
Lista pret accesorii Jaguar E-PACE

Cod Imagine Denumire Descriere Pret lista

T4A12643 Kit montare - vehicul- Bratara - activity key 282

T4A13653 Bratara - activity key 115

J9C1273 Jantă din aliaj ușor - 17", 10 spițe, Tip 1005
Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
489

J9C3083 Jantă din aliaj ușor - 17", 10 spițe, Tip 1037
Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
366

J9C5435 Jantă din aliaj ușor - 18", 5 spițe, Tip 5048
Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
468

J9C5195 Jantă din aliaj ușor - 18", 9 spițe, Tip 9008
Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
550

J9C5016 Jantă din aliaj ușor - 19", 10 spițe, Tip 1039
Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
610

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, iar vehiculul se încuie după 10 

secunde.
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J9C2894
Jantă din aliaj ușor - 19", 5 spițe, Tip 5049, cu 

finisaj argintiu

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
637

J9C31007
Jantă din aliaj ușor - 19", 5 spițe, Tip 5049, cu 

finisaj  Satin Grey Diamond Turned

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
n/a

J9C6023
Jante din aliaj de  20" cu  5 spite duble Tip 

5051 si finisaj Gloss Black 

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
638

J9C3208 Jante din aliaj de  20"  cu 5 spite, Tip 5054 
Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
639

J9C2788
Jante din aliaj de 21" cu 5 spite duble Tip 5053 

si finisaj Satin Grey Diamond Turned 

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 

design modern și dinamic.
781

J9C2217
Prelata maşina pentru toate conditiile 

atmosferice

Prelata pentru modelul E-PACE adaptata tuturor conditiilor meteo, 

cu logo Jaguar. Protejati modelul dvs.E-PACE impotriva 

intemperiilor, inclusiv a averselor de ploaie, inghetului si prafului. 

Raid si usor de instalat.

246

J9C2158 Plasa de fixare la deschidere

Plasa de fixare la deschidere impiedica caderea obiectelor mici din 

compartimentul de bagaje atunci cand hayonul este deschis si 

maximizeaza spatiul de ambalare. Fabricata din materiale usoare 

premium, inclusiv aluminiu prelucrat de inalta calitate, pentru a 

asigura o calitate robusta.  

150

J9C6614 Tuburi laterale lucioase

Tuburile laterale din otel inoxidabil, foarte lustruite, completeaza 

stilul exterior al vehiculului.

Montarea tuburilor laterale poate afecta capacitatea „ tot-teren” a 

vehiculului.

n/a
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T2H7739 Cutie de racire/incalzire cotiera centrala

Racitor si incalzitor de alimente si bauturi care actioneaza ca o 

cotiera centrala in spate. Cu un capac acoperit cu piele, acesta este 

tinut in pozitie de centura de siguranta centrala si este alimentat de 

la priza auxiliara din spate. Ideal pentru calatoriile lungi cu familia.

474

C2D52043
Scaun de siguranţa pentru copii Jaguar - Grupa 

0+ (De la nastere - 13kg) - Material textil

Pentru bebelusii de la nastere, la 13 kg (aproximativ de la nastere 

pana la 12 - 15 luni). Inscriptionat cu marca Jaguar. Cu privirea in 

spate, pe scaunul din spate, numai in pozitie suspendata in spate. 

Include acoperis pentru vant/soare si invelitoare matlasata care 

poate fi spalata la masina. Tetiera cu inaltime reglabila, usoara, si 

ham in cinci puncte cu reglare cu o singura tragere. Aprobat 

conform standardului european de testare ECE R44-04.Se poate 

instala cu centura de siguranta in trei puncte a vehiculului sau cu 

baza ISOFIX a scaunului siguranţa pentru copii.Copiii sunt mai 

siguri cand sunt fixati corect in spatele unui vehicul. 

269

C2D52044
Scaun de siguranţa pentru copii Jaguar - Grupa 

1 (9kg - 18kg) - Material textil

Pentru copii de 9kg - 18kg (aproximativ 9 luni - 4 ani). Inscriptionat 

cu marca Jaguar. Cu privirea inainte pe scaunul din spate. 

invelitoare matlasata care poate fi spalata la masina. Tetiera cu 

inaltime reglabila, cu o tragere, si ham in cinci puncte. Protectie 

imbunatatita in caz de impact lateral. Sistem de inclinare cu pozitii 

multiple. Indicatoarele confirma faptul ca sistemul ISOFIX a fost 

instalat in mod corect. Eliberarea sistemului ISOFIX frontal pentru 

usurinta utilizarii. Aprobat conform standardului european de 

testare ECE R44-04.Compatibil cu montarea sistemului ISOFIX.  

Scaunul de siguranţa pentru copii include sistemul ISOFIX care 

ancoreaza scaunul direct de punctele de conectare ale sistemului 

ISOFIX al vehiculului.Copiii sunt mai siguri cand sunt fixati corect in 

spatele unui vehicul. 

550

C2D52045
Scaun de siguranţa pentru copii Jaguar - Grupa 

2/3 (15kg - 36kg) - Material textil

Pentru copii de 15kg - 36kg (aproximativ 4 - 12 ani). Inscriptionat cu 

marca Jaguar. Cu privirea inainte pe scaunul din spate. invelitoare 

matlasata care poate fi spalata la masina. Tetiera cu inaltime 

reglabila si ghidajele superioare ale centurii de siguranta asigura 

pozitionarea corecta a centurii de siguranta. Protectie laterala 

imbunatatita de la aripile laterale adanci si captusite. Aprobat 

conform standardului european de testare ECE R44-04.Compatibil 

cu montarea sistemului ISOFIX.  Scaunul de siguranţa pentru copii 

include sistemul ISOFIX care ancoreaza scaunul direct de punctele 

de conectare ale sistemului ISOFIX al vehiculului.Copiii sunt mai 

siguri cand sunt fixati corect in spatele unui vehicul. 

