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C2P18511 Jantă din aliaj ușor - 18" Vela, față Jantă din aliaj ușor - 18" Vela, față 456 € 1.5 63 € 518 € 2,487 lei
T2R1858 Jantă din aliaj ușor - 18" Vela, spate Jantă din aliaj ușor - 18" Vela, spate 505 € 1.5 63 € 567 € 2,723 lei
C2P1010 Jantă din aliaj ușor - 18" Venus, față Jantă din aliaj ușor - 18" Venus, față 505 € 1.5 63 € 567 € 2,723 lei

C2P12612 Jantă din aliaj ușor - 18" Venus, spate Jantă din aliaj ușor - 18" Venus, spate 494 € 1.5 63 € 556 € 2,670 lei
T2R4750 Jantă din aliaj ușor - 19" Centrifuge, cu finisaj negru, față Jantă din aliaj ușor - 19" Centrifuge, cu finisaj negru, față 606 € 1.5 63 € 669 € 3,209 lei
T2R4752 Jantă din aliaj ușor - 19" Centrifuge, cu finisaj negru, spate Jantă din aliaj ușor - 19" Centrifuge, cu finisaj negru, spate 606 € 1.5 63 € 669 € 3,209 lei
T2R4749 Jantă din aliaj ușor - 19" Centrifuge, cu finisaj argintiu, față Jantă din aliaj ușor - 19" Centrifuge, cu finisaj argintiu, față 606 € 1.5 63 € 669 € 3,209 lei
T2R4751 Jantă din aliaj ușor - 19" Centrifuge, cu finisaj argintiu, spate Jantă din aliaj ușor - 19" Centrifuge, cu finisaj argintiu, spate 606 € 1.5 63 € 669 € 3,209 lei
T2R9704 Jantă din aliaj ușor - 19" Orbit, față Jantă din aliaj ușor - 19" Orbit, față 557 € 1.5 63 € 619 € 2,973 lei
T2R9705 Jantă din aliaj ușor - 19" Orbit, spate Jantă din aliaj ușor - 19" Orbit, spate 606 € 1.5 63 € 669 € 3,209 lei
T2R9706 Jantă din aliaj ușor - 19" Orbit, cu finisaj negru și diamantat, față Jantă din aliaj ușor - 19" Orbit, cu finisaj negru și diamantat, față 629 € 1.5 63 € 692 € 3,321 lei
T2R9707 Jantă din aliaj ușor - 19" Orbit, cu finisaj negru și diamantat, spate Jantă din aliaj ușor - 19" Orbit, cu finisaj negru și diamantat, spate 679 € 1.5 63 € 741 € 3,557 lei
T2R1860 Jantă din aliaj ușor - 19" Propeller, față Jantă din aliaj ușor - 19" Propeller, față 557 € 1.5 63 € 619 € 2,973 lei
T2R1862 Jantă din aliaj ușor - 19" Propeller, spate Jantă din aliaj ușor - 19" Propeller, spate 606 € 1.5 63 € 669 € 3,209 lei

C2P12619 Jantă din aliaj ușor - 19" Tamana, față Jantă din aliaj ușor - 19" Tamana, față 557 € 1.5 63 € 619 € 2,973 lei
C2P12620 Jantă din aliaj ușor - 19" Tamana, spate Jantă din aliaj ușor - 19" Tamana, spate 606 € 1.5 63 € 669 € 3,209 lei

T2R20830 Jantă din aliaj ușor - 20" Blade, forjată, cu inserții din fibră de carbon, 
față

Jantă din aliaj ușor - 20" Blade, forjată, cu inserții din fibră de carbon, față 1,003 € 1.5 63 € 1,065 € 5,113 lei

T2R20831 Jantă din aliaj ușor - 20" Blade, forjată, cu inserții din fibră de carbon, 
spate

Jantă din aliaj ușor - 20" Blade, forjată, cu inserții din fibră de carbon, spate 1,003 € 1.5 63 € 1,065 € 5,113 lei

