdy, při níž úspěšně překoná i nejnáročnějšími 
situace. Systém funguje stejně jako tempomat 
a řidiči umožňuje, aby se plně soustředil na řízení 
a manévrování terénem.

BRITSKÝ POHON VŠECH KOL.



VYSOKÝ VÝKON: OVĚŘENÝ ZPŮSOB,  JAK OBSTÁT V EVOLUCI . 
MODELOVÁ ŘADA VOZŮ JAGUAR.

Nezbytným předpokladem 
úspěšné evoluce je vysoký výkon. 
Nový Jaguar F-PACE ztělesňuje 
kultivovanou DNA značky 
Jaguar a nabízí legendární výkon, 
dechberoucí jízdní vlastnosti 
a zároveň jedinečný luxus. Proč 
nevyzkoušet náš osvědčený recept 
na to, jak obstát v evoluci? 

JAGUAR F-PACE
2016

Spotřeba paliva v l/100 km: 8,9–4,9  
(kombinovaná); Emise CO2: 209–129 g/km. 

Jaguar XE od základu nově definuje 
kategorii sportovních limuzín. 
Pod aerodynamickým designem 
dotaženým do posledního detailu 
najdete moderní a lehkou hliníkovou 
konstrukci a nejmodernější 
technologie. Model XE představuje  
ve své třídě doslova nový živočišný 
druh.

JAGUAR XE
2016

Spotřeba paliva v l/100 km: 8,1–3,8  
(kombinovaná); Emise CO2: 194–99 g/km. 

JAGUAR XJ
2012

Pán automobilového tvorstva. 
Vzrušující kombinace vysokého 
výkonu, krásy a jízdního pohodlí. 
Jaguar XJ je dokonalou volbou za 
každé situace, bez ohledu na to, 
zda se sami chopíte volantu, nebo 
se raději pohodlně usadíte na zadní 
sedadlo a necháte se vézt. Zažijte 
nejvyšší úroveň evolučního vývoje. 

Spotřeba paliva v l/100 km: 11,1–5,7  
(kombinovaná); Emise CO2: 264–149 g/km. 

Jaguar F-TYPE Cabriolet je ukázkou 
dokonalého souladu mezi formou 
a funkcí. Jedinečný design se 
v něm snoubí s vynikajícími jízdními 
vlastnostmi a bleskurychlými 
reakcemi. V symbióze s modelem 
Jaguar F-TYPE Cabriolet zažijte ničím 
nezkalenou radost s jízdy.

JAGUAR F-TYPE  
CABRIOLET
2014

Spotřeba paliva v l/100 km: 11,3–8,4 
(kombinovaná); Emise CO2: 269–199 g/km. 

Evoluce občas proběhne hladčeji, 
než by se dalo očekávat. Příkladem 
může být nový Jaguar XF. Jeho 
bezkonkurenční kombinace designu, 
dynamiky a kultivovanosti už léta 
vyvolává všeobecné nadšení. 
U tohoto modelu se evoluce skrývá 
v detailech. 

JAGUAR XF
2015

Spotřeba paliva v l/100 km: 8,6–4,0  
(kombinovaná); Emise CO2: 204–104 g/km. 

Jaguar F-TYPE Coupé představuje 
nejvyšší vývojový stupeň sportovních 
vozů s pohonem všech kol.
Nese všechny charakteristické rysy 
značky Jaguar. Vrcholného stupně 
na evolučním žebříčku dosahuje 
kombinací dechberoucího výkonu 
a cenami ověnčeného designu.

JAGUAR  
F-TYPE COUPÉ
2014

Spotřeba paliva v l/100 km: 11,3–8,4 
(kombinovaná); Emise CO2: 269–199 g/km. 



LAND ROVER
DISCOVERY
1989

LAND ROVER
DISCOVERY SPORT
2015

LAND ROVER  
DEFENDER
1948

RANGE ROVER  
EVOQUE
2011

RANGE ROVER  
EVOQUE CABRIOLET
2016

RANGE ROVER  
SPORT
2005

RANGE ROVER
1970

EVOLUCE JEŠTĚ NIKDY NEPROBÍHALA TAK CHYTŘE.
MODELOVÁ ŘADA VOZŮ LAND ROVER.