354

C2D52042 Scaun de siguranta pentru copil - Baza ISOFIX

Pentru copii de 15kg - 36kg (aproximativ 4 - 12 ani). Scaun de 

siguranta pentru copii, cu ornamente din piele, inscriptionat cu 

marca Jaguar, disponibil intr-o varietate de culori, pentru a 

complementa interiorul luxos al vehiculului. Cu privirea inainte pe 

scaunul din spate. Tetiera cu inaltime reglabila si ghidajele 

superioare ale centurii de siguranta asigura pozitionarea corecta a 

centurii de siguranta. Protectie laterala imbunatatita de la aripile 

laterale adanci si captusite. Aprobat conform standardului european 

de testare ECE R44-04. Copiii sunt mai siguri cand sunt fixati 

corect in spatele unui vehicul. 

205

J9C2168 Click and Go - Suport

Gama „Click & Go” este un sistem cu scopuri multiple pe spatele 

scaunului pentru pasagerii din randul doi. Baza versatila „Click & 

Go” se prinde intre suporturile de fixare ale tetierei si pot fi 

adaugate si alte accesorii pentru a tine tablete, pungi si camasi sau 

jachete.  Fiecare accesoriu se vinde separat. Baza poate fi 

indepartata cu usurinta atunci cand nu este utilizata. 

Necesar pentru montarea accesoriilor „Click & Go”.

25

J9C2167 Umerasul „Click and Hang”

Umerasul „Click and Hang” face parte din gama „Click & Go”. Acest 

umeras detasabil va permite sa pastrati camasile sau jachetele fara 

cute in timpul transportului.  Include si un carlig integral pentru 

utilizare in afara vehiculului. 

Este necesara baza „Click & Go” pentru montare. 

60
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J9C2169 Carligul „Click and Hook”

Carligul „Click and Hook” face parte din gama „Click & Go”. Acest 

carlig universal creeaza un spatiu de depozitare suplimentar pentru 

articolele care pot fi agatate, util in special pentru genti de mana 

sau pentru alimente.

Este necesara baza „Click & Go” pentru montare.

35

J9C2163 Suport Click and Play - iPad 2-4

Suportul Click and Play iPad 2 - 4 face parte din gama „Click & Go”. 

Acest accesoriu suport detasabil pentru tablete poate fi pozitionat 

cu usurinta in mai multe unghiuri pentru confort in cabina si 

divertisment in spate.Pentru iPad 2 - 4. Este necesara baza „Click 

& Go” pentru montare.

117

J9C2164 Suport Click and Play - iPad Air

Suportul Click and Play iPad Air face parte din gama „Click & Go”. 

Acest accesoriu suport detasabil pentru tablete poate fi pozitionat 

cu usurinta in mai multe unghiuri pentru confort in cabina si 

divertisment in spate.Pentru iPad Air. Este necesara baza „Click & 

Go” pentru montare.

117

J9C2165 Suport Click and Play - iPad Mini

Suportul Click and Play iPad Mini face parte din gama „Click & Go”. 

Acest accesoriu suport detasabil pentru tablete poate fi pozitionat 

cu usurinta in mai multe unghiuri pentru confort in cabina si 

divertisment in spate.Pentru iPad Mini. Este necesara baza „Click & 

Go” pentru montare.

157

J9C2166 Suport Click and Play - Samsung

Suportul Click and Play Samsung 10.1" face parte din gama „Click 

& Go”. Acest accesoriu suport detasabil pentru tablete poate fi 

pozitionat cu usurinta in mai multe unghiuri pentru confort in cabina 

si divertisment in spate.Pentru Samsung. Este necesara baza 

„Click & Go” pentru montare.

117

T4N9157 Trusa de prim ajutor

Tratati ranile minore cu ajutorul acestei truse de prim ajutor 

cuprinzatoare.

Cerinta legislativa privind transportul in vehicul in anumite tari.

28

J9C6615 Trepte laterale fixe

Treptele laterale ajuta la intrarea in si iesirea din vehicul si 

imbunatatesc accesul la plafon. Designul este prevazut cu afisarea 

marcii Jaguar si include un ornament de margine din otel inoxidabil 

„periat” si un covoras de rulare din cauciuc, pentru a completa 

elementele de stil ale exteriorului vehiculului.

Montarea treptelor laterale poate afecta capacitatea „ tot-teren” a 

vehiculului. Se recomanda montarea cu dispozitive de protectie 

impotriva stropirii pentru a preveni acumularea de zapada, gheata 

sau noroi in conditii extreme.

n/a

J9C2157
Captuseala compartimentului flexibil pentru 

bagaje

Captuseala textila de mare rezistenta ajuta la protejarea podelei 

compartimentului pentru portbagaje, a ornamentelor laterale si a 

spatarelor scaunelor din spate de echipamente murdare/umede.  