T2R4746 Jantă din aliaj ușor - 20" Cyclone, cu finisaj negru, față Jantă din aliaj ușor - 20" Cyclone, cu finisaj negru, față 788 € 1.5 63 € 850 € 4,082 lei
T2R4748 Jantă din aliaj ușor - 20" Cyclone, cu finisaj negru, spate Jantă din aliaj ușor - 20" Cyclone, cu finisaj negru, spate 788 € 1.5 63 € 850 € 4,082 lei
T2R4745 Jantă din aliaj ușor - 20" Cyclone, cu finisaj argintiu, față Jantă din aliaj ușor - 20" Cyclone, cu finisaj argintiu, față 788 € 1.5 63 € 850 € 4,082 lei
T2R4747 Jantă din aliaj ușor - 20" Cyclone, cu finisaj argintiu, spate Jantă din aliaj ușor - 20" Cyclone, cu finisaj argintiu, spate 788 € 1.5 63 € 850 € 4,082 lei

T2R3292 Jantă din aliaj ușor - 20" Rotor, forjată, cu inserții din fibră de carbon, 
față

Jantă din aliaj ușor - 20" Rotor, forjată, cu inserții din fibră de carbon, față 1,079 € 1.5 63 € 1,142 € 5,481 lei

T2R3293 Jantă din aliaj ușor - 20" Rotor, forjată, cu inserții din fibră de carbon, 
spate

Jantă din aliaj ușor - 20" Rotor, forjată, cu inserții din fibră de carbon, spate 1,052 € 1.5 63 € 1,114 € 5,350 lei

T2R11271 Jantă din aliaj ușor - 20" Rotor, cu inserții din material compozit 
argintiu, față

Jantă din aliaj ușor - 20" Rotor, cu inserții din material compozit argintiu, față 1,052 € 1.5 63 € 1,114 € 5,350 lei

T2R11272 Jantă din aliaj ușor - 20" Rotor, cu inserții din material compozit 
argintiu, față

Jantă din aliaj ușor - 20" Rotor, cu inserții din material compozit argintiu, față 1,052 € 1.5 63 € 1,114 € 5,350 lei

T2R3288 Jantă din aliaj ușor - 20" Tornado, cu finisaj negru, față Jantă din aliaj ușor - 20" Tornado, cu finisaj negru, față 766 € 1.5 63 € 829 € 3,977 lei
T2R3289 Jantă din aliaj ușor - 20" Tornado, cu finisaj negru, spate Jantă din aliaj ușor - 20" Tornado, cu finisaj negru, spate 814 € 1.5 63 € 876 € 4,207 lei
T2R3286 Jantă din aliaj ușor - 20" Tornado, cu finisaj argintiu, față Jantă din aliaj ușor - 20" Tornado, cu finisaj argintiu, față 739 € 1.5 63 € 801 € 3,846 lei
T2R3287 Jantă din aliaj ușor - 20" Tornado, cu finisaj argintiu, spate Jantă din aliaj ușor - 20" Tornado, cu finisaj argintiu, spate 788 € 1.5 63 € 850 € 4,082 lei
T2R1864 Jantă din aliaj ușor - 20" Turbine, cu finisaj argintiu, față Jantă din aliaj ușor - 20" Turbine, cu finisaj argintiu, față 739 € 1.5 63 € 801 € 3,846 lei
T2R1866 Jantă din aliaj ușor - 20" Turbine, cu finisaj argintiu, spate Jantă din aliaj ușor - 20" Turbine, cu finisaj argintiu, spate 788 € 1.5 63 € 850 € 4,082 lei

T2R4364 Prelată de protecție vară - iarnă
Prelată de protecție vară - iarnă pentru F-TYPE, cu sigla Jaguar. Protejați un F-
TYPE împotriva factorilor de mediu precum ploaia, înghețul și praful. Rapid și 
ușor de instalat.

324 € 0.1 4 € 328 € 1,576 lei

C2P24104 Redresor baterie - numai UE

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. 

