
ACCESORII JAGUAR

NOUL JAGUAR E-PACE



NOTĂ IMPORTANTĂ
Jaguar Land Rover a acordat toată atenția necesară pentru a se asigura că toate detaliile din această publicație sunt corecte la 
data bunului de tipar. Aducem continuu îmbunătățiri și, de aceea, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile și echipamentele, 
fără notificare prealabilă. De asemenea, detaliile specificațiilor și echipamentelor pot fi modificate în funcție de condițiile și 
cerințele locale. De aceea, este posibil să nu fie disponibile toate produsele. Unele vehicule sunt prezentate cu accesorii sau 
echipamente opționale montate.

Culorile reproduse în această publicație sunt supuse limitărilor procesului tipografic și, de aceea, este posibil să fie ușor diferite de 
cele reale.



ÎNCERCAȚI ACCESORIILE APROBATE JAGUAR 
Noul Jaguar E-PACE reprezinta imbinarea perfecta intre personalitatea 
puternica si spatiul interior generos. Având în vedere acest lucru, gama 
noastră exclusivă de accesorii Jaguar va respecta standardele dvs. 
ridicate și va menține estetica Jaguar-ului dumneavoastră.Oferim o 
gama diversificata de accesorii elegante si practice pentru interior si 
exterior potrivite pentru fiecare stil de viata, indiferent daca sunteti 
in cautarea unor echipamente pentru transport și tractare, jante și 
accesorii pentru acestea. 
 

ATENȚIE ACORDATĂ DETALIILOR 
Accesoriile aprobate Jaguar sunt proiectate de aceeași echipă care 
a conceput vehiculul. Aceasta este formată din experți care cunosc 
foarte bine un Jaguar și performanțele acestuia. Cunoștințele lor 
permit realizarea de accesorii care completează conceptul general al 
vehiculului și optimizează performanțele acestuia.
 

TESTE CONFORM CELOR MAI EXIGENTE STANDARDE 
Toate accesoriile aprobate Jaguar sunt testate și verificate cu 
rigurozitate, pentru a ne asigura că respectă standardele ridicate cu 
care sunteți obișnuiți la un Jaguar. Acest lucru asigură întotdeauna 
integrarea perfectă a accesoriilor în ansamblul vehiculului. Accesoriile 
sunt testate în condiții extreme de temperatură, pentru a ne asigura 
că funcționează la fel de bine pe tot timpul anului. Testarea rezistenței 
la coroziune ne permite să observăm dacă accesoriile pot face față 
condițiilor atmosferice dificile, cum ar fi cele din zonele de litoral, iar 
o serie de teste asigură compatibilitatea perfectă cu echipamentelee 
siguranță existente pe un Jaguar.

Testarea dedicată permite verificarea designului, funcționării și a 
materialelor din care sunt realizate accesoriile. De exemplu, testarea 
accesoriilor pentru exterior include:

–   Expunerea pentru până la 2 ani în lumina directă a soarelui, cunoscută 
și ca „Testare în climat de tip Florida”.

– Testarea îmbătrânirii la căldură, timp de 500 de ore.
– Testarea la temperaturi extreme, cuprinse între –40 °C și 80 °C.
–  Testarea la șocuri termice, în care piesele sunt răcite la –40 °C timp de 

16 ore, apoi încălzite la 70 °C timp de 5 minute.
–  Testarea rezistenței la umiditate, în care accesoriile sunt supuse unei 

umidități de 95–100%, timp de 168 de ore, la o temperatură de 48 °C.
–  Testarea accelerată la factorii de mediu, care presupune expunerea 

permanentă la sare, pământ și praf, pentru a simula condițiile reale de 
deplasare.and dust to simulate a lifetime of real world driving.

 

CALITATE GARANTATĂ
 

Pentru un plus de liniște, toate accesoriile aprobate Jaguar beneficiază 
de o garanție de cel puțin 12 luni sau pot fi acoperite de garanția 
existentă a vehiculului, dacă sunt achiziționate în prima lună de la 
cumpărarea vehiculului sau dacă kilometrajul acestuia nu a depășit 
1.600 km/1.000 mile (oricare dintre situații survine prima). 

NOUL JAGUAR E-PACE
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ASPECT EXTERIOR

Trepte laterale fixe 
Treptele laterale ajuta la intrarea in si iesirea din vehicul si 
imbunatatesc accesul la plafon. 