171

C2A1540 Suport pentru bicicleta montat cu furca

Montat pe acoperis, suportul pentru biciclete montat cu furca 

asigura o montare simpla si sigura, cu roata din fata a bicicletei 

indepartata, ideala pentru biciclete usoare si roti „de curse”. Furca 

bicicletei este montata cu un dispozitiv de fixare usor de reglat, iar 

roata din spate este montata cu o curea cu eliberare rapida, care 

poate fi reglata pentru roti de diferite dimensiuni. Un suport separat 

este inclus pentru roata din fata. Acest suport de biciclete este usor 

de montat, blocabil si transporta o bicicleta pe suport. Pot fi 

montate maxim trei suporturi. Greutatea maxima a bicicletei este de 

17 kg per suport.

230

J9C5564 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.   

423
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T2R6547MMU Padele pentru schimbarea vitezelor - Aluminiu

Padelele de schimb pentru schimbarea vitezelor de pe volan, din 

aluminiu premium, ofera un finisaj de inalta calitate contactului 

cheii. Fabricate din aluminiu prelucrat din bloc, padelele sunt 

periate manual pentru a obtine un finisaj premium si sunt anodizate 

pentru a garanta ca nu se vor deteriora prin uzura.

440

T2R6547CAY
Padele pentru schimbarea vitezelor - Aluminiu 

rosu

Padelele de schimb pentru schimbarea vitezelor de pe volan, din 

aluminiu premium, ofera un finisaj de inalta calitate contactului 

cheii. Fabricate din aluminiu prelucrat din bloc, padelele sunt 

periate manual pentru a obtine un finisaj premium si sunt anodizate 

pentru a garanta ca nu se vor deteriora prin uzura.

440

T4A11435  Prezoane Growler - negru
Intensificati aspectul jantelor vehiculului dvs. cu prezoane negre 

inscriptionate cu marca Jaguar.
n/a

T4A11434  Prezoane Growler - crom

Intensificati aspectul jantelor vehiculului dvs. cu prezoane cromate 

inscriptionate cu marca Jaguar.

Numar de piesa: T4A11434

n/a

T2H7740 Cabluri de pornire

Set cabluri de pornire.

Numar de piesa: T2H7740

144

T2H7735 Panou iluminare

Panoul de iluminare este oferita pentru a fi utilizat in timpul tractarii.  

Panoul de iluminare auxiliar este dotat cu un cablu prelungitor de 

patru metri si curele de fixare elastice.Sunt necesare componente 

electrice cu 13 pini de tractare pentru instalare.

157

T2H7736 Panou iluminare - TPD

Panoul de iluminare este oferita pentru a fi utilizat in timpul tractarii.  

Panoul de iluminare auxiliar este dotat cu un cablu prelungitor de 

patru metri si curele de fixare elastice.

Sunt necesare componente electrice cu 13 pini de tractare pentru 

montare.

157

T4A11437 Prezoane de jante blocabile - negru
Protejati-va jantele cu prezoane negre blocabile de inalta siguranta, 

proiectate la comanda.
n/a

T4A11436 Prezoane de jante blocabile - crom
Protejati-va jantele cu prezoane cromate blocabile de inalta 

siguranta, proiectate la comanda.
n/a

T2H7752 Cutie pliabila portbagaj

Cutie pliabila portbagaj pentru compartimentul de bagaje previne 

obiectele sa se deplaseze in timpul transportului cu doua curele 

durabile.

70
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J9C2476
Finisaj pentru compartimentul de bagaje - 

Iluminat

Sistemul de finisare a compartimentului pentru bagaje 

imbunatateste zona compartimentului pentru bagaje si protejeaza 

buza la incarcare sau descarcare. Fabricat din otel inoxidabil, cu un 

finisaj „periat”, lucios, acesta se aprinde atunci cand 

compartimentul de bagaje este deschis si asigura o finisare 

premium a zonei compartimentului pentru bagaje.  

410

J9C2162
Plasa pe podea pentru compartimentul de 

bagaje

Plasa de podea ofera un spatiu inchis de depozitare suplimentar in 

compartimentul de bagaje si ajuta la fixarea articolelor libere, cum 

ar fi genti sau colete de mici dimensiuni.

75

J9C2234PVJ

Covoras de lux pentru compartimentul de 

bagaje cu protectie pentru bara de protectie - 

Jet

Covoras de lux, moale pentru bagaje, cu logo-ul Jaguar. Plus cu 

adancime de 2,050gm², premium, cu margini din piele nabuc. 

Integrat cu o captuseala pentru bara protectie care asigura protectia 

barei de protectie impotriva tocirii si a zgarieturilor, prevenind, de 

asemenea, colectarea de murdarie pe haine in timpul incarcarii si 

descarcarii. Captuseala se va depozita sub covoras atunci cand nu 

se utilizeaza.

140

J9C2234LAA

Covoras de lux pentru compartimentul de 

bagaje cu protectie pentru bara de protectie - 

Mineral

Covoras de lux, moale pentru bagaje, cu logo-ul Jaguar. Plus cu 

adancime de 2,050gm², premium, cu margini din piele nabuc. 

Integrat cu o captuseala pentru bara protectie care asigura protectia 

barei de protectie impotriva tocirii si a zgarieturilor, prevenind, de 

asemenea, colectarea de murdarie pe haine in timpul incarcarii si 

descarcarii. Captuseala se va depozita sub covoras atunci cand nu 

se utilizeaza.

140

J9C2617
Partitie pentru compartimentul de bagaje - 

inaltime totala

Partitia pentru compartimentul de bagaje este conceputa pentru a 

impiedica patrunderea incarcaturii in habitaclu.