164 € 0 0 € 164 € 788 lei

T2R5275PEC Priză de aer capotă motor - fibră de carbon, stânga
Priză de aer din fibră de carbon rezistentă, cu model 2x2 și finisaj lăcuit 
foarte lucios. Asigură o notă sportivă, precum și o reducere a greutății 
asociată utilizării fibrei de carbon. Pentru partea stângă și dreaptă.  

501 € 0.1 4 € 506 € 2,427 lei

T2R16704 Priză de aer capotă motor - fibră de carbon, stânga, AWD
Priză de aer din fibră de carbon rezistentă, cu model 2x2 și finisaj lăcuit 
foarte lucios. Asigură o notă sportivă, precum și o reducere a greutății 
asociată utilizării fibrei de carbon. Pentru partea stângă și dreaptă.  

524 € 0.1 4 € 529 € 2,538 lei

T2R5274PEC Priză de aer capotă motor - fibră de carbon, dreapta
Priză de aer din fibră de carbon rezistentă, cu model 2x2 și finisaj lăcuit 
foarte lucios. Asigură o notă sportivă, precum și o reducere a greutății 
asociată utilizării fibrei de carbon. Pentru partea stângă și dreaptă.  

501 € 0.1 4 € 506 € 2,427 lei



T2R16703 Priză de aer capotă motor - fibră de carbon, dreapta, AWD
Priză de aer din fibră de carbon rezistentă, cu model 2x2 și finisaj lăcuit 
foarte lucios. Asigură o notă sportivă, precum și o reducere a greutății 
asociată utilizării fibrei de carbon. Pentru partea stângă și dreaptă.  

524 € 0.1 4 € 529 € 2,538 lei

T2R5277LML Priză de aer capotă motor - cromată, stânga
Elementele lucioase accentuează detaliile stilistice ale caroseriei unui F-TYPE. 
Pentru partea stângă și dreaptă.  

212 € 0.1 4 € 217 € 1,040 lei

T2R5276LML Priză de aer capotă motor - cromată, dreapta
Elementele lucioase accentuează detaliile stilistice ale caroseriei unui F-TYPE. 
Pentru partea stângă și dreaptă.  

212 € 0.1 4 € 217 € 1,040 lei

T2R16440 Priză de aer capotă motor - negru lucios, stânga
Dă o notă suplimentară de dinamism exteriorului. Pentru partea stângă și 
dreaptă.

229 € 0.1 4 € 233 € 1,117 lei

T2R15918 Priză de aer capotă motor - negru lucios, stânga, AWD
Dă o notă suplimentară de dinamism exteriorului. Pentru partea stângă și 
dreaptă.

305 € 0 0 € 305 € 1,466 lei

T2R16441 Priză de aer capotă motor - negru lucios, dreapta
Dă o notă suplimentară de dinamism exteriorului. Pentru partea stângă și 
dreaptă.

146 € 0.1 4 € 151 € 723 lei

T2R15916 Priză de aer capotă motor - negru lucios, dreapta, AWD
Dă o notă suplimentară de dinamism exteriorului. Pentru partea stângă și 
dreaptă.

305 € 0 0 € 305 € 1,466 lei

T2R5267 Consolă centrală - fibră de carbon, LHD
Finisaj premium exclusiv pentru consola centrală, satinat, pentru a minimiza 
strălucirea și reflexiile. Include consolă centrală și ornamente de înlocuire 
instrumente centrale și parte centrală planșă de bord din fibră de carbon.  

845 € 0.1 4 € 849 € 4,075 lei

C2D21866 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. Părțile laterale adânci 
asigură o protecție îmbunătățită în caz de impact lateral. Include 
parasolar/paravânt.

267 € 0.1 4 € 271 € 1,300 lei

C2D52045 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.

360 € 0.1 4 € 364 € 1,747 lei

C2C35104 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. 

519 € 0.1 4 € 523 € 2,512 lei

T2R8019 Capac motor - fibră carbon
Capacul motor din fibră de carbon asigură compartimentului motor 
reducerea greutății și o finisare premium. Cu inscripția Jaguar.

