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T4N8030 Grila radiator

Grilă - cromată, ACC .Grila cromată a vehiculelor echipate cu sistem de control adaptiv al vitezei de 

croazieră asigură un finisaj cromat ramei grilei și barei de protecție și accentuează aspectul luxos al 

unui XE. 

314 € 1,7 126 € 440 €

T4N8031 Grila radiator

Grilă - cromată, ACC și cameră video.Grila cromată a vehiculelor echipate cu sistem de control 

adaptiv al vitezei de croazieră și cameră video asigură un finisaj cromat ramei grilei și barei de 

protecție și accentuează aspectul luxos al unui XE. 

314 € 1,7 126 € 440 €

T4N5870 Grila radiator
Grilă - negru lucios.Asigură un finisaj negru foarte lucios ramei grilei și barei de protecție și 

accentuează aspectul dinamic al unui XE. 
294 € 1,7 126 € 419 €

T4N5871 Grila radiator

Grilă - negru lucios, cameră video.Grila negru lucios a vehiculelor echipate cu o cameră video 

asigură un finisaj negru foarte lucios ramei grilei și barei de protecție și accentuează aspectul 

dinamic al unui XE. 

327 € 1,7 126 € 453 €

T4N5872 Grila radiator

Grilă - negru lucios, ACC.Grila negru lucios a vehiculelor echipate cu sistem de control adaptiv al 

vitezei de croazieră asigură un finisaj negru foarte lucios ramei grilei și barei de protecție și 

accentuează aspectul dinamic al unui XE. 

294 € 1,7 126 € 419 €

T4N5873 Grila radiator

Grilă-negru lucios, ACC și cameră video.Grila negru lucios a vehiculelor echipate cu sistem de 

control adaptiv al vitezei de croazieră și cameră video asigură un finisaj negru foarte lucios ramei 

grilei și barei de protecție și accentuează aspectul dinamic al unui XE.

327 € 1,7 126 € 453 €

T4N7599 Deflector bara fata
Difuzor față - cromat.Dați o notă suplimentară de eleganță unui XE, cu acest difuzor față cromat.  

De asemenea, este disponibil spoiler spate în culoarea caroseriei. 
203 € 0,2 15 € 218 €

C2P24176 Capac oglinda dreapta, carbon

Capac oglindă - fibră de carbon, dreapta.Capacele oglinzilor, realizate din fibră de carbon 

rezistentă, reprezintă un element de stil inspirat și aduc un plus de sportivitate. Pentru partea 

stângă și dreaptă.

428 € 0,2 15 € 443 €

C2P24177 Capac oglinda stanga, carbon

Capac oglindă - fibră de carbon, stânga. Capacele oglinzilor, realizate din fibră de carbon rezistentă, 

reprezintă un element de stil inspirat și aduc un plus de sportivitate. Pentru partea stângă și 

dreaptă.

428 € 0,2 15 € 443 €

C2D5488 Capac oglinda dreapta, cromat
Capac oglindă - cromat, dreapta.Capacele cromate accentuează designul elegant al oglinzilor 

retrovizoare exterioare. Pentru partea stângă și dreaptă.
119 € 0,2 15 € 133 €

C2D5489 Capac oglinda stanga, cromat
Capac oglindă - cromat, stânga.Capacele cromate accentuează designul elegant al oglinzilor 

retrovizoare exterioare. Pentru partea stângă și dreaptă.
119 € 0,2 15 € 133 €

C2D6066PEC Capac oglinda dreapta, negru
Capac oglindă - negru lucios. Capacele negru lucios accentuează designul dinamic al oglinzilor 

retrovizoare exterioare.  Pentru partea stângă și dreaptă.
119 € 0,2 15 € 133 €

C2D6067PEC Capac oglinda stanga, negru
Capac oglindă - negru lucios. Capacele negru lucios accentuează designul dinamic al oglinzilor 

retrovizoare exterioare.  Pentru partea stângă și dreaptă.
119 € 0,2 15 € 133 €

T4N5462LML Spoiler capota portbagaj

Spoiler spate - în culoarea caroseriei.Dați o notă suplimentară de eleganță unui XE, cu acest spoiler 

în culoarea caroseriei. Spoiler grunduit capotă portbagaj, pregătit pentru vopsire. Este disponibil și 

difuzor față cromat 

229 € 0,2 15 € 243 €

T2H6208 Grila aripa dreapta, carbon

Priză de aer laterală - fibră de carbon, stânga.Prizele de aer laterale din fibră de carbon rezistentă 

reprezintă un element de stil inspirat și aduc un plus de sportivitate. Pentru partea stângă și 

dreaptă.

530 € 0,1 7 € 538 €

T2H6209 Grila aripa stnga, carbon

Priză de aer laterală - fibră de carbon, dreapta.Prizele de aer laterale din fibră de carbon rezistentă 

reprezintă un element de stil inspirat și aduc un plus de sportivitate. Pentru partea stângă și 

dreaptă.