Nu este compatibila cu plasa de partitie pentru compartimentul de 

bagaje. 

Compatibila cu covorasul din cauciuc pentru compartimentul de 

bagaje, cu sinele pentru compartimentul de bagaje si cu kit-ul de 

fixare pentru compartimentul de bagaje.

Aprobata ECE 17.

328

J9C2618
Partitie pentru compartimentul de bagaje - La 

jumatate din inaltimea totala

Partitia pentru compartimentul de bagaje este conceputa pentru a 

impiedica patrunderea incarcaturii in habitaclu.

Numar de piesa: J9C2618

Nu este compatibila cu plasa de partitie pentru compartimentul de 

bagaje. 

246

J9C2527
Plasa de separare pentru compartimentul de 

bagaje

Ochiuri „D” si accesorii in captuseala plafonului pentru montarea 

convenabila a plasei de separare in compartimentul de bagaje.

Nu este compatibila cu plasa de partitie pentru compartimentul de 

bagaje, de inaltime totala sau la  jumatate din inaltimea totala. 

Compatibila cu covorasul din cauciuc pentru compartimentul de 

bagaje, cu sinele pentru compartimentul de bagaje si cu kit-ul de 

fixare pentru compartimentul de bagaje.

Aprobata ECE 17.

190

J9C2528 sine pentru compartimentul de bagaje

Sunt necesare sinele pentru compartimentul de bagaje cu ochiuri 

„D” glisante si sistemul de blocare pentru montarea kit-ului de fixare 

pentru compartimentul de bagaje.  

260

C2Z31984 Kit de fixare pentru compartimentul de bagaje

Kit-ului de fixare pentru compartimentul de bagaje este alcatuit dintr-

un pachet de accesorii care e prind in sinele compartimentului de 

bagaje prin intermediul unui sistem de blocare rapida/eliberare 

rapida. Acest lucru faciliteaza utilizarea unei varietati de alte 

accesorii si ajuta la cresterea flexibilitatii depozitarii in 

compartimentul de bagaje. Pachetul de accesorii include o curea 

retractabila cu bobina de inertie si tija telescopica.

Necesita sinele pentru compartimentul de bagaje pentru montare.

137

J9C2159 Cuva cauciuc portbagaj

Aceasta captuseala premium adaptata special pentru vehiculul dvs. 

va proteja podeaua compartimentului de bagaje cu o buza ridicata 

in jurul marginilor pentru a proteja peretii laterali. Usoara si durabila, 

este usor de demontat pentru curatare. 

194
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J9C2215
Covoras din cauciuc pentru compartimentul de 

bagaje

Acest covoras premium este adaptat special pentru a proteja 

compartimentul de bagaje. Usoara si durabila, este usor de 

demontat pentru curatare.  Integrat cu o captuseala pentru bara 

protectie care asigura protectia barei de protectie impotriva tocirii si 

a zgarieturilor, prevenind, de asemenea, colectarea de murdarie pe 

haine in timpul incarcarii si descarcarii. Captuseala se va depozita 

sub covoras atunci cand nu se utilizeaza.

75

J9C2233PVJ Covorase de lux - Jet

Covorase frontale de lux, adaptate, cu tesatura de 2.050 g/m2, cu 

logo-ul Jaguar in relief si margini din piele nabuc. Covorasele de lux 

completeaza stilul interiorului cu o nota de rafinament. 

Nu sunt compatibile cu vehiculele dotate cu extinctor.

178

J9C6803PVJ Covorase de lux - Jet 

Covorase frontale de lux, adaptate, cu tesatura de 2.050 g/m2, cu 

logo-ul Jaguar in relief si margini din piele nabuc. Covorasele de lux 

completeaza stilul interiorului cu o nota de rafinament. 

Nu sunt compatibile cu vehiculele dotate cu extinctor.

178

J9C2232PVJ Covorase de lux - Jet - TPD

Covorase frontale de lux, adaptate, cu tesatura de 2.050 g/m2, cu 

logo-ul Jaguar in relief si margini din piele nabuc. Covorasele de lux 

completeaza stilul interiorului cu o nota de rafinament. 

Nu sunt compatibile cu vehiculele dotate cu extinctor.

178

J9C6802PVJ Covorase de lux - Jet - TPD

Covorase frontale de lux, adaptate, cu tesatura de 2.050 g/m2, cu 

logo-ul Jaguar in relief si margini din piele nabuc. Covorasele de lux 

completeaza stilul interiorului cu o nota de rafinament. 

Nu sunt compatibile cu vehiculele dotate cu extinctor.

178

J9C2233LAA Covorase de lux - Mineral

Covorase frontale de lux, adaptate, cu tesatura de 2.050 g/m2, cu 

logo-ul Jaguar in relief si margini din piele nabuc. Covorasele de lux 

completeaza stilul interiorului cu o nota de rafinament. 

Nu sunt compatibile cu vehiculele dotate cu extinctor.

178

J9C6803LAA Covorase de lux - Mineral

Covorase frontale de lux, adaptate, cu tesatura de 2.050 g/m2, cu 

logo-ul Jaguar in relief si margini din piele nabuc. Covorasele de lux 

completeaza stilul interiorului cu o nota de rafinament. 

Nu sunt compatibile cu vehiculele dotate cu extinctor.