2,767 € 0.1 4 € 2,772 € 13,304 lei

T2R10328 Extinctor 
Extinctor cu pulbere uscată, eficient împotriva diferitelor tipuri de incendii, 
inclusiv cele provocate de sistemele electrice sau de alimentare cu 
combustibil.

104 € 0.7 29 € 133 € 638 lei

T4N9157 Trusă de prim ajutor Tratați rănile minore cu această trusă completă de prim ajutor. 28 € 0 0 € 28 € 137 lei

T2R12001 Kit difuzor față - fibră de carbon

Upgrade premium pentru exterior, care evidențiază caracterul sportiv al unui 
F-TYPE. Kitul include parte centrală inferioară bară de protecție cu 2 
difuzoare exterioare din fibră de carbon premium, model 2x2 și finisaj lăcuit 
lucios. Asigură o notă sportivă, precum și o reducere a greutății asociată 
utilizării fibrei de carbon.

3,742 € 1.0 42 € 3,783 € 18,160 lei

T2R5503LBN Inscripții F-TYPE capotă motor - Gun Metal Grey

Fabricate din cele mai bune materiale, inscripțiile F-TYPE de pe părțile 
laterale și de pe capota motorului au fost proiectate pentru a accentua 
detaliile stilistice ale caroseriei și pornesc dinspre prizele de aer laterale spre 
priza de aer de pe capota motorului.

182 € 0.4 17 € 199 € 954 lei

T2R5503MEN Inscripții F-TYPE capotă motor - argintii

Fabricate din cele mai bune materiale, inscripțiile F-TYPE de pe părțile 
laterale și de pe capota motorului au fost proiectate pentru a accentua 
detaliile stilistice ale caroseriei și pornesc dinspre prizele de aer laterale spre 
priza de aer de pe capota motorului.

182 € 0.4 17 € 199 € 954 lei

T2R6547MMU 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.

444 € 0.1 4 € 448 € 2,151 lei

T2R13838 Grilă - negru lucios, non PDC
Asigură un finisaj negru foarte lucios ramei grilei și barei de protecție și 
accentuează aspectul dinamic al unui F-TYPE.

442 € 4.0 167 € 609 € 2,922 lei

T2R13839 Grilă - negru lucios, vehicule echipate cu PDC
Asigură un finisaj negru foarte lucios ramei grilei și barei de protecție și 
accentuează aspectul dinamic al unui F-TYPE.

442 € 4.0 167 € 609 € 2,922 lei

C2D20073 Piulițe de roată „Growler” - negre
Îmbunătățiți aspectul jantelor cu piulițele de roată inscripționate Jaguar, de 
culoare neagră.

220 € 0 0 € 220 € 1,055 lei



C2D20072 Piulițe de roată „Growler” - cromate
Îmbunătățiți aspectul jantelor cu piulițele de roată inscripționate Jaguar, 
cromate.

213 € 0.3 13 € 226 € 1,082 lei

T2R9301 Etrieri de frână Jaguar Performance - de înaltă performanță, roșii
Etrierii de frână de culoare roșie față și spate reprezintă un upgrade estetic, 
cu un stil sportiv.

1,547 € 1.0 42 € 1,588 € 7,624 lei

T2R9300 Etrieri de frână Jaguar Performance - performanți, roșii
Etrierii de frână de culoare roșie față și spate reprezintă un upgrade estetic, 
cu un stil sportiv.

1,547 € 1.0 42 € 1,588 € 7,624 lei

T2R9304 Sistem de frânare Jaguar Super Performance - pentru F-Type
Upgrade sistem de frânare, care permite echiparea modelelor F-Type cu 
sistemul de frânare al modelului F-Type V8 S. 

2,581 € 0 0 € 2,581 € 12,391 lei

T2R9305 Sistem de frânare Jaguar Super Performance - pentru F-TYPE S
Upgrade sistem de frânare, care permite echiparea modelelor F-Type cu 
sistemul de frânare al modelului F-TYPE V8 S. 

2,672 € 0 0 € 2,672 € 12,824 lei

T2R10816 Piulițe de roată cu antifurt
Protejați roțile, cu piulițe de roată cu antifurt de înaltă securitate și design 
special.