Spotřeba paliva v l/100 km: 8,3–4,7  
(kombinovaná); Emise CO2: 197–123 g/km. 

Spotřeba paliva v l/100 km: 8,6–5,7  
(kombinovaná); Emise CO2: 201–149 g/km. 

Spotřeba paliva v l/100 km: 7,7  
(kombinovaná); Emise CO2: 203 g/km. 

Spotřeba paliva v l/100 km: 7,8–4,2  
(kombinovaná); Emise CO2: 181–109 g/km. 

Spotřeba paliva v l/100 km: 12,8–6,2 
(kombinovaná); Emise CO2: 299–164 g/km. 

Spotřeba paliva v l/100 km: 12,8–6,2 
(kombinovaná); Emise CO2: 298–164 g/km. 

Spotřeba paliva v l/100 km: 11,1–10,0 
(kombinovaná); Emise CO2: 295–266 g/km.  

Na počátku byl Defender, prapůvodní 
nositel genů charakteristických  
pro vozy s pohonem všech kol.  
Žádná překážka ho nevyvede 
z rovnováhy. Nic ho nezastaví. 
Defender není nic menšího než 
ztělesnění dobrodružství. Podívejte 
se, jak to všechno začalo.

I evoluce si občas vezme inspiraci  
od ostatních. Range Rover je 
designová ikona, která každého 
inspiruje svou špičkovou technikou. 
Vždy nabízí maximální výkon – 
v jakémkoli terénu a za jakékoli 
situace. Nechte se políbit múzou 
evoluce.

Automobil všestranný jako samotná 
příroda, který se všude cítí ve svém 
živlu. Jeho vzhled i výkonnostní 
parametry procházejí neustávajícím 
vývojem. Špičkovou terénní 
průchodnost doplňuje pohodlný 
a kvalitně zpracovaný interiér.  
Tento Land Rover je stejně všestranný 
jako příroda – a také jako vy.

Naše pocta sportovní stránce 
evoluce – Range Rover Sport. 
Průvodce, který vás dovede až na 
hranice možného. Díky nevídané 
dynamice na silnici, která se snoubí 
s legendární průchodností v terénu 
typickou pro značku Land Rover, se 
v každém prostředí cítí jako doma. 
Zažijte sportovní stránku evoluce. 

Dokonalé pochopení evoluce. Díky 
výrazným tvarům, svalnatému 
charakteru, dynamickým střešním 
liniím a kompaktním rozměrům  
se výrazně odlišuje od šedého 
průměru a jasně ukazuje, že značka 
Land Rover evoluci rozumí.

Modelem Range Rover Evoque 
Cabriolet vám Land Rover představuje 
zcela nový živočišný druh. První 
prémiový SUV kabriolet světa je 
díky inovativním technologiím jako 
Terrain Response® a špičkovému 
informačnímu a zábavnímu systému 
InControl Touch Pro dokonale 
připraven na život v městském 
prostředí. Náš nový živočišný druh 
vezme město útokem.

Co vznikne, když se evoluční 
teorie promění v praxi? Model 
Land Rover Discovery Sport. 
Navzdory kompaktním rozměrům 
karoserie vám nezaměnitelný 
a atraktivní design nabídne dostatek 
vnitřního prostoru a maximální 
mnohostrannost. 



AWD Evolution Tour 2016 značek Jaguar a Land Rover letos navštíví 
dvě místa v České republice. 

Neotálejte a naskenujte níže uvedený QR kód a přejděte na registrační 
odkaz. Zajistěte si účast na místě dle své volby. 

Už teď vám přejeme nezapomenutelné zážitky a spoustu zábavy  
na akci Jaguar Land Rover AWD Evolution Tour 2016.

ZAREGISTRUJTE SE A POZNEJTE EVOLUCI NAŽIVO. 
jlrevents.cz

POZNEJTE EVOLUCI  NAŽIVO.



jlrevents.cz