178

J9C2232LAA Covorase de lux - Mineral - TPD

Covorase frontale de lux, adaptate, cu tesatura de 2.050 g/m2, cu 

logo-ul Jaguar in relief si margini din piele nabuc. Covorasele de lux 

completeaza stilul interiorului cu o nota de rafinament. 

Nu sunt compatibile cu vehiculele dotate cu extinctor.

178

J9C6802LAA Covorase de lux - Mineral - TPD

Covorase frontale de lux, adaptate, cu tesatura de 2.050 g/m2, cu 

logo-ul Jaguar in relief si margini din piele nabuc. Covorasele de lux 

completeaza stilul interiorului cu o nota de rafinament. 

Nu sunt compatibile cu vehiculele dotate cu extinctor.

178

T4A7226 Kit de carcase pentru oglinzi - fibra de carbon

Carcase pentru oglinzi din fibra de carbon de inalta calitate, cu 

efect de tesatura diagonala 2x2 si finisaj High Gloss. Completeaza 

stilul inspirat de performanta, iar fibra de carbon aduce beneficii 

legate de greutate. 

Se vinde ca set cu vehiculul.

862

T4A12007
Kit de carcase pentru oglinzi - negru lucios 

(Gloss Black)

Carcasele pentru oglinzi Gloss Black accentueaza designul dinamic 

al oglinzilor exterioare.  

Se vinde ca set cu vehiculul.

208

J9C6488 Kit de carcase pentru oglinzi - Noble Chrome

Carcasele pentru oglinzi Noble Chrome accentueaza designul stilat 

al oglinzilor exterioare. 

Se vinde ca set cu vehiculul.

209

J9C2390PVJ Covorașe premium din mochetă - Jet, LHD

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. 

179

J9C2390LAA Covorașe premium din mochetă - Mineral, LHD

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. 

179
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C2Z24589 
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.

n/a

C2Z30776 Curele cu clichet
Curea de legare din nailon pentru securizarea obiectelor de barele 

transversale sau de cadrul pentru bagaje.
18

T2H8126
Insertii cutie de plafon pentru 

schiuri/snowboard

O modalitate sigura pentru a fixa schiurile sau snowboard-ul in cutia 

sport de pe plafon sau in cutia de bagaje de pe plafon.

Numai pentru cutia sport de pe plafon si pentru cutia de bagaje de 

pe plafon.

77

T2H8127
Insertii cutie de plafon pentru 

schiuri/snowboard - Mare

O modalitate sigura pentru a fixa schiurile sau snowboard-ul in 

cadrul cutiei sport mari de plafon.

Pentru cutii sport pe plafon mari.

77

J9C2673 Bare transversale de plafon

Barele transversale permit utilizarea unei game largi de accesorii 

de transport pe plafon. Cu montare pe caroseria vehiculului, barele 

transversale E-PACE dispun de un mecanism nou si unic de 

eliberare rapida, permitand montarea sau inlaturarea cu usurinta a 

barelor transversale, fara a utiliza unelte. Atunci cand sunt montate, 

capacitatea maxima de incarcare este de 69 kg.  

Obiectele pozitionate deasupra antenei de satelit de pe plafon pot 

reduce calitatea semnalului primit de vehicul si ar putea avea un 

efect daunator asupra sistemelor de navigare si de radio prin 

satelit, daca acestea sunt montate. 

226

J9C2658
Bare transversale de plafon - cu sine de plafon 

montate in fabrica

Barele transversale permit utilizarea unei game largi de accesorii 

de transport pe plafon. Cu montare pe sinele de plafon montate din 

fabrica, barele transversale E-PACE dispun de un mecanism nou si 

unic de eliberare rapida, permitand montarea sau inlaturarea cu 

usurinta a barelor transversale, fara a utiliza unelte. Atunci cand 

sunt montate, capacitatea maxima de incarcare este de 69 kg.  

Obiectele pozitionate deasupra antenei de satelit de pe plafon pot 

reduce calitatea semnalului primit de vehicul si ar putea avea un 

efect daunator asupra sistemelor de navigare si de radio prin 

satelit, daca acestea sunt montate. 

226

C2C41628 Cutie de bagaje de plafon

Cutie de bagaje de plafon spatioasa de 410 litri, care poate fi 

incuiata, avand dimensiunile 175 x 82 x 45 cm. Atunci cand este 

montata, capacitatea maxima de incarcare este de 52 kg.

Obiectele pozitionate deasupra antenei de satelit de pe plafon pot 

reduce calitatea semnalului primit de vehicul si ar putea avea un 

efect daunator asupra sistemelor de navigare si de radio prin 

satelit, daca acestea sunt montate. 

Necesita bare transversale de plafon J9C2658 sau J9C2673.

Capacitatea maxima de incarcare se bazeaza pe montarea unui 

singur produs pentru transport. 

453

C2A1539 Suport pentru bicicleta montat pe plafon

Un suport pentru biciclete usor de fixat, montat pe plafon, 

compatibil cu cadre de biciclete de pana la 100mm (80x100mm 

pentru cadre ovale, 22-80mm pentru cadre rotunde). Poate fi 

montat pe oricare latura a plafonului vehiculului. Sunt incluse 

adaptoare pentru sinele „T” de 20 x 20 mm pentru montarea 

suportului direct in sinele „T” ale barelor de pe plafon. Curelele de 

bicicleta cu eliberare rapida permit incarcarea/descarcarea 

convenabila. Sunt incluse incuietori atat pentru suportul 

bicicleta/roata cat si pentru suportul de biciclete/cadru portbagaj. 

