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JARO/LÉTO 2017



ZIMA KONČÍ, LÉTO SE BLÍŽÍ
Krásné počasí, dlouhé večery, výlety, dovolená, grilování s přáteli a k tomu vůz, který Vám to umožní vše v klidu prožít. To je to pravé léto, ta pravá zábava. Připravte 
Vaše auto na blížící se teplé měsíce.
Pro bezstarostnou a bezpečnou jízdu za letním dobrodružstvím jsme pro Vás a Váš vůz připravili celou řadu doplňků, kompletní jarní servisní prohlídku vozu a úplně 
novou kolekci oblečení a dárků Jaguar.
Seznamte se s naší nabídkou.
Nejste si jisti, jaké příslušenství je nejvhodnější pro Váš vůz. Naši autorizovaní partneři Vám rádi pomohou.     
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JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 

Je příjemné, když zima odchází a dny jsou opět delší. Jsme plní energie a těšíme se na výlety s naším vozem.
Pro ještě větší bezpečnost a potěšení jsme pro Vás připravili velký výběr příslušenství. Seznamte se s naší nabídkou. 

MOTOROVÝ OLEJ:
kontrola množství 
motorového oleje

BATERIE:
kontrola výkonu

CHLADÍCÍ SYSTÉM: 
kontrola 

OSVĚTLENÍ:
kompletní kontrola  
funkčnosti

KLIMATIZACE
kontrola funkce 

PNEUMATIKY:
kontrola tlaku, hloubky 
vzorku a stavu pneumatik

BRZDOVÉ DESTIČKY:
kontrola stavu 
brzdového obložení

BRZDY:
kontrola funkce 
a množství brzdové kapaliny

OSTŘIKOVAČE SKEL:
kontrola stavu ostřikovačů, 
příp. doplnění kapalinyTK A EMISE:

kontrola platnosti

KAPALINA POSILOVAČE ŘÍZENÍ: 
kontrola
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JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 799 KČ

INTERIÉR VOZIDLA:

EXTERIÉR VOZIDLA:

Kontrola tlaku, hloubky vzorku a stavu 

pneumatik včetně rezervního kola, 

případné nahuštění.

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: 02/2017  Příp. uvedená cena nezahrnuje náklady na materiál

POD KAPOTOU MOTORU:
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Kontrola množství brzdové kapaliny

Kontrola hladiny kapaliny posilovače řízení

Kontrola chladícího systému
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Kontrola množství motorového oleje

Kontrola funkce a stavu stěračů a ostřikovačů

Kontrola výkonnosti baterie
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Zapsat stav km
Funkční zkouška klimatizace

Kontrola funkce a stavu stěračů

Kontrola funkce osvětlení

Kontrola platnosti emisí a STK

Kontrola stavu brzdového obložení 

Kontrola podvozku



6

JAGUAR F-PACE



7

Jaguar Broschüre 2014.indd   2 25.02.2014   11:50:52

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
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9Ceny včetně montáže a včetně DPH.

1. BOČNÍ VENTILAČNÍ PRŮDUCHY 
KARBONOVÉ  
Završte sportovní vzhled vašeho XE černými lesklými 
ventilačními otvory a nápisem Jaguar/emblémem 
R-Sport.

T2H6208, T2H6209 13 205 Kč

2. ŘADICÍ PÁČKY Z HLINÍKU
Řadicí páčky pod volant z prvotřídního hliníku. Hliník  
je strojově opracovaný, leštěný a eloxovaný, čímž  
je zajištěn vysoce kvalitní povrch této důležité součásti 
výbavy, která propojuje řidiče s vozem. (K dispozici 
pouze pro modely s automatickou převodovkou.).

T2R6547MMU, T2R6547CAY od 12 295 Kč

3. VOLIČ RYCHLOSTÍ – STŘÍBRNÁ ÚPRAVA
Speciálně navržený volič rychlostí s červenou nebo 
stříbrnou hlavicí potaženou prvotřídní tmavou kůží  
a pryžovými kroužky, zaručuje ovládání příjemné  
na dotyk.