530 € 0,1 7 € 538 €

T4N7512 Set aparatori noroi fata

Apărători de noroi - față.Apărătorile de noroi față inscripționate Jaguar completează liniile 

vehiculului, reduc efectul de împroșcare și asigură protecția vehiculului împotriva murdăriei și 

pietrelor.

73 € 0,5 37 € 110 €

T4N7513 Set aparatori noroi fata r
Apărători noroi - față, pentru R-Sport și „S”.Apărătorile de noroi față inscripționate completează 

liniile vehiculului și asigură protecția acestuia împotriva murdăriei și pietrelor.  
145 € 0,5 37 € 182 €
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T4N7514 Set aparatori noroi spate
Apărători de noroi - spate.Apărătorile de noroi spate inscripționate Jaguar completează liniile 

vehiculului și asigură protecția acestuia împotriva murdăriei și pietrelor. 
24 € 0,7 52 € 76 €

T2H17216 Protectie bara spate

Protecție bară.Protecția utilă integrată protejează bara spate împotriva loviturilor și zgârieturilor și 

previne murdărirea hainelor la încărcare și descărcare. Fabricată din pânză rezistentă, protecția 

pentru bară a fost proiectată pentru a putea fi păstrată în compartimentul de depozitare de sub 

podeaua portbagajului.

116 € 0,1 7 € 124 €

T2H7750 Set senzori parcare spate
Senzori de parcare - spate.Senzorii de parcare spate se activează automat la cuplarea marșarierului 

și vă avertizează sonor la deplasarea în marșarier.
322 € 1,3 96 € 418 €

T4N7502 Prelata

Prelată de protecție vară - iarnă. Prelată de protecție vară - iarnă pentru XE, cu sigla Jaguar. 

Protejați un XE împotriva factorilor de mediu precum ploaia, înghețul și praful. Rapid și ușor de 

instalat.

334 € 0,1 7 € 341 €

T2H7746 Plasa fixare bagaje
Plasă podea portbagaj.Plasa pentru podea asigură un spațiu de depozitare suplimentar în portbagaj 

și permite asigurarea bagajelor precum gențile și coletele mici.
90 € 0,1 7 € 97 €

T4N7497 Covor cauciuc portbagaj
Covoraș din cauciuc portbagaj.Acest covoraș premium este destinat special protecției 

portbagajului. Ușor și rezistent, poate fi scos ușor în vederea curățării.
175 € 0,1 7 € 182 €

T2H7734 Extensie covor cauciuc portbagaj
Extensie covoraș din cauciuc portbagaj.Disponibilă împreună cu covorașul din cauciuc pentru 

portbagaj, extensia asigură protecția spătarului scaunelor spate, atunci când acestea sunt rabatate.
22 € 0,1 7 € 29 €

T4N7501 Protectie semirigida portbagaj

Protecție din cauciuc portbagaj - cu roată de rezervă compactă.Această protecție premium este 

destinată special vehiculului dvs. și protejează podeaua portbagajului, cu o margine ridicată, care 

protejează panourile laterale ale portbagajului. Ușoară și rezistentă, poate fi scoasă ușor în vederea 

curățării. 

62 € 0,1 7 € 69 €

T4N7500 Protectie semirigida portbagaj

Protecție din cauciuc portbagaj. Această protecție premium este destinată special vehiculului dvs. și 

protejează podeaua portbagajului, cu o margine ridicată, care protejează panourile laterale ale 

portbagajului. Ușoară și rezistentă, poate fi scoasă ușor în vederea curățării. 

211 € 0,1 7 € 218 €

T4N7499 plasa fixare bagaje
Plasă laterală portbagaj.Plasa laterală asigură un spațiu de depozitare suplimentar în portbagaj și 

permite asigurarea bagajelor precum gențile și coletele mici.
71 € 0,1 7 € 79 €

T2H7752 Cutie depozitare p[liabila
Cutia pliabilă din portbagaj nu permite deplasarea obiectelor pe durata transportului, cu ajutorul a 

2 chingi robuste. 
79 € 0,1 7 € 87 €

T4N7496 Set covorase cauciuc xe
Covorașele rezistente din cauciuc, inscripționate Jaguar, asigură un plus de protecție mochetei 

vehiculului. 
107 € 0,1 7 € 114 €

C2D21919PVJ Ornament piele selector viteze

Selector de viteze - parte superioară îmbrăcată în piele neagră.Beneficiați de aspectul sportiv al 

acestui schimbător de viteze special proiectat, cu nucă îmbrăcată în piele neagră premium și burduf 

din cauciuc moale la atingere. 

12 € 0,2 15 € 27 €

C2D21956 Selector viteze, striatii cauciuc

Selector de viteze - corp cu margine (ramă) din cauciuc.Beneficiați de aspectul sportiv al acestui 

schimbător de viteze special proiectat, cu nucă îmbrăcată în piele neagră premium și burduf din 

cauciuc moale la atingere. 

31 € 0,2 15 € 46 €

T4N7534 Selector viteze rosu

Selector de viteze - corp cu margine (ramă) din cauciuc, finisaj roșu. Beneficiați de aspectul sportiv 

al acestui schimbător de viteze special proiectat, cu nucă îmbrăcată în piele neagră premium și 

burduf din cauciuc moale la atingere și finisaj roșu. 