Tuburi laterale lucioase 
Tuburile laterale din otel inoxidabil, foarte lustruite, completeaza 
stilul exterior al vehiculului. 
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Kit de carcase pentru oglinzi - fibră de carbon 
Carcase pentru oglinzi din fibră de carbon de 
înaltă calitate completează stilul inspirat de 
performanță

ASPECT EXTERIOR

Priza de aer laterală - fibră de carbon
Prize de aer laterale din fibră de carbon de 
înaltă calitate, cu efect de țesatură diagonală 
2x2 și finisaj High Gloss

Scut de protecție inferior din oțel inoxidabil 
- față 
Fabricat din oțel inoxidabil, scutul de 
protecție inferior are un finisaj premium 
lustruit lucios pentru partea frontală 
a vehiculului.

Scut de protecție inferior din oțel inoxidabil 
- spate 
Fabricat din oțel inoxidabil, scutul de 
protecție inferior are un finisaj premium 
lustruit lucios pentru partea din spate 
a vehiculului.

Priza de aer laterală – negru lucios
Prizele de aer laterale Gloss Black inscripționate 
cu marca Jaguar, completează dinamismul 
stilului exterior.

Kit de carcase pentru oglinzi - negru lucios
Carcasele pentru oglinzi Gloss Black 
accentuează designul dinamic al 
oglinzilor exterioare.

Kit de carcase pentru oglinzi
- Noble Chrome 
Carcasele pentru oglinzi Noble Chrome
accentuează designul stilat al 
oglinzilor exterioare.
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PROTECȚIE EXTERIOR

Prelată de protecție vară - iarnă 
Prelată pentru modelul E-PACE adaptată 
tuturor condițiilor meteo, cu logo Jaguar. 
Protejați modelul dvs. E-PACE împotriva 
intemperiilor, inclusiv a averselor de ploaie, 
înghețului și prafului. 
Rapid și ușor de instalat.

Apărători noroi - față 
Apărătorile de noroi împotriva stropirii 
pentru față, inscripționate cu marca Jaguar, 
complementează liniile vehiculului dvs., reduc 
pulverizarea și asigură protecție împotriva 
murdăriei și a fragmentelor de pietre. 

Apărători noroi - spate 
Apărătorile de noroi împotriva stropirii 
pentru spate, inscripționate cu marca Jaguar, 
complementează liniile vehiculului dvs., reduc 
pulverizarea și asigură protecție împotriva 
murdăriei și a fragmentelor de pietre. 
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ACCESORII JANTE

Prezoane Growler - negru 
Intensificați aspectul jantelor 
vehiculului dvs. cu prezoane negre 
inscripționate cu marca Jaguar.

Prezoane de jante blocabile - crom
Protect your wheels with custom designed 

high-security locking wheel nuts.

Capac central jantă – Union Jack 

Capac central jantă monocrom distinctiv, cu 
sigla Jaguar în design Union Jack adaugă o 
notă britanică.

Sistem de tracțiune pentru zapadă 
Mobilitate îmbunătățită în condiții de rulare 
pe zapadă, noroi și gheață datorita acestui 
sistem de tracțiune cu lanțuri pentru zapadă, 
cu aderență ridicată.

Suport tracțiune pentru iarnă 
Un suport inovator de tracțiune pe zapadă și 
gheață, din material textil ușor, de utilizat pe șosea 
în condiții de iarnă. Ușor și rapid de atașat, se 
pliază pentru a putea fi depozitat cu ușurință.
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Parasolar 
Adaptat pentru parbrizul modelului E-PACE, 
cu inscripționare cu marca Jaguar. Reflectă 
razele soarelui și ajută la menținerea răcorii în 
interiorul vehiculului.

Parasolar - lunetă 
Ușor de instalat și de demontat, aceste 
parasolare cu prindere se pliază pentru 
depozitare convenabilă. Furnizate cu sac de 
depozitare, inscripționat cu marca Jaguar.

Parasolar - geamuri laterale
Ușor de instalat și de demontat, aceste 
parasolare cu prindere se pliază pentru 
depozitare convenabilă. Furnizate cu sac de 
depozitare, inscripționat cu marca Jaguar.