105 € 0.4 17 € 121 € 583 lei

T2R11270PVJ Covoraș din mochetă premium portbagaj
Covoraș luxos Jet Black, cu sigla Jaguar. Cu o densitate de 2050 g/m2 și 
margine din nubuc. 

161 € 0.1 4 € 165 € 792 lei

T2R11244 Cuvă semirigidă de protecție portbagaj
Această protecție premium este destinată special vehiculului dvs. și 
protejează portbagajul. Ușoară și rezistentă, poate fi scoasă ușor în vederea 
curățării. Dispune de o inscripție Jaguar lucioasă. 

161 € 0.1 4 € 165 € 792 lei

T2R5390 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.

422 € 0.1 4 € 427 € 2,048 lei

T2R5389 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.

422 € 0.1 4 € 427 € 2,048 lei

T2R5399 Capac oglindă - cromat, stânga
Capacele cromate accentuează designul elegant al oglinzilor retrovizoare 
exterioare. Pentru partea stângă și dreaptă.

171 € 0.1 4 € 175 € 839 lei

T2R5400 Capac oglindă - cromat, dreapta
Capacele cromate accentuează designul elegant al oglinzilor retrovizoare 
exterioare. Pentru partea stângă și dreaptă.

171 € 0.1 4 € 175 € 839 lei

T2R16570PVJ Covorașe premium din mochetă - LHD, începând cu an model 2016
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. 

137 € 0.1 4 € 141 € 675 lei

T2R5505 Covorașe premium din mochetă - LHD, până la an model 2016
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. 

158 € 0.1 4 € 162 € 779 lei

T2R5391 Difuzor spate - fibră de carbon, modele V6

Accesoriu exterior sportiv și totodată elegant, care înlocuiește masca spate 
standard cu un difuzor performant, cu o formă aerodinamică, pentru o 
aerodinamică îmbunătățită. Din fibră de carbon rezistentă, cu model 2x2 și 
finisaj lăcuit foarte lucios. Asigură reducerea greutății, prin utilizarea fibrei 
de carbon.

3,337 € 0.7 29 € 3,367 € 16,159 lei

T2R13769 Suport pentru schiuri montat în spate - modele V6

Acest suport cu încuietoare permite transportul a 2 perechi de schiuri cu o 
lungime maximă de 1,9 m și a fost proiectat pentru a permite schiurilor să 
rămână la temperatura exterioară pe durata transportului, cu rezistență la 
vânt și zgomot la rulare minime. Mecanismul de fixare este amplasat discret 
sub bara de protecție și nu afectează designul, dacă brațele de fixare sunt 
demontate. După montare inițială la retailer, suportul poate fi demontat cu 
ușurință, în câteva minute. 

1,161 € 0 0 € 1,161 € 5,573 lei

T2R11987 Suport pentru schiuri montat în spate - modele V8

Acest suport cu încuietoare permite transportul a 2 perechi de schiuri cu o 
lungime maximă de 1,9 m și a fost proiectat pentru a permite schiurilor să 
rămână la temperatura exterioară pe durata transportului, cu rezistență la 
vânt și zgomot la rulare minime. Mecanismul de fixare este amplasat discret 
sub bara de protecție și nu afectează designul, dacă brațele de fixare sunt 
demontate. După montare inițială la retailer, suportul poate fi demontat cu 
ușurință, în câteva minute. 

1,144 € 0 0 € 1,144 € 5,492 lei

T2R12565 Arce de securitate - fibră de carbon, stânga
Arce de securitate din fibră de carbon rezistentă, cu model 2x2 și finisaj 
lăcuit foarte lucios. Asigură o notă sportivă, precum și o reducere a greutății 
asociată utilizării fibrei de carbon. Pentru partea stângă și dreaptă.  

558 € 0.3 13 € 570 € 2,738 lei



T2R12564 Arce de securitate - fibră de carbon, dreapta
Arce de securitate din fibră de carbon rezistentă, cu model 2x2 și finisaj 
lăcuit foarte lucios. Asigură o notă sportivă, precum și o reducere a greutății 
asociată utilizării fibrei de carbon. Pentru partea stângă și dreaptă.  