31 € 0,2 15 € 46 €

T4N7147PVJ Mocheta protectie portbagaj
Covoraș din mochetă premium portbagaj.Covoraș luxos Jet Black, cu sigla Jaguar. Cu o densitate de 

2.050 g/m2, margine din nubuc și cusătură contrastantă Dove.
193 € 0,1 7 € 201 €

T4N2703AMT Set covorase mocheta, oyster
Set de covorașe rezistente, din mochetă. Protejează mochetele din habitaclu împotriva uzurii 

generale.
214 € 0,1 7 € 221 €

T4N2703PVJ Set covorase mocheta, jet
Set de covorașe rezistente, din mochetă. Protejează mochetele din habitaclu împotriva uzurii 

generale.
214 € 0,1 7 € 221 €
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T4N7146AMT Set covorase mocheta, oyster
Covorașe față din mochetă cu densitatea de 2.050g/m2, cu sigla Jaguar în relief și margine din 

nubuc. Covorașele premium asigură interiorului o notă de lux. 
51 € 0,1 7 € 59 €

T4N7146PVJ Set covorase mocheta, jet
Covorașe față din mochetă cu densitatea de 2.050g/m2, cu sigla Jaguar în relief și margine din 

nubuc. Covorașele premium asigură interiorului o notă de lux. 
178 € 0,1 7 € 185 €

T2H3746 Set ornamente pedale, cva

Pedalier sport - transmisie automată.Pedalier sport - transmisie automată . Realizat din inox și 

cauciuc, kitul pentru pedale se fixează perfect peste pedalele existente și asigură un aspect sportiv, 

modern. 

135 € 0,2 15 € 149 €

T2H3747 Set ornamente pedale
Pedalier sport - transmisie manuală.Pedalier sport - transmisie manuală.Realizat din inox și cauciuc, 

kitul pentru pedale se fixează perfect peste pedalele existente și asigură un aspect sportiv, modern. 
188 € 0,2 15 € 203 €

T4N5761PVJ Volan multifunctional R-sport

Volan multifuncțional, cu sigla R-Sport - transmisie manuală.Volan multifuncțional, cu sigla R-Sport 

și inserții din lemn nobil și piele fină, oferit ca upgrade, înlocuiește volanul existent și păstrează 

toate funcțiile acestuia. 

533 € 0,3 22 € 555 €

T4N5762PVJ Volan multifunctional R-sport

Volan multifuncțional, cu sigla R-Sport - telefon, încălzit, transmisie manuală.Volan multifuncțional, 

cu sigla R-Sport și inserții din lemn nobil și piele fină, oferit ca upgrade, înlocuiește volanul existent 

și păstrează toate funcțiile acestuia. 

496 € 0,3 22 € 518 €

T4N5763PVJ Volan multifunctional r-sport

Volan multifuncțional, cu sigla R-Sport - telefon, transmisie automată.Volan multifuncțional, cu 

sigla R-Sport și inserții din lemn nobil și piele fină, oferit ca upgrade, înlocuiește volanul existent și 

păstrează toate funcțiile acestuia. 

666 € 0,3 22 € 688 €

T4N5764PVJ Volan multifunctional R-sport

Volan multifuncțional, cu sigla R-Sport - telefon, încălzit, transmisie automată . Volan 

multifuncțional, cu sigla R-Sport și inserții din lemn nobil și piele fină, oferit ca upgrade, înlocuiește 

volanul existent și păstrează toate funcțiile acestuia.   

629 € 0,3 22 € 651 €

T4N7509 Ornamente praguri union jack
Ornamente praguri - Union Jack, Jet. Ornamente elegante din inox pentru pragurile ușilor șoferului 

sau pasagerului, cu design specific britanic. 
61 € 0,3 22 € 83 €

T4N7511 Ornamente praguri personalizate

Ornamente praguri - personalizate, iluminate, Jet. Ornamente elegante din inox pentru pragurile 

ușilor șoferului sau pasagerului.  Se iluminează atunci când se deschide ușa șoferului sau 

pasagerului. Evidențiate de lumina caldă, de culoare albastru fosforescent. Permit clientului 

personalizarea ornamentelor pragurilor, prin intermediul unui mesaj personalizat, scris cu un set 

aprobat de fonturi/caractere.

1.016 € 0,3 22 € 1.038 €

T4N7600 Ornamente praguri iluminate

Ornamente praguri - iluminate, Jet. Ornamente elegante din inox pentru pragurile ușilor șoferului 

sau pasagerului.  Se iluminează atunci când se deschide ușa șoferului sau pasagerului. Evidențiate 

de lumina caldă, de culoare albastru fosforescent.

137 € 0,5 37 € 174 €

T2R6547MMU Schimbatoare viteze volan argintii

Padele schimbător de viteze - aluminiu, numai transmisie automată. Padelele de înlocuire pentru 

schimbarea vitezelor, fabricate din aluminiu, asigură o finisare de înaltă calitate, specifică unui 

punct de contact esențial cu vehiculul. Prelucrate din aluminiu, padelele sunt lustruite manual, 

pentru o finisare premium și anodizate, pentru a nu se uza în timp.