FUNCȚIONALITATE ȘI TEHNOLOGIE

Depozitare premium în spatele scaunului  
Spațiul de depozitare din spatele scaunului personalizat, dintr-un material din piele de înaltă 
calitate, oferă o soluție elegantă de depozitare în zona cabinei pentru obiecte mici/manuale. 
Prevăzută cu materiale sintetice de înaltă calitate cu afișarea marcii Jaguar în relief pentru 
compartimentele interioare.

Cutie de răcire/încălzire cotieră centrală 
Răcitor și încălzitor de alimente și băuturi care 
acționează ca o cotieră centrală în spate. Cu 
un capac acoperit cu piele, acesta este ținut în 
poziție de centura de siguranță centrală și este 
alimentat de la priza auxiliară din spate. Ideal 
pentru călătoriile lungi cu familia. 

Depozitare premium în spatele scaunului  
Spațiul de depozitare din spatele scaunului 
personalizat, dintr-un material din piele 
de înaltă calitate, oferă o soluție elegantă 
de depozitare în zona cabinei pentru 
obiecte mici/manuale. Prevăzută cu 
materiale sintetice de înaltă calitate cu 
afișarea marcii Jaguar în relief pentru 
compartimentele interioare.

Platformă de conectare și încărcare iPhone® 
The iPhone connect and charge dock has been 
designed to charge utilising the cup holder space 
in the central console.
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CLICK AND GO

Click and Play – iPad® 2-4 
Suportul Click and Play iPad 2 - 4 face parte din gama „Click & Go”. Acest accesoriu suport 
detașabil pentru tablete poate fi poziționat cu ușurință în mai multe unghiuri pentru confort 
în cabină și divertisment în spate.

Click and Go - Suport
Gama „Click & Go” este un sistem cu scopuri 
multiple pe spatele scaunului pentru pasagerii 
din rândul doi. Baza versatilă „Click & Go” se 
prinde între suporturile de fixare ale tetierei și 
pot fi adăugate și alte accesorii pentru a ține 
tablete, pungi și cămăși sau jachete. 

Umerașul „Click and Hang”
Umerașul „Click and Hang” face parte din 
gama „Click & Go”. Acest umeraș detașabil 
vă permite să păstrați cămășile sau 
jachetele fără cute în timpul transportului.  
Include și un cârlig integral pentru utilizare 
în afara vehiculului. 

Cârligul „Click and Hook”
Cârligul „Click and Hook” face parte din gama 
„Click & Go”. Acest cârlig universal creează un 
spațiu de depozitare suplimentar pentru articolele 
care pot fi agățate, util în special pentru genți de 
mână sau pentru alimente. 
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CHEIE INTELIGENTĂ
DE TIP BRĂȚARĂ
Pentru un puls de confort, proprietarii pot lăsa cheia în vehicul și pot purta 
brățara, care permite încuierea și descuierea vehiculului fără cheia convențională. 
Brățara este ușoară, robustă și complet impermeabilă, pentru a permite clienților 
să participe la diferite activități și apoi să descuie vehiculul. Pentru un control 
total, cheia convențională este dezactivată.
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AWAITING 
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*Heat shield required. 

Suport pentru bicicletă montat pe cârligul de tractare - 2 biciclete* 
Suporturile de biciclete premium montate cu bile de cuplare asigură 
o soluție convenabilă pentru a transporta biciclete cu accesorii de 
încărcare cu eliberare rapidă și cu un mecanism de blocare sigură. 
Modelul inteligent permite înclinarea suportului la depărtare de vehicul 
atunci când este montat, permițând acces la hayonul din spate. 

TRANSPORT
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Suport pentru caiac - 2 caiace
Transporta două caiace sau canoe. Sunt incluse adaptorul pentru 
șinele „T” și cureaua de 275 cm. Atunci când este montată, 
capacitatea maximă de încărcare este de 40 kg (2 x 20 kg).

Inserții cutie de plafon pentru schiuri/snowboard - mare 
O modalitate sigură pentru a fixa schiurile sau snowboard-ul în cadrul 
cutiei sport mari de plafon. 

TRANSPORT
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CARRYING

Bare transversale de plafon 
Barele transversale permit utilizarea unei game 
largi de accesorii de transport pe plafon. 

Cutie sport de plafon - mare
Sistem de montare rapidă Power-click cu 
indicator de cuplu integrat pentru o fixare 
ușoară și sigură, cu o prindere cu o singură 
mână. 