Transporta o bicicleta per suport si pot fi montate maxim trei 

suporturi. Greutatea maxima a bicicletei este de 17 kg per suport.

148
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C2C41627 Cutie sport de plafon

Cutie de plafon spatioasa de 320 litri, care poate fi incuiata, 

conceputa pentru echipamente sportive, avand dimensiunile 206 x 

84 x 34cm. Atunci cand este montata, capacitatea maxima de 

incarcare este de 51 kg.

Obiectele pozitionate deasupra antenei de satelit de pe plafon pot 

reduce calitatea semnalului primit de vehicul si ar putea avea un 

efect daunator asupra sistemelor de navigare si de radio prin 

satelit, daca acestea sunt montate. 

Necesita bare transversale de plafon J9C2658 sau J9C2673.

Capacitatea maxima de incarcare se bazeaza pe montarea unui 

singur produs pentru transport. 

670

T2H7753 Cutie sport de plafon - Mare

Sistem de montare rapida Power-click cu indicator de cuplu integrat 

pentru o fixare usoara si sigura, cu o prindere cu o singura mana. 

Cutia sport de plafon mare de 430 litri se deschide din ambele parti 

cu manere pe capac si in cutie, pentru montarea, incarcarea si 

descarcarea convenabila. Finisaj negru lucios (Gloss Black) si cu 

posibilitate de incuiere pentru siguranta.  Atunci cand este montata, 

capacitatea maxima de incarcare este de 47 kg.

Obiectele pozitionate deasupra antenei de satelit de pe plafon pot 

reduce calitatea semnalului primit de vehicul si ar putea avea un 

efect daunator asupra sistemelor de navigare si de radio prin 

satelit, daca acestea sunt montate. 

821

J2C2214 Covorase de cauciuc

Covorasele rezistente la uzura, inscriptionate cu marca Jaguar 

ofera o protectie sporita mochetei din vehiculul dvs. n/a

J9C6805 Covorase de cauciuc

Covorasele rezistente la uzura, inscriptionate cu marca Jaguar 

ofera o protectie sporita mochetei din vehiculul dvs. 109

J2C2213 Covorase de cauciuc - TPD

Covorasele rezistente la uzura, inscriptionate cu marca Jaguar 

ofera o protectie sporita mochetei din vehiculul dvs. n/a

J9C6804 Covorase de cauciuc - TPD

Covorasele rezistente la uzura, inscriptionate cu marca Jaguar 

ofera o protectie sporita mochetei din vehiculul dvs. 109

T2H7760 Depozitare in spatele scaunului 

Spatiul de depozitare din spatele scaunului convenabil asigura o 

solutie eleganta de depozitare in zona cabinei. Contine mai multe 

compartimente pentru depozitarea obiectelor mici/manuale.

88

J9C3890 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.

308

J9C3889 Priza de aer laterala - fibra de carbon

Prize de aer laterale din fibra de carbon de inalta calitate, cu efect 

de tesatura diagonala 2x2 si finisaj High Gloss. Completeaza stilul 

inspirat de performanta, iar fibra de carbon aduce beneficii legate 

de greutate.  Sunt disponibile optiuni pentru partea stanga si 

dreapta.

308

J9C3055 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. 
198

J9C3052 Priza de aer laterala - Gloss Black

Prizele de aer laterale Gloss Black inscriptionate cu marca Jaguar, 

completeaza dinamismul stilului exterior.  Sunt disponibile optiuni 

pentru partea stanga si dreapta. 

198

J9C2477 Ornamente de prag - iluminate

Ornament de prag cu finisaj elegant si stilat, din otel inoxidabil 

pentru portierele soferului si pasagerilor. Lumineaza atunci cand se 

deschide fie portiera soferului, fie portiera pasagerului. Sunt scoase 

in evidenta de lumina albastru fosfor.

n/a

J9C2478 Ornamente de prag - iluminate personalizate

Ornament de prag cu finisaj elegant si stilat, din otel inoxidabil 

pentru portierele soferului si pasagerilor. Lumineaza atunci cand se 

deschide fie portiera soferului, fie portiera pasagerului. Sunt scoase 

in evidenta de lumina albastru fosfor. ii permit clientului sa specifice 

un „motiv” monocrom intr-o selectie de fonturi/inscriptii aprobate. 

Numar de piesa: J9C2478

n/a
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J9C2479 Ornamente de prag - Union Jack

Ornament de prag cu finisaj elegant si stilat, din otel inoxidabil 

pentru portierele soferului si pasagerilor, cu caracter britanic 

distinctiv. 

n/a

C2Z23531 Husa pentru schiuri

Husa pentru schiuri Jaguar conceputa sa treaca prin trapa pentru 

schiuri montata de dealer, sau printre scaunele din spate pliate in 

jos 60:40. Fabricata din poliester durabil 600D, husa pentru schiuri 

are o constructie captusita pentru a oferi protectie si curele pentru 

umeri detasabile pentru a ajuta la transport. Transporta pana la 

doua perechi de schiuri si bete de pana la 180 cm lungime.

144

C2A1538 Suport de schiuri/snowboard

Un sistem sigur si securizat purtand marca Jaguar pentru 

transportul echipamentelor pentru sporturile de iarna. incorporeaza 

sine culisante pentru o incarcare usoara. Pentru patru perechi de 

schiuri sau doua snowboard-uri.