146 € 0,1 7 € 153 €

T2R6547CAY Schimbatoare viteze volan rosii

Padele schimbător de viteze - aluminiu, roșii, numai transmisie automată. Padelele de înlocuire 

pentru schimbarea vitezelor, fabricate din aluminiu, asigură o finisare de înaltă calitate, specifică 

unui punct de contact esențial cu vehiculul. Prelucrate din aluminiu, padelele sunt lustruite manual, 

pentru o finisare premium și anodizate, pentru a nu se uza în timp.

496 € 0,1 7 € 503 €

T2H7760 Buzunar depozitare spatar

Buzunar de depozitare pe spătarul scaunului. Buzunarul de depozitare util de pe spătarul scaunului 

asigură o soluție de depozitare ergonomică în habitaclu. Dispune de mai multe compartimente 

pentru depozitarea obiectelor mici/de mână.

100 € 0,1 7 € 108 €

T2H7759 Umeras tetiera

Umeraș montat pe tetieră. Umerașul Jaguar este montat pe tetieră, dispune de inscripția Jaguar și 

se fixează elastic. Prin instalarea simplă și în siguranță, acest umeraș este ușor de montat și 

demontat și asigură un punct de ancorare comod, pentru a păstra hainele nesifonate.

55 € 0,1 7 € 62 €
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C2Z24589 Buzunar depozitare spatar

Buzunar de depozitare premium pe spătarul scaunului. Buzunarul de depozitare special, amplasat 

pe spătarul scaunului și fabricat din piele de înaltă calitate, asigură o soluție de depozitare 

ergonomică pentru bagajele mici/de mână. Dispune de sigla Jaguar ștanțată și de materiale 

sintetice de înaltă calitate pentru compartimentele interioare.

267 € 0,1 7 € 275 €

T2H7740 Set cabluri pornire Set de cabluri de pornire. 47 € 0 0 € 47 €

T4A2649
Oglinda retrovizoare 

electrocromatica

Dispozitiv de deschidere ușă garaj (Homelink). Acest sistem dispune de un transmițător universal 

Homelink®, montat pe partea interioară a oglinzii retrovizoare. Acesta poate fi programat pentru a 

se conecta la până la 3 sisteme compatibile de acasă sau de la birou, cum ar fi uși de garaj, porți 

automate sau iluminare de siguranță. Sistemul poate fi utilizat pentru a cumula funcțiile mai multor 

telecomenzi. 

481 € 0 0 € 481 €

T2H7739
Cotiera izoterma, racire & 

incalzire 

Compartiment răcit/încălzit cotieră centrală. Sistem de încălzire și de răcire a alimentelor și 

băuturilor, încorporat în cotiera centrală spate. Dispune de capac îmbrăcat în piele, este fixat cu 

centura de siguranță centrală și alimentat de la priza pentru accesorii spate. Ideal pentru călătoriile 

lungi în familie.

400 € 0,1 7 € 408 €

T4N7504 Parasolare laterale spate
Parasolare - geamuri laterale. Ușor de montat și demontat, aceste parasolare se strâng pentru a 

permite o depozitare comodă. Disponibile împreună cu geanta de depozitare inscripționată Jaguar.
119 € 0,1 7 € 126 €

T4N7505 Parasolar luneta
Ușor de montat și demontat, aceste parasolare se strâng pentru a permite o depozitare comodă. 

Disponibile împreună cu geanta de depozitare inscripționată Jaguar.
144 € 0,1 7 € 151 €

T2H7747 Lanterna

Lanternă reîncărcabilă și conector de încărcare. Fabricată din aluminiu, cu o finisare din aluminiu 

anodizat, de culoare neagră, această lanternă reîncărcabilă puternică dispune de un conector de 

încărcare integrat în portbagaj, care se asigură că lanterna este permanent încărcată și gata de 

acțiune. Intensitatea luminii lanternei este de maximum 300 de lumeni și dispune de 3 setări 

suplimentare, care includ un mod de semnalizare.

66 € 0,1 7 € 73 €

T2H7757 Suport Ipad

Suportul pentru iPad®, inscripționat Jaguar, se montează pe tetierele scaunelor față și asigură o 

soluție flexibilă de petrecere a timpului pentru pasagerii din spate. Designul cu eliberare rapidă 

asigură montarea și demontarea rapide ale unui iPad®. 

48 € 0,1 7 € 55 €

T2H7758 Suport Ipad mini

Suportul pentru iPad® mini, inscripționat Jaguar, se montează pe tetierele scaunelor față și asigură 

o soluție flexibilă de petrecere a timpului pentru pasagerii din spate. Designul cu eliberare rapidă 

asigură montarea și demontarea rapide ale unui iPad® mini. 

48 € 0,1 7 € 55 €

T2H7755 Parasolar parbriz
Parasolar cu protecție UV - parbriz  . Formă adaptată la parbrizul unui XF, inscripționat Jaguar. 