Suport de schiuri/snowboard
Un sistem sigur și securizat, purtând marca 
Jaguar, pentru transportul echipamentelor 
pentru sporturile de iarnă.

Cutie sport de plafon
Cutie de plafon spațioasă de 320 litri, 
care poate fi încuiată, concepută pentru 
echipamente sportive, având dimensiunile
206 x 84 x 34 cm.

Cutie de bagaje de plafon
Cutie de bagaje de plafon spațioasă de 410 litri, 
care poate fi încuiată, având dimensiunile
175 x 82 x 45 cm. 

Suport accesorii pentru sporturi nautice 
Un sistem versatil pentru a transporta o gamă 
variată de echipamente pentru sporturile 
acvatice, incluzând planșa pentru surfing, caiacul 
sau planșa pentru vele.
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TRANSPORT

Suport de plafon pentru bicicletă fixată pe roți
Un suport pentru biciclete ușor de fixat, montat pe plafon, compatibil 
cu cadre de biciclete de până la 100 mm (80 x 100 mm pentru cadre 
ovale, 22-80 mm pentru cadre rotunde). Poate fi montat pe oricare 
latură a plafonului vehiculului. 

Suport de plafon pentru bicicletă fixată pe furcă
Montat pe acoperiș, suportul pentru biciclete fixate pe furcă asigură 
o montare simplă și sigură, cu roata din față a bicicletei îndepartată, 
ideală pentru biciclete ușoare și roți „de curse”.
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TRACTARE

Sistem de tractare - cârlig de tractare detaşabil
Sistemul de tractare personalizat E-PACE este optimizat pentru a 
funcționa împreună cu sistemul de control al tracțiunii cu asistență 
pentru stabilitatea remorcii. Acest sistem detectează momentul în 
care se dezvoltă o situație periculoasă de balansare a remorcii și 
ajută la redobândirea controlului reducând treptat viteza, întrerupând 
puterea motorului și aplicând frânele. Sistemul de tractare este 
prevăzut cu o bilă de tractare detașabilă care oferă o capacitate de 
tractare de până la 2.000 kg, sarcina cap 100 kg. Bila de tractare 
detașabilă a fost proiectată astfel încât să se încadreze în zona de 
depozitare dedicată de sub podeaua compartimentului pentru bagaje 
atunci când nu e utilizată. 

Sistem de tractare - cârlig de tractare extensibil electric
Sistemul de tractare personalizat E-PACE este optimizat pentru a 
funcționa împreună cu sistemul de control al tracțiunii cu asistență 
pentru stabilitatea remorcii. Acest sistem detectează momentul în 
care se dezvoltă o situație periculoasă de balansare a remorcii și 
ajută la redobândirea controlului reducând treptat viteza, întrerupând 
puterea motorului și aplicând frânele. Sistemul de tractare este 
prevăzut cu o bilă de tractare extensibilă electric care oferă o 
capacitate de tractare de până la 2.000 kg, sarcina cap 100 kg. 
Bila de tractare extensibilă electric a fost concepută pentru a se 
încadra discret în spatele barei de protecție, asigurând un finisaj 
curat atrăgător.
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Plasă de separare - integrală Plasă de separare - pe jumătate din înălțime
Partiția pentru compartimentul de bagaje este concepută pentru a împiedica pătrunderea 
încărcăturii în habitaclu.

Cutie pliabilă portbagaj  
Previne obiectele să se deplaseze în timpul transportului cu două 
curele durabile.

PROTECȚIE INTERIOR

Cuvă cauciuc portbagaj 
Aceasta cuvă premium adaptată special 
pentru vehiculul dvs. va proteja podeaua 
compartimentului de bagaje cu o buză ridicată 
în jurul marginilor pentru a proteja pereții laterali. 
Ușoara și durabilă, este ușor de demontat pentru 
curățare

Partiție pentru compartimentul de bagaje - 
înalțime totală
Partiția pentru compartimentul de bagaje este 
concepută pentru a împiedica pătrunderea 
încărcăturii în habitaclu.

Captușeala compartimentului flexibil pentru 
bagaje
Captușeala textilă de mare rezistență ajută la 
protejarea podelei compartimentului pentru 
portbagaje, a ornamentelor laterale și a 
spătarelor scaunelor din spate de echipamente 
murdare/umede.