558 € 0.3 13 € 570 € 2,738 lei

T2R5402 Arce de securitate - cromate, stânga
Elementele lucioase accentuează detaliile stilistice ale caroseriei unui F-TYPE. 
Pentru partea stângă și dreaptă.  

147 € 0.3 13 € 159 € 765 lei

T2R5401 Arce de securitate - cromate, dreapta
Elementele lucioase accentuează detaliile stilistice ale caroseriei unui F-TYPE. 
Pentru partea stângă și dreaptă.  

147 € 0.3 13 € 159 € 765 lei

T2R1115 Arce de securitate - negru lucios, stânga
Dă o notă suplimentară de dinamism exteriorului. Pentru partea stângă și 
dreaptă.

150 € 0.3 13 € 162 € 779 lei

T2R2248 Arce de securitate - negru lucios, dreapta
Dă o notă suplimentară de dinamism exteriorului. Pentru partea stângă și 
dreaptă.

150 € 0.3 13 € 162 € 779 lei

T2R16569PVJ Covorașe din cauciuc - LHD, începând cu an model 2016
Covorașele rezistente din cauciuc, inscripționate Jaguar, asigură un plus de 
protecție mochetei vehiculului. 

114 € 0.1 4 € 118 € 566 lei

T2R5507 Covorașe din cauciuc - LHD, până la an model 2016
Covorașele rezistente din cauciuc, inscripționate Jaguar, asigură un plus de 
protecție mochetei vehiculului. 

74 € 0.1 4 € 78 € 374 lei

T2R5394 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.

419 € 0.5 19 € 437 € 2,099 lei

T2R5393 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.

419 € 0.5 19 € 437 € 2,099 lei

T2R2262 Priză de aer laterală - cromată, stânga
Îmbunătățiți aspectul sportiv al vehiculului, cu prize de aer laterale cromate 
și grilă negru lucios. Pentru partea stângă și dreaptă.

114 € 0.5 19 € 133 € 639 lei

T2R2263 Priză de aer laterală - cromată, dreapta
Îmbunătățiți aspectul sportiv al vehiculului, cu prize de aer laterale cromate 
și grilă negru lucios. Pentru partea stângă și dreaptă.

114 € 0.5 19 € 133 € 639 lei

T2R15226 Priză de aer laterală - negru lucios, stânga
Prizele de aer laterale de culoare negru lucios dau o notă de dinamism 
stilului exterior.  Pentru partea stângă și dreaptă. 

110 € 0.5 19 € 129 € 620 lei

T2R15225 Priză de aer laterală - negru lucios, dreapta
Prizele de aer laterale de culoare negru lucios dau o notă de dinamism 
stilului exterior.  Pentru partea stângă și dreaptă. 

110 € 0.5 19 € 129 € 620 lei

T2R6090 Ornamente praguri - iluminate
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.

599 € 0.2 8 € 607 € 2,914 lei

T2R6091 Ornamente praguri - personalizate, iluminate

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. 

898 € 0.2 8 € 906 € 4,350 lei

T2R5985 Ornamente praguri - Union Jack
Ornamente elegante din inox pentru pragurile ușilor șoferului sau 
pasagerului, cu design specific britanic.

272 € 0.2 8 € 280 € 1,346 lei

C2C11315 Pachet fumători - brichetă O brichetă 12 V, pentru priza 12 V a pachetului pentru fumători. 15 € 0 0 € 15 € 73 lei

T2H8762 Pachet fumători - priză
Priză cu finisaj premium, proiectată pentru a se integra perfect în suportul 
pentru pahare.

26 € 0 0 € 26 € 124 lei

C2D20229 Husă antiderapantă pentru zăpadă - pachet 695

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.

107 € 0 0 € 107 € 512 lei

C2D20230 Husă antiderapantă pentru zăpadă - pachet 697

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.