Reflectă razele soarelui și permite reducerea temperaturii în habitaclu.
130 € 0 0 € 130 €

T4N4355 Casca audio
Căști WhiteFire® . Set de căști wireless digitale, pentru vehiculele echipate cu sistem multimedia 

pentru locurile din spate montat din fabrică.
192 € 0 0 € 192 €

C2P24104 Redresor, EU

Asigură diagnoza, monitorizarea și păstrarea bateriei în stare perfectă de funcționare, precum și o 

durată prelungită de exploatare și o fiabilitate ridicată a acesteia. Dispune de cablaj integrat și de 

mufă DIN dedicată în portbagaj, pentru o utilizare simplă. 

183 € 0 0 € 183 €

T4N7503 Set becuri rezerva Becuri de rezervă, care asigură conformitatea cu reglementările CEE. 105 € 0 0 € 105 €

T2H7129 Extinctor
Extinctor cu pulbere uscată, eficient împotriva diferitelor tipuri de incendii, inclusiv cele provocate 

de sistemele electrice sau de alimentare cu combustibil.
135 € 0,7 52 € 186 €

T2H7754 Triunghi reflectorizant
Triunghi reflectorizant, pentru utilizare în situații de urgență.  Cu suport integrat, se depozitează în 

portbagaj.  
31 € 0 0 € 31 €

C2D21866 Scaun copil, pana la 13 kg

Scaun pentru copii - grupa 0+ (naștere - până la 13 kg). Amplasat cu spatele la direcția de deplasare, 

cu centuri reglabile cu prindere în 5 puncte și fixat cu ajutorul centurii de siguranță sau a șezutului 

ISOFIX. Părțile laterale adânci asigură o protecție îmbunătățită în caz de impact lateral. Include 

parasolar/paravânt.

298 € 0,1 7 € 305 €
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C2C35104 Scaun copil, 9-18 kg
Scaun pentru copii - grupa I (9 - 18 kg). Amplasat cu fața la direcția de deplasare, cu centuri 

reglabile și prindere în 5 puncte. Fixat cu ajutorul centurii de siguranță sau a sistemului ISOFIX.
580 € 0,1 7 € 587 €

C2D52045 Scaun copil, 15-36 kg

Scaun pentru copii - grupa I - II (15 - 36 kg). Scaun din 2 bucăți, reglabil pe înălțime. Proiectat 

pentru a asigura o protecție îmbunătățită în caz de impact și fixat cu centura de siguranță, cu funcții 

care asigură poziționarea corectă a acesteia.

402 € 0,1 7 € 409 €

C2C32923 Suport scaun copil
Scaun pentru copii - șezut ISOFIX. Șezut ISOFIX scaun pentru copii - grupa 0+ (naștere - până la 13 

kg).
269 € 0,1 7 € 276 €

T2H8126 Suport cutie portbagaj
Prinderi pentru schiuri/snowboard cutie portbagaj de plafon. O metodă sigură de fixare a achiurilor 

sau snowboard-urilor pe cutia portbagaj de plafon sport sau cutia portbagaj de plafon.
25 € 0,1 7 € 33 €

T2H8127 Suport cutie portbagaj mare
Prinderi pentru schiuri/snowboard cutie portbagaj de plafon - de capacitate mare. O metodă sigură 

de fixare a achiurilor sau snowboard-urilor pe cutia portbagaj de plafon sport, de mare capacitate.
25 € 0,1 7 € 33 €

T4N4709 Set bare transversale
Bare transversale. Bare transversale Jaguar, necesare pentru montarea tuturor portbagajelor de 

plafon. Proiectate special pentru vehiculul dvs.
270 € 0,5 37 € 307 €

C2A1538 Dispozitiv transport schiuri

Suport pentru schiuri/snowboard. Un sistem sigur, inscripționat Jaguar, pentru transportul 

echipamentului destinat sporturilor de iarnă. Cu șine de culisare, pentru o încărcare ușoară. Pentru 

4 perechi de schiuri sau 2 snowboard-uri.

222 € 0,1 7 € 230 €

C2C41628 Cutie portbagaj 440l
Cutie portbagaj de plafon. Cutie portbagaj de plafon spațioasă, cu încuietoare și un volum de 410 

litri, cu dimensiunile 175 x 82 x 45 cm.
584 € 0,1 7 € 591 €

C2C41627 Cutie portbagaj 420l
Cutie portbagaj de plafon sport. Cutie portbagaj de plafon spațioasă, cu încuietoare și un volum de 

320 litri, cu dimensiunile 206 x 84 x 34 cm, destinată transportului echipamentelor sportive.
763 € 0,2 15 € 777 €

C2Z23531 Geanta schiuri

Geantă Jaguar pentru schiuri, proiectată pentru a fi utilizată prin trapa pentru schiuri montată la 

retailer sau cu bancheta rabatată 60:40. Fabricată din poliester 600D rezistent, geanta pentru 

schiuri dispune de căptușeală protectoare și de mânere pentru umăr demontabile, care ajută la 

transport. Permite transportul a 2 perechi de schiuri și bețele aferente, cu o lungime maximă de 

180 cm.