Covorașe de cauciuc 
Covorașele rezistente la uzură, inscripționate 
marca Jaguar oferă o protecție sporită mochetei 
din vehiculul dvs.
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ASPECT INTERIOR

Ornamente de prag - Union Jack  
Ornament de prag cu finisaj elegant și stilat, 
din oțel inoxidabil pentru portierele șoferului și 
pasagerilor, cu caracter britanic distinctiv. 

Finisaj pentru compartimentul de bagaje - Iluminat  
Sistemul de finisare a compartimentului pentru bagaje îmbunătățește zona compartimentului 
pentru bagaje și protejeaza buza la încărcare sau descărcare. Fabricat din oțel inoxidabil, cu un 
finisaj „periat”, lucios, acesta se aprinde atunci când compartimentul de bagaje este deschis și 
asigură o finisare premium a zonei compartimentului pentru bagaje.

Covoraș de lux pentru compartimentul de 
bagaje cu protecție pentru bara de protecție  
Covoraș de lux, moale pentru bagaje, cu logo-
ul Jaguar. Plus cu adâncime de 2,050 gm², 
premium, cu margini din piele nabuc.

Padele pentru schimbarea vitezelor – aluminiu Padele pentru schimbarea vitezelor
  - aluminiu roșu
Padelele de schimb pentru schimbarea vitezelor de pe volan, din aluminiu premium, oferă un finisaj 
de înaltă calitate contactului cheii.

Ornamente de prag - iluminate Ornamente de prag - iluminate ersonalizate
Ornament de prag cu finisaj elegant și stilat, din oțel inoxidabil pentru portierele șoferului și 
pasagerilor. Luminează atunci când se deschide fie portiera șoferului, fie portiera pasagerului. Sunt 
scoase în evidență de lumina albastru fosfor.
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Pedalier sport – transmisie manuală  Pedalier sport –  transmisie automată
Fabricat din oțel inoxidabil și cauciuc, kit-ul de pedale se montează în siguranță peste pedalele 
existente, pentru un aspect sportiv contemporan. Suportul pentru picior* completează pedalierul 
sport, este fabricat din inox și dispune de un finisaj satinat.

ASPECT INTERIOR

Covorașe premium
Set de covorase din pluș, durabile, 
personalizate de 780 gm². Protejează 
mochetele din interior de uzura normală. 

* Suportul pentru picior nu apare în imagini 

Covorașe de lux - Jet  Covorașe de lux - Mineral 
Covorașe frontale de lux, adaptate, cu țesatura de 2.050 g/m2, cu logo-ul Jaguar în relief și margini 
din piele nabuc. Covorașele de lux completează stilul interiorului cu o notă de rafinament.
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SIGURANȚĂ

Scaun pentru copii Jaguar - Grupa 0+  - 
Material textil 
Pentru bebeluși de la naștere, la 13 kg 
(aproximativ de la naștere până la 12 - 15 luni). 
Inscripționat cu marca Jaguar.
Cu privirea în spate, pe scaunul din spate, 
numai în poziție suspendată în spate.
Include acoperiș pentru vânt/soare și 
învelitoare matlasată care poate fi spălată 
la mașină.
Tetiera cu înălțime reglabilă, ușoară, și ham în 
cinci puncte cu reglare cu o singură tragere. 

Scaun pentru copii Jaguar - Grupa 1 - 
Material textil
Pentru copii de 9 kg - 18 kg (aproximativ 9 
luni - 4 ani).
Inscripționat cu marca Jaguar. Cu privirea 
înainte pe scaunul din spate. Învelitoare 
matlasată care poate fi spălată la mașină. 
Tetieră cu înălțime reglabilă, cu o tragere, și 
ham în cinci puncte.
Protecție îmbunătățită în caz de impact 
lateral. Sistem de înclinare cu poziții multiple. 
Indicatoarele confirmă faptul că sistemul 
ISOFIX a fost instalat în mod corect.

Scaun pentru copii Jaguar - Grupa 2/3 - 
Material textil
Pentru copii de 15 kg - 36 kg (aproximativ 
4 - 12 ani).
Inscripționat cu marca Jaguar. Cu privirea 
înainte pe scaunul din spate.
Învelitoare matlasată care poate fi spălată 
la mașină. Tetieră cu înălțime reglabilă și 
ghidajele superioare ale centurii de siguranță 
asigură poziționarea corectă a centurii 
de siguranță.
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