104 € 0 0 € 104 € 497 lei

C2D20228 Husă antiderapantă pentru zăpadă - pachet 69J

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.

110 € 0 0 € 110 € 530 lei

T2R6040 Sistem de tracțiune pe zăpadă
Mobilitate îmbunătățită pe zăpadă, noroi și gheață, cu aceste lanțuri 
antiderapante performante. Numai pentru roțile din spate.

616 € 0.4 17 € 632 € 3,035 lei



T2R12221 Roată de rezervă compactă - 19" neagră
Kitul de roată de rezervă compactă este oferit ca opțiune montată la retailer 
pentru vehiculele echipate din fabrică cu un kit de pană. 

592 € 0.1 4 € 596 € 2,862 lei

T2R12220 Roată de rezervă compactă - 19" roșie
Kitul de roată de rezervă compactă este oferit ca opțiune montată la retailer 
pentru vehiculele echipate din fabrică cu un kit de pană. 

600 € 0.1 4 € 604 € 2,900 lei

T2R5893 Husă roată de rezervă
Husă roată de rezervă compactă, inscripționată Jaguar, care asigură o 
finisare perfectă a roții, atunci când acesta este depozitată în portbagaj. 

53 € 0 0 € 53 € 254 lei

T2R17102LML Pachet Design Sport - exterior, fără PDC

Kit caroserie conceput pentru a îmbunătăți și mai mult aspectul sportiv al 
unui F-TYPE. Acest kit pentru caroserie montat la retailer permite clienților 
echiparea unui F-TYPE cu motor V6 cu elementele de caroserie sportive 
specifice unui F-TYPE V8 S.  Kitul include bara față și difuzoarele laterale, 
pragurile și masca spate cu lamă specială, care creează un efect de aspirație. 
Grunduit, pregătit pentru vopsire. 

2,869 € 2.7 113 € 2,981 € 14,310 lei

T2R17101LML Pachet Design Sport - exterior, PDC

Kit caroserie conceput pentru a îmbunătăți și mai mult aspectul sportiv al 
unui F-TYPE. Acest kit pentru caroserie montat la retailer permite clienților 
echiparea unui F-TYPE cu motor V6 cu elementele de caroserie sportive 
specifice unui F-TYPE V8 S.  Kitul include bara față și difuzoarele laterale, 
pragurile și masca spate cu lamă specială, care creează un efect de aspirație. 
Grunduit, pregătit pentru vopsire. 

2,869 € 2.7 113 € 2,981 € 14,310 lei

T2R17100LML Pachet Design Sport - exterior, cu și fără PDC

Kit caroserie conceput pentru a îmbunătăți și mai mult aspectul sportiv al 
unui F-TYPE. Acest kit pentru caroserie montat la retailer permite clienților 
echiparea unui F-TYPE cu motor V6 cu elementele de caroserie sportive 
specifice unui F-TYPE V8 S.  Kitul include bara față și difuzoarele laterale, 
pragurile și masca spate cu lamă specială, care creează un efect de aspirație. 
Grunduit, pregătit pentru vopsire. 

2,869 € 2.7 113 € 2,981 € 14,310 lei

C2P23554 Pedalier sport - transmisie automată
Realizat din inox și cauciuc, kitul pentru pedale se fixează perfect peste 
pedalele existente și asigură un aspect sportiv, modern. 

123 € 0.1 4 € 127 € 611 lei

T2R11322 Suport sport pentru picior - transmisie automată
Completează pedalierul sport al unui F-TYPE. Noul suport pentru picior este 
fabricat din inox și dispune de un finisaj lustruit, lucios. 

123 € 0.2 8 € 131 € 631 lei

T2R14121PVJ Covorașe sport din mochetă - LHD, începând cu an model 2016
Covorașe sport de culoare Jet Black, din mochetă specială, cu margine din 
nubuc și inscripție Jaguar. 

103 € 0.1 4 € 107 € 515 lei

T2R3436PVJ Covorașe sport din mochetă - LHD, până la an model 2016
Covorașe sport de culoare Jet Black, din mochetă specială, cu margine din 
nubuc și inscripție Jaguar. 