46 € 0 0 € 46 €

C2Z22695 Suport 2 biciclete

Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractare - 2 biciclete. Suporturile premium pentru 

biciclete, montate pe cârligul de tractare, asigură o soluție ergonomică de transport pentru 

biciclete, cu sisteme de prindere cu eliberare rapidă și mecanism de blocare sigur. Designul 

inteligent permite îndepărtarea suportului atunci când este montat, pentru a asigura accesul la 

portbagaj.

641 € 0,2 15 € 656 €

C2Z22697 Suport 3 biciclete

Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractare - 3 biciclete. Suporturile premium pentru 

biciclete, montate pe cârligul de tractare, asigură o soluție ergonomică de transport pentru 

biciclete, cu sisteme de prindere cu eliberare rapidă și mecanism de blocare sigur. Designul 

inteligent permite îndepărtarea suportului atunci când este montat, pentru a asigura accesul la 

portbagaj.

755 € 0,2 15 € 770 €

C2Z21730
Dispozitiv transport echipament 

nautic

Suport accesorii pentru sporturi nautice. Un sistem versatil pentru transportul unei game 

diversificate de echipamente destinate sporturilor nautice, cum ar fi placă pentru surf, caiac sau 

velă. Se înclină pentru a ajuta la încărcare/descărcare.

196 € 0,1 7 € 204 €

T2H7753 Cutie portbagaj mare

Cutie portbagaj de plafon sport - de mare capacitate. Sistem de fixare robust, cu clic și indicator de 

cuplu integrat, pentru prindere ușoară și sigură, cu o singură mână. Cutia portbagaj de plafon sport, 

cu un volum de 430 litri, dispune de mânere de deschidere pe ambele părți ale capacului și de 

mânere în interior, pentru montare, încărcare și descărcare ușoare. Finisaj negru lucios, cu 

încuietoare, pentru securitate. 

1.008 € 0,1 7 € 1.015 €
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C2Z30775 Dispozitiv ridicare cutie portbagaj

Sistem universal de ridicare și încărcare. Acest sistem de ajutor se fixează pe plafonul garajului și 

permite ridicarea ușoară a bagajelor pe plafonul vehiculului. De asemenea, poate fi utilizat pentru 

păstrarea la îndemână a cutiei portbagaj de plafon, atunci când nu este utilizată.

153 € 0 0 € 153 €

C2A1539 Suport bicicleta

Suport pentru biciclete, cu montare pe plafon. Un suport pentru biciclete ușor de montat pe plafon, 

cu încuietoare, care permite transportul unei singure biciclete. Pot fi montate maximum 3 suporturi 

pentru biciclete. 

171 € 0,5 37 € 208 €

C2A1540 Suport bicicleta

Suport pentru biciclete, cu fixare pe furcă. Suportul pentru biciclete cu montare pe plafon asigură o 

modalitate simplă și sigură de fixare a bicicletelor, cu roata din față demontată și este ideal pentru 

biciclete ușoare și cursiere. Pentru roata față este disponibil un suport separat. Suport pentru 

biciclete ușor de montat, blocabil, care permite transportul unei singure biciclete. Pot fi montate 

maximum 3 suporturi pentru biciclete.   

262 € 0,4 30 € 292 €

C2Z30776 Chinga Chingă din nailon, pentru fixarea bagajelor pe barele transversale sau pe portbagajul de plafon. 6 € 0,1 7 € 14 €

T4N7118 Kit carlig remorca

Sistem de tractare - cârlig de tractare detașabil. Sistem de tractare dedicat, cu cârlig de tractare 

detașabil și o capacitate de până la 1.800 kg; sarcina maximă verticală pe cupla de tractare este de 

75 kg.  Cârligul de tractare detașabil a fost proiectat pentru a fi depozitat în spațiul special destinat 

de sub podeaua portbagajului, atunci când nu este utilizat.  Capacul asigură un aspect curat și 

ascunde receptorul și sistemul electric, atunci când cârligul de tractare este demontat.  

811 € 1,5 111 € 922 €

T4N7119 Kit carlig remorca retractabil

Sistem de tractare - cârlig de tractare cu extindere electrică. Sistem de tractare dedicat, cu cârlig de 

tractare rabatabil electric și o capacitate de până la 1.800kg; sarcina maximă verticală pe cupla de 

tractare este de 75kg.  Cârligul de tractare rabatabil electric este proiectat pentru a se retrage în 

spatele barei de protecție și asigură un aspect curat și atrăgător.  