C2D21956  1 940 Kč

4. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ – ODNÍMATELNÉ
Odnímatelné tažné zařízení. Tažná kapacita je 1 800 kg. 
Svislé zatížení je 75 kg. Jeho součástí je také 13kolíková 
elektrická zásuvka. Odnímatelnáčást s koulí je navržena 
tak, aby ji bylo možné umístit do prostoru pod podlahou 
zavazadlového prostoru. Spodní zadní spojler pod nárazník, 
modul, elektroinstalace musí být objednány samostatně.

T4N7118 17 535 Kč

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

T2H7950 2 880 Kč

6. POJISTNÉ MATICE KOL  — CHROMOVANÉ
Chraňte svá kola pomocí chromovaných pojistných 
matic s přizpůsobeným designem, které zajišťují vysokou 
úroveň bezpečnosti.

C2D42934  2 240 Kč
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111) iPad® je ochrannou známkou společnosti Apple Inc registrovanou v USA a dalších zemích. Ceny včetně montáže vč. DPH

1. KRYTY BOČNÍCH VENTILAČNÍCH OTVORŮ, 
KARBONOVÉ
Kryty bočních průduchů s leskle černou povrchovou 
úpravou a nápisem Jaguar dodají vozu ještě více 
sebevědomí.  

T2H18318, T2H18319 13 205 Kč / kus

2. KRYTY ZRCÁTEK, LESKLE ČERNÉ 
Zvýrazněte dynamický styl vozu kryty zpětných zrcátek  
s leskle černou povrchovou úpravou. 

C2D6066PEC, C2D6067PEC 2 845 Kč / kus

3. DRŽÁK PRO iPAD®1) 
Držák pro iPad s označením Jaguar je určen k připevnění 
na opěrku hlavy na předním sedadle. Představuje lexibilní 
řešení zábavy pro cestující vzadu. Díky speciálnímu 
provedení lze iPad snadno a rychle připevnit i odstranit.

C2Z22935  5 785 Kč

4. OSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Osvětlené lišty z hliníku osvětlují nástupní prostor 
decentním modrým světlem a chrání práh před 
poškrábáním. 

Jet – T2H17121PVJ 11 580 Kč
Espresso – T2H17121AAM 11 580 Kč
Oyster – T2H17121AMT 11 580 Kč

5. SKLÁDACÍ ORGANIZÉR
Skládací taška s přihrádkami umožňuje dodatečné 
zajištění přepravovaných drobných předmětů.

T2H7752  2 055 Kč

6. LIŠTA NA ZÁDI VOZU
Černá lesklá lišta na víku zavazadlového prostoru mezi 
svítilnami vhodně doplní sportovní vzhled vozu. Lze 
kombinovat s dalšími černými doplňky.

T2H6925 4 283 Kč
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4. SÍTĚ NA PODLAHU ZAVAZ. PROSTORU 
Sada dvou sítí umožňuje dodatečné zajištění nebo 
oddělení přepravovaných drobných předmětů.

T4A4214 pro F-PACE
T2H7746 pro XE a XF

od 2 280 Kč

5. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL UPEVNĚNÝCH ZA VIDLICI
Nosič je ideální pro lehká jízdní a závodní kola. 
Do každého držáku lze upevnit jedno kolo. 
Uzamykatelný. Max. pro 3 kola.

C2A1540 6 500 Kč

6. SADA PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU 
Systém prvků, které se upevňují prostřednictvím 
rychloupínacího mechanismu do kolejnic v zavazadlovém 
prostoru. Poskytuje flexibilní řešení pro zajištění předmětů 
proti pohybu. 

C2Z23517 4 910 Kč

13Ceny včetně montáže a včetně DPH.

1. KRYTY BOČNÍCH VENTILAČNÍCH OTVORŮ, 
KARBONOVÉ
Kryty bočních průduchů z vysoce kvalitních 
uhlíkových vláken dodají vozu ještě více sportovní 
vzhled.