174 € 0.1 4 € 178 € 855 lei

T2R17001PVJ Volan sport - îmbrăcat în piele, încălzit, telefon, control viteză de 
croazieră, transmisie manuală

Volanul cu parte inferioară plană, îmbrăcat în piele, este un accesoriu sportiv 
și dispune de toate funcțiile volanului standard. 

829 € 0.8 33 € 862 € 4,138 lei

T2R17000PVJ Volan sport - îmbrăcat în piele, telefon, control viteză de croazieră, 
transmisie manuală

Volanul cu parte inferioară plană, îmbrăcat în piele, este un accesoriu sportiv 
și dispune de toate funcțiile volanului standard. 

749 € 0.8 33 € 782 € 3,754 lei

T2R16988PVJ
Volan - îmbrăcat în velur, telefon, control viteză de croazieră, 
transmisie manuală

Volan multifuncțional îmbrăcat în velur premium. Volanul îmbrăcat în velur 
poate fi montat ca upgrade, înlocuiește volanul existent și păstrează toate 
funcțiile acestuia.  

665 € 0.8 33 € 698 € 3,352 lei

C2D19598 Capace de valvă elegante - Black Jack
Îmbunătățiți aspectul roților vehiculului, cu ajutorul capacelor de valvă 
speciale.

27 € 0 0 € 27 € 131 lei

C2D19596 Capace de valvă elegante - Jaguar „Growler”
Îmbunătățiți aspectul roților vehiculului, cu ajutorul capacelor de valvă 
speciale.

28 € 0 0 € 28 € 134 lei

C2D54162 Capace de valvă elegante - sigla R-Type
Îmbunătățiți aspectul roților vehiculului, cu ajutorul capacelor de valvă 
speciale.

27 € 0 0 € 27 € 131 lei

C2D19599 Capace de valvă elegante - Union Jack
Îmbunătățiți aspectul roților vehiculului, cu ajutorul capacelor de valvă 
speciale.

27 € 0 0 € 27 € 131 lei

C2P24751 Manometru presiune în 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.

35 € 0 0 € 35 € 167 lei

T2R11274 Suport pentru umbrelă
Soluție de stocare ergonomică, asigură fixarea în siguranță a unei umbrele 
mari în portbagaj. Cu suport cromat și prindere velcro. Inscripție Jaguar 
ștanțată pe chingile din piele. Umbrela este disponibilă separat.

114 € 0 0 € 114 € 546 lei

T2R7758 Parasolar cu protecție UV - parbriz 
Formă adaptată la parbrizul unui F-TYPE, inscripționat F-TYPE. Reflectă razele 
soarelui și permite reducerea temperaturii în habitaclu.

145 € 0 0 € 145 € 698 lei



C2P2895 Triunghi reflectorizant
Triunghi reflectorizant, pentru utilizare în situații de urgență.  Cu suport 
integrat, se depozitează în portbagaj.  

28 € 0 0 € 28 € 134 lei

C2D47107 Emblemă centrală jantă - roșie „Growler”
O emblemă specială de culoare roșie, cu sigla Jaguar „Growler”, care poate fi 
utilizată împreună cu toate modelele de jante disponibile. 

22 € 0.6 25 € 47 € 226 lei

T2R5513 Emblemă centrală jantă - Union Jack
O emblemă centrală specială cu sigla Jaguar și design Union Jack, specific 
britanic.

11 € 0.6 25 € 36 € 173 lei

C2D20074 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.

12 € 0 0 € 12 € 59 lei

C2D16488 Perie de curățat jantele Această perie este proiectată special în funcție de forma jantelor vehiculului. 24 € 0 0 € 24 € 116 lei

T2R11321 Deflector aerodinamic
Ușor de montat și demontat, deflectorul aerodinamic reduce turbulențele și 
curentul de aer în habitaclu, chiar și la viteze mari. Disponibil împreună cu 
geanta de depozitare inscripționată Jaguar.  

278 € 0.2 8 € 286 € 1,372 lei

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.

Preturi 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.