515 € 1,5 111 € 626 €

T2H13405 Modul carlig retractabil
Sistem de tractare - modul pentru tractare. Modulul este o componentă necesară pentru montarea 

sistemelor de tractare detașabile și rabatabile electric. 
303 € 1,5 111 € 414 €

T4N4868 Scut bara spate
Sistem de tractare - mască bară spate, eșapament dublu. Masca pentru bara spate este o 

componentă necesară pentru montarea sistemelor de tractare detașabile și rabatabile electric. 
147 € 1,5 111 € 258 €

T4N4869 Scut bara spate
Sistem de tractare - mască bară spate, eșapament stânga. Masca pentru bara spate este o 

componentă necesară pentru montarea sistemelor de tractare detașabile și rabatabile electric. 
147 € 1,5 111 € 258 €

T4N4870 Scut bara spate
Sistem de tractare - mască bară spate, eșapament în jos. Masca pentru bara spate este o 

componentă necesară pentru montarea sistemelor de tractare detașabile și rabatabile electric. 
147 € 1,5 111 € 258 €

T2H7735 Grup lumini suport bicicleta
Placa de iluminare este utilă la tractare.  Placa de iluminare suplimentară dispune de cablu 

prelungitor de 4 metri și de chingi de fixare elastice.
55 € 0,1 7 € 62 €

C2Z21497 Adaptor 13 ini / 7 pini (12n)

Priză pentru tractare - adaptor 13 pini la 12N . Acest adaptor se conectează la priza cu 13 pini și 

permite utilizarea remorcilor sau accesoriilor montate pe cârligul de tractare, echipat cu priză de tip 

12N.   Nu este disponibilă pentru 3,0 benzină. 

57 € 0 0 € 57 €

C2Z21496 Adaptor 13 ini / 7 pini (12n 12s)

Priză pentru tractare - adaptor 13 pini la 12N și 12S. Acest adaptor se conectează la priza cu 13 pini 

și permite utilizarea remorcilor sau accesoriilor montate pe cârligul de tractare, echipat cu priză de 

tip 12N/12S.  

120 € 0,1 7 € 127 €

T2H7951 Chinga tractare

Această chingă de tractare robustă poate tracta în siguranță o sarcină egală cu masa maximă 

remorcabilă a vehiculului. Dacă este amplasată pe mijlocul chingii, geanta de depozitare poate juca 

rol de steag de avertizare.

26 € 0 0 € 26 €

T4N3704 Janta aliaj 17" Jantă din aliaj ușor - 17" Lightweight, 15 spițe, cu finisaj argintiu 443 € 1,5 111 € 554 €

T4N13263 Janta aliaj 17"
Jantă din aliaj ușor - 17" Turbine, 10 spițe. Jantele de 17" nu sunt disponibile pentru motorizările 

V6. Standard pentru SE/Pure și Prestige, fără diesel de 163 CP.
443 € 1,5 111 € 554 €

T4N1674 Janta aliaj 17"
Jantă din aliaj ușor - 17" Projector, 5 spițe, cu finisaj argintiu. Jantele de 17" nu sunt disponibile 

pentru motorizările V6.
443 € 1,5 111 € 554 €
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T4N1683 Janta aliaj 17"
Jantă din aliaj ușor - 17" Crux, 7 spițe duble, cu finisaj argintiu Jantele de 17" nu sunt disponibile 

pentru motorizările V6.
389 € 1,5 111 € 500 €

T4N6916 Janta aliaj 17" Jantă din aliaj ușor - 17" Aerodynamic, 10 spițe, cu finisaj argintiu 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N1676 Janta aliaj 18" Jantă din aliaj ușor - 18" Arm, 6 spițe, cu finisaj argintiu. Standard pentru motorizările de 340 CP. 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N1677 Janta aliaj 18" Jantă din aliaj ușor - 18" Matrix, 7 spițe duble, cu finisaj argintiu 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N3699 Janta aliaj 18" fata Jantă din aliaj ușor - 18" Star, 5 spițe, cu finisaj argintiu, față 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N1678 Janta aliaj 18" spate Jantă din aliaj ușor - 18" Star, 5 spițe, spate 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N13696 Janta aliaj 18" fata Jantă din aliaj ușor - 18" Templar, 5 spițe duble, cu finisaj Mid Silver, față. Standard pentru „S”. 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N13696 Janta aliaj 18" fata 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N13697 Janta aliaj 18" spate Jantă din aliaj ușor - 18" Templar, 5 spițe duble, cu finisaj Mid Silver, spate. Standard pentru „S”. 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N13697 Janta aliaj 18" spate 563 € 1,5 111 € 674 €

T4N1679 Janta aliaj 19" fata Jantă din aliaj ușor - 19" Radiance, 15 spițe, cu finisaj argintiu, față 621 € 1,5 111 € 732 €

T4N1680 Janta aliaj 19" spate Jantă din aliaj ușor - 19" Radiance, 15 spițe, cu finisaj argintiu, spate 676 € 1,5 111 € 787 €

T4N1681 Janta aliaj 19" fata Jantă din aliaj ușor - 19" Radiance, 15 spițe, cu finisaj negru, față 701 € 1,5 111 € 812 €

T4N1682 Janta aliaj 19" spate Jantă din aliaj ușor - 19" Radiance, 15 spițe, cu finisaj negru, spate 757 € 1,5 111 € 868 €