T4A12419, T4A12418 10 280 Kč / kus

2. OHEBNÁ ZARÁŽKA
Měkká, lehká zarážka pro zajištění drobných předmětů 
proti posunu na podlaze zavaz.prostoru.

C2D49365 960 Kč

3. SLUNEČNÍ CLONY – BOČNÍ OKNA
Tyto odnímatelné sluneční clony lze snadno připevnit  
a sejmout; lze je složit a jednoduše uložit. Jsou dodávány 
s úložnou taškou s emblémem Jaguar.

T4A4052 2 845 Kč
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1. ČEPIČKY VENTILKŮ  
V RŮZNÝCH DESIGNECH 
Growler – C2D19596 1 100 Kč 
R-Type – C2D19597 1 100 Kč
Black Jack – C2D19598 1 100 Kč 
Union Jack – C2D19599 1 100 Kč

2. LEŠTĚNÉ KONCOVKY VÝFUKU  
Z UŠLECHTILÉ OCELI
Chromovaná koncovka výfuku elegantně 
podtrhuje dynamiku a výkon vozu Jaguar XJ. 
Není možné pro XJR. Dodává se jako pár.

C2D25247 10 570 Kč

3. BOČNÍ SIŤ DO ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Boční síťky na vnitřní straně blatníků  
v  zavazadlovém prostoru slouží k uložení 
drobných předmětů.  

C2D14680 2 790 Kč

4. VĚŠÁK NA ŠATY
Chromované ramínko na šaty, s logem 
Jaguar, lze snadno připevnit na hlavovou 
opěrku předního sedadla. Pohodlné 
řešení pro uložení saka nebo kabátu.  
Max. nosnost 3 kg.   

C2Z23416 1 660 Kč

15Ceny včetně montáže a včetně DPH.
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F-TYPE

1. OCHRANNÉ OBLOUKY, CHROM 
Ochranné oblouky v chromovém designu doplňují 
chromové příslušenství a zvyšují bezpečnost vozu.

T2R5402, T2R5401 11 650 Kč / sada



17

1

4

2 3

5 6

1. OCHRANNÉ OBLOUKY, CHROM 
Ochranné oblouky v chromovém designu doplňují 
chromové příslušenství a zvyšují bezpečnost vozu.

T2R5402, T2R5401 11 650 Kč / sada

2. VNĚJŠÍ KRYTY ZRCÁTEK, CHROM
Kryty vnějších zpětných zrcátek s chromovou povrchovou 
úpravou elegantně doplňují vnější vzhled vozu Jaguar 
F-Type.

T2R5399, T2R5400 9 485 Kč / sada 

3. DEFLEKTOR
Rozkládací a demontovatelný deflektor zajišťuje vyšší 
komfort při jízdě s otevřenou střechou a omezuje poryvy 
větru v okolí řidiče a spolujezdce. Výrazně omezuje hluk 
větru a průvan.

T2R11321 7 865 Kč
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4. SPORTOVNÍ KRYTY PEDÁLŮ
Sportovní kryty pedálů vyrobené z nerezové oceli 
s gumovou povrchovou protiskluzovou vrstvou 
umocňují sílu vozu.

C2P23554 4 430 Kč

5. STŘEDOVÁ KONZOLE, KARBON
Středová konzole z lehkého karbonu v hladkém 
provedení zvyšuje eleganci a sportovní nádech interiéru 
modelu F-Type.

T2R5267 22 640 Kč

6. PERSONALIZOVANÉ OSVĚTLENÉ  
PRAHOVÉ LIŠTY 
Personalizované prahové lišty mohou mít vlastní 
navržený design s modrým decentním světlem.

T2R6091 30 295 Kč / sada

Ceny včetně montáže a včetně DPH.
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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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JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH
Siezenheimer Straße 39a / Postfach 110
A-5020 Salzburg
Rakousko

www.jaguar.cz

Váš prodejce společnosti 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: 02/2017

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

gear.jaguar.com/cz/cs/