Obiectele pozitionate deasupra antenei de satelit de pe plafon pot 

reduce calitatea semnalului primit de vehicul si ar putea avea un 

efect daunator asupra sistemelor de navigare si de radio prin 

satelit, daca acestea sunt montate. 

Necesita bare transversale de plafon J9C2658 sau J9C2673.

195

J9C2185
Pachet pentru fumatori - Bricheta (Fara 

iluminare)

Optional pentru a monta un Pachet pentru fumatori cu bricheta 

pentru tigari in fata, neiluminata, si un recipient de scrumiera intr-un 

vehicul care este fabricat cu Pachetul pentru nefumatori. 

103

T4A11492 Suport tracţiune pentru iarna

Un suport inovator de tractiune pe zapada si gheata, din material 

textil usor, de utilizat pe sosea in conditii de iarna. Usor si rapid de 

atasat, se pliaza pentru a putea fi depozitat cu usurinta. 

Pentru aplicabilitate in functie de dimensiuni, consultati dealerul 

Jaguar. 

Se recomanda numai pentru montarea pe rotile din fata. 

Oferit numai pentru jante de 18”, 19", 20" si 21". 

n/a
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T4A11438 Sistem de tracţiune pentru zapada

Mobilitate imbunatatita in conditii de rulare pe zapada, noroi si 

gheata datorita acestui sistem de tractiune cu lanturi pentru 

zapada, cu aderenta ridicata. 

Pentru aplicabilitate in functie de dimensiuni, consultati dealerul 

Jaguar. 

Se recomanda numai pentru montarea pe rotile din fata. 

Oferit numai pentru jante de 17” -  21". 

363

J9C5903 Kit roata de rezerva compacta

Kit-ul roata de rezerva compacta este oferit ca o imbunatatire 

montata de dealer pentru vehiculele dotate cu kit-ul de reprare 

anvelope al gamei. 

Anvelopa trebuie comandata separat.

274

J9C5306 Protectii impotriva stropirii - Fata

Protectiile impotriva stropirii pentru fata, inscriptionate cu marca 

Jaguar, complementeaza liniile vehiculului dvs., reduc pulverizarea 

si asigura protectie impotriva murdariei si a fragmentelor de pietre.  

Numar de piesa: J9C5306

62

J9C5307 Protectii impotriva stropirii - Spate

Protectiile impotriva stropirii pentru spate, inscriptionate cu marca 

Jaguar, complementeaza liniile vehiculului dvs., reduc pulverizarea 

si asigura protectie impotriva murdariei si a fragmentelor de pietre.  

62

J9C2474 Capace de pedala sport

Fabricat din otel inoxidabil si cauciuc, kit-ul de pedale se monteaza 

in siguranta peste pedalele existente pentru un aspect sportiv 

contemporan. 
121

J9C2475 Capace de pedala sport

Fabricat din otel inoxidabil si cauciuc, kit-ul de pedale se monteaza 

in siguranta peste pedalele existente pentru un aspect sportiv 

contemporan. 

185

J9C5590
Scut de protectie inferior din otel inoxidabil - 

Fata

Fabricat din otel inoxidabil, scutul de protectie inferior are un finisaj 

premium lustruit lucios pentru partea frontala a vehiculului.  410

J9C5591
Scut de protectie inferior din otel inoxidabil - 

Spate

Fabricat din otel inoxidabil, scutul de protectie inferior are un finisaj 

premium lustruit lucios pentru partea din spate a vehiculului.  

Nu este compatibil cu sistemele de tractare.

342

C2D19598 Capace  valva  stilate - Black Jack
Adaugati o nota de rafinament rotilor vehiculului dvs. cu o gama de 

capace unice personalizate pentru valve.
32

C2D19596 Capace valva stilate - Jaguar 'Growler'
Adaugati o nota de rafinament rotilor vehiculului dvs. cu o gama de 

capace unice personalizate pentru  valve.
32
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C2D19599 Capace valva stilate - Union Jack
Adaugati o nota de rafinament rotilor vehiculului dvs. cu o gama de 

capace unice personalizate pentru valve.
31

J9C2184 Parasolar - luneta

Usor de instalat si de demontat, aceste parasolare cu prindere se 

pliaza pentru depozitare convenabila. Furnizate cu sac de 

depozitare, inscriptionat cu marca Jaguar.

109

J9C2183 Parasolar - geamuri laterale

Usor de instalat si de demontat, aceste parasolare cu prindere se 

pliaza pentru depozitare convenabila. Furnizate cu sac de 

depozitare, inscriptionat cu marca Jaguar.

137

C2Z22694
Suport pentru bicicleta montat pe bara de 

tractare - 2 biciclete

Suporturile de biciclete premium montate cu bile de cuplare asigura 

o solutie convenabila pentru a transporta biciclete cu accesorii de 

incarcare cu eliberare rapida si cu un mecanism de blocare sigura. 

Modelul inteligent permite inclinarea suportului la departare de 

vehicul atunci cand este montat, permitand acces la hayonul din 

spate. Capacitate maxima de incarcare 36kg (maxim 20kg per 

bicicleta).

551

C2Z22697
Suport pentru bicicleta montat pe bara de 

tractare - 3 biciclete

Suporturile de biciclete premium montate cu bile de cuplare asigura 

o solutie convenabila pentru a transporta biciclete cu accesorii de 

incarcare cu eliberare rapida si cu un mecanism de blocare sigura. 