T4N1684 Janta aliaj 19" 676 € 1,5 111 € 787 €

T4N13261 Janta din aliaj 19" , față Jantă din aliaj ușor - 19" Star, 5 spițe duble, cu finisaj argintiu, față 676 € 1,5 111 € 787 €

T4N1685 Janta aliaj 19" spate 621 € 1,5 111 € 732 €

T4N13262 jantă din aliaj ușor 19", spate Jantă din aliaj ușor - 19" Star, 5 spițe duble, cu finisaj argintiu, spate 676 € 1,5 111 € 787 €

T4N4796 Janta aliaj 19" fata Jantă din aliaj ușor - 19" Venom, 5 spițe duble, antracit cu finisaj argintiu, față 676 € 1,5 111 € 787 €

T4N4797 Janta aliaj 19" spate Jantă din aliaj ușor - 19" Venom, 5 spițe duble, antracit cu finisaj argintiu, spate 676 € 1,5 111 € 787 €

T4N4798 Janta aliaj 19" fata Jantă din aliaj ușor - 19" Venom, 5 spițe duble, cu finisaj negru lucios, față 652 € 1,5 111 € 763 €

T4N4799 Janta aliaj 19" spate Jantă din aliaj ușor - 19" Venom, 5 spițe duble, cu finisaj negru lucios, spate 707 € 1,5 111 € 818 €

T4N8353 Sistem de tracțiune pe zăpadă Sistem de tracțiune pe zăpadă. Numai pentru jante de 17". 420 € 0,4 30 € 450 €

C2D43005 Set tractiune zapada

Husă antiderapantă pentru zăpadă - pachet 685. Un ajutor inovator și ușor pentru tracțiune pe 

zăpadă și pe gheață, realizat din pânză și utilizat la deplasarea în condiții de iarnă. Simplu și rapid de 

montat, se împachetează pentru a ocupa puțin spațiu de depozitare. Se recomandă montarea pe 

toate roțile. 

122 € 0,2 15 € 137 €

C2D42934 Set antifurt roti cromat
Piulițe de roată, cu antifurt - cromate. Protejați roțile, cu piulițe de roată cromate, cu antifurt de 

înaltă securitate și design special.
132 € 0,3 22 € 154 €

C2D42935 Set antifurt roti negru
Piulițe de roată, cu antifurt - negre. Protejați roțile, cu piulițe de roată negre, cu antifurt de înaltă 

securitate și design special.
132 € 0,3 22 € 154 €

C2D20072 Set piulite roata cromate
Piulițe de roată „Growler” - cromate. Îmbunătățiți aspectul jantelor cu piulițele de roată 

inscripționate Jaguar, cromate.
238 € 0,3 22 € 260 €

C2P24751 Manometru presiune anvelope

Manometru digital pentru presiunea în anvelope, salvează presiunea recomandată și dispune de o 

duză specială, care se rotește 360° pentru a se fixa pe valva anvelopei, de lampă LED, indicator de 

măsurare a grosimii profilului, scară de măsurare în psi, bari, kpa, Kg/Cm2 și de cutie de depozitare.

11 € 0 0 € 11 €

C2D54162 Set capace valva "r-type" Capace de valvă elegante - sigla R-Type 31 € 0,1 7 € 38 €

C2D19598 Set capace valva "black jack" Capace de valvă elegante - Black Jack 31 € 0,1 7 € 38 €

C2D19599 Set capace valva "union jack" Capace de valvă elegante - Union Jack 31 € 0,1 7 € 38 €

T2R5513 Capac central janta Emblemă centrală jantă - Union Jack 12 € 0,1 7 € 20 €
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C2D20074 Solutie curatat jante, 500ml

Soluție de curățat jantele - spray aerosol 500 ml. Jaguar a colaborat cu Autoglym pentru a dezvolta 

și testa riguros o soluție specială foarte performantă de curățare a jantelor. Această soluție cu 

formulă specială pentru curățarea jantelor din aliaj ușor este singurul produs aprobat care respectă 

cerințele tehnice precise Jaguar și este recomandată oficial pentru toate vehiculele Jaguar.

14 € 0 0 € 14 €

C2D20075 Solutie curatat jante, 5l 40 € 0 0 € 40 €

T2H15711 Kit roata rezerva
Roată rezervă compactă. Kitul de roată de rezervă compactă este oferit ca opțiune montată la 

retailer pentru vehiculele echipate din fabrică cu un kit de pană. 
389 € 0 0 € 389 €

T2H15008 Kit vulcanizare
Kit de pană. Soluție alternativă de reparare a anvelopei, utilizată în locul roții de rezervă. Format din 

recipient cu etanșeizator și compresor de aer, care trebuie utilizate în caz de pană de cauciuc.
162 € 0 0 € 162 €

Pentru a va asigura ca reperul dorit este compatibil cu vehiculul dumneavoastra, va rugam sa va adresati celui mai apropiat dealer sau reparator autorizat Jaguar.

Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA. Preturile si codurile reperelor pot suferi modificari. Pentru confirmarea preturilor si a codurilor in vigoare, va rugam sa va adresati celui mai apropiat dealer sau reparator autorizat Jaguar.


