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SERVIS A ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
SPOLEHLIVĚ AŽ DO CÍLE

Pouze autorizovaná servisní centra Jaguar disponují nejnovějším vybavením pro poskytováni kompletní údržby a oprav vozů Jaguar.
Spolupracovníci jsou důkladně školeni a seznamováni s nejnovějšími postupy pro rychlou a správnou opravu, tak aby opět uvedli Váš vůz do „top“ stavu. 
Originální náhradní díly jsou konstruovány, testovány a vyráběny v souladu s přísnými standardy značky Jaguar.     
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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 (pokud je vozidlo vybaveno)



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

Stav: 09/2016  Uvedená cena prohlídky nezahrnuje náklady na materiál. Cena včetně DPH.

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 

POD KAPOTOU MOTORU:V
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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
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ZIMNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR

1 2 3 4

1. NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ
Umožňuje přepravit až čtyři páry 
lyží nebo dva snowboardy. Zahrnuje 
posuvné vodící lišty pro snadné 
nakládání. Uzamykatelný. Maximální 
nosnost 36 kg. Nutné střešní příčníky.

C2A1538 6 845 Kč 

2. STŘEŠNÍ BOX
Prostorný uzamykatelný střešní box  
na sportovní vybavení. Vyžaduje také příčníky.

C2C41627 320 litrů 22 960 Kč
T2H7753 430 litrů 23 910 Kč

3. CHRÁNIČ ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Chrání zadní nárazník před škrábanci  
a oděrkami. Zároveň zabraňuje tomu, aby  
při nakládání a vykládání předmětů došlo  
ke znečištění oděvů. Vyroben z odolné tkaniny. 
Je možné uložit do prostoru pod podlahou 
zavazadelníku.

T2H7950 XE, XF a F-PACE od 2 880 Kč

4. VANA DO ZAVAZ. PROSTORU
Pryžová vana do zavazadlového prostoru 
se zvýšenými hranami chrání koberec  
na podlaze před znečistěním a vlhkostí.

XE (T4N7497) 3 820 Kč
XF (C2Z5613) 4 555 Kč
XF Sportbrake (C2Z23527) 4 245 Kč
Nový XF (T2H7744) 3 745 Kč
XJ (C2D15159) 4 515 Kč
F-PACE (T4A4218)   4 080 Kč

6 Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují montáž, pokud není uvedeno jinak.
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1. PRYŽOVÉ ROHOŽE 
Pevné pryžové rohože se zvýšeným lemem  
pro zadržení vody a nečistot.

XE od 2 755 Kč
XF od 2 755 Kč
F-PACE od 3 895 Kč

XJ přední od 2 740 Kč 
XJ zadní od 2 450 Kč

2. STŘEŠNÍ PŘÍČNÉ NOSIČE
Příčníky s označením Jaguar, nezbytné pro montáž 
veškerého vybavení sloužícího k převozu zavazadel  
na střeše. Rychloupínací mechanismus. 
T4N4709 XE 
T2H14468 Nový XF 
T4A6946 F-PACE od 6 500 Kč

3. SNĚHOVÉ ŘETĚZY  
SYSTÉM PRO PODPORU TRAKCE 
Zlepšují trakci zadních kol Vašeho vozu na sněhu a ledu. 

T4N8353
T2H8573
T4A11438 různá provedení, od 17 520 Kč

4. VĚŠÁK NA ŠATY
Ramínko na šaty je připevněno k opěrce hlavy.  
Lze snadno připevnit. Jedná se o praktický způsob,  
jak přepravit oděvy bez pomačkání.

C2Z23416 od 1 420 Kč

5. TEXTILNÍ SNĚHOVÉ NÁVLEKY
Sněhové návleky Jaguar jsou vyrobeny z elastické 
tkaniny a zlepšují trakci na sněhu a ledu. Jsou pohodlnou 
alternativou ke sněhovým řetězům v mnoha situacích. 
Návleky lze snadno nasadit. Když je nepoužíváte, 
nezabírají prostor ve voze. Jsou navrženy pro montáž  
na hnací kola a každá sada obsahuje dva kusy. 

T4A11492 od 2 640 Kč
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PŘIPRAVENI 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.  

Jen zimní pneumatiky poskytují při nízkých teplotách maximální 
bezpečnost. Zimní pneumatiky jsou navrženy pro provoz při  
teplotách pod hranicí +7°C, kdy svými optimálními vlastnostmi 
značně předčí letní pneumatiky. Přednosti 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 klesnou 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 pneuma-
tika již při malé rychlosti své pře nosti 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 bezpečnosti co nejdříve 
vyměněny.

ZIMNÍ PNEUMATIKY
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KOMPLETNÍ SADY ZIMNÍCH KOL

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

6. VELA 18" pro F-TYPE
C2P18511 přední
T21858K zadní

7. PROPELLER 19" pro F-TYPE
T2R1860K
T2R1862K

8. TURBINE 20" pro F-TYPE
T241864
T2R1866

9. LIGHTWEIGHT 18"
pro F-PACE
T4A1085

10. TEMPLAR 20"  
pro F-PACE
T4A2308
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1. MATRIX 18" pro XE
T4N1677

2. STAR 19" pro XE
T4N13261 přední
T4N13262 zadní

3. TURBINE 17" pro XF
T2H4951 

4. AXIS 19" pro XF
T2H2206

5. ALEUTIAN 19" pro XJ
C2D4499K přední
C2D4500K zadní

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



NOVÁ AKTUALIZACE MAP  
INCONTROL TOUCH PLUS 2017

Naše nejnovější aktualizace map zahrnuje miliony bodů zájmů (POI) jako například  
čerpací stanice, restaurace a pamětihodnosti.

Celkem jsme upravili a doplnili 322 000 kilometrů silnic a 228 845 bodů zájmů,  
mezi nimi 77 892 restaurací a 149 358 hotelů. Na Vašich cestách můžete také využít údaje  
o nových dálničních křižovatkách, hlavních silnicích, kruhových objezdech, rychlostních  
omezeních a zákazech odbočení.
Ať už zvolíte nejkratší nebo nejrychlejší cestu,  
naše nové mapové podklady Vás dovedou spolehlivě do cíle.

Požádejte Vašeho prodejce o aktualizaci map 2017.  
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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



Jaguar Land Rover Czech Republic
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH
Siezenheimer Str. 39a
A-5020 Salzburg
Rakousko

www.jaguar.cz

Váš prodejce vozů Jaguar

Upozornění: Uvedené ceny zahrnují 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: 09/2016

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

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