Modelul inteligent permite inclinarea suportului la departare de 

vehicul atunci cand este montat, permitand acces la hayonul din 

spate. Capacitate maxima de incarcare 45kg (maxim 20kg per 

bicicleta).

611

T2H7951 Curea pentru tractare

Aceasta curea rezistenta, poate trage in siguranta o sarcina la 

capacitatea de tractare a vehiculului. Sacul pentru depozitare se 

poate dubla ca un steag de avertisment daca este pozitionat in 

mijlocul curelei.

80

C2Z21497
Componente electrice pentru tractare - adaptor 

13 pini la 12N

Acest adaptor se introduce in componentele electrice de tractare cu 

13 pini pentru a permite utilizarea remorcilor sau a accesoriilor de 

tractare montate cu 12N.    

Componentele electrice de tractare Jaguar sunt in masura sa 

alimenteze caravane, remorci sau panouri de iluminat, inclusiv cele 

dotate cu kituri de lampi cu LED montate in spate. Cu toate 

acestea, este necesar un curent minim pe care anumite tipuri de 

corpuri de iluminare auxiliara ar putea sa nu il accepte. Va rugam 

sa consultati Manualul de utilizare pentru detalii privind incarcarea 

electrica minima si maxima acceptata.

51

C2Z21496
Componente electrice pentru tractare - adaptor 

13 pini la 12N si 12S

Acest adaptor se introduce in componentele electrice de tractare cu 

13 pini pentru a permite utilizarea remorcilor sau a accesoriilor de 

tractare montate cu 12N/12S.  

Componentele electrice de tractare Jaguar sunt in masura sa 

alimenteze caravane, remorci sau panouri de iluminat, inclusiv cele 

dotate cu kituri de lampi cu LED montate in spate. Cu toate 

acestea, este necesar un curent minim pe care anumite tipuri de 

corpuri de iluminare auxiliara ar putea sa nu il accepte. Va rugam 

sa consultati Manualul de utilizare pentru detalii privind incarcarea 

electrica minima si maxima acceptata.

Sunt necesare componente electrice cu 13 pini de tractare pentru 

montare.

107
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J9C2218 Sistem de tractare - Carlig detaşabil

Sistemul de tractare personalizat E-PACE este optimizat pentru a 

functiona impreuna cu sistemul de control al tractiunii cu Asistenta 

pentru stabilitatea remorcii. Acest sistem detecteaza momentul in 

care se dezvolta o situatie periculoasa de balansare a remorcii si 

ajuta la redobandirea controlului reducand treptat viteza, 

intrerupand puterea motorului si aplicand franele. Sistemul de 

tractare este prevazut cu o bila de tractare detasabila care ofera o 

capacitate de tractare de pana la 2.000kg, sarcina cap 100kg. Bila 

de tractare detasabila a fost proiectate astfel incat sa se incadreze 

in zona de depozitare dedicata de sub podeaua compartimentului 

pentru bagaje atunci cand nu sunt utilizata.

Componentele electrice de tractare Jaguar sunt in masura sa 

alimenteze caravane, remorci sau panouri de iluminat, inclusiv cele 

dotate cu kituri de lampi cu LED montate in spate. Cu toate 

acestea, este necesar un curent minim pe care anumite tipuri de 

corpuri de iluminare auxiliara ar putea sa nu il accepte. Va rugam 

sa consultati Manualul de utilizare pentru detalii privind incarcarea 

electrica minima si maxima acceptata.

616

J9C26900
Sistem de tractare - cârlig de tractare cu 

extindere electrică

Sistemul de tractare specific unui E-PACE este optimizat pentru a 

se integra în sistemul de control tracțiune, cu asistență pentru 

stabilitatea remorcii. Acest sistem detectează dacă remorca 

oscilează periculos și permite stabilizarea acesteia, reducând 

treptat viteza, prin reducerea puterii motorului și acționarea frânelor. 

Sistemul de tractare dispune de cârlig de tractare rabatabil electric 

și o capacitate de până la 2.400 kg (120 kg pe cupla de tractare). 

Cârligul de tractare rabatabil electric este proiectat pentru a se 

retrage în spatele barei de protecție și asigură un aspect curat și 

atrăgător. 

n/a

J9C2466 Sistem de tractare - Modul de tractare
Modulul este o componenta necesara pentru montarea tuturor 

sistemelor de tractare. 
260

J9C5628 Sistem de tractare - Tava inferioara spate
Tava inferioara din spate este o componenta necesara pentru 

montarea tuturor sistemelor de tractare. 
55

C2P24751 Indicator al presiunii din anvelope

Indicator digital al presiunii din anvelope, care stocheaza presiunea 

recomandata si are o duza cu rotatie la 360° pentru localizarea 

supapei anvelopei, lumina cu LED, indicator de adancime a 

suprafetei de rulare, fiind capabil sa efectueze masuratori in psi, 

bari, kpa, kg/cm2 si fiind insotit de o carcasa de depozitare. 

35

T2H15008 Kit de reparare anvelope

Ca alternativa, se poate monta solutia pentru repararea anvelopelor 

in locul rotii de rezerva. Consta din agent de izolare si compresor 

de aer pentru a fi utilizate intr-o situatie de urgenta in cazul unei 

perforari.

147

C2Z30775 Sistem universal de ridicare si incarcare

Acest element ajutator pentru incarcarea pe plafon se prinde de 

acoperisul garajului dvs. si va permite sa ridicati echipamentele pe 

vehicul cu usurinta. Poate fi utilizat si pentru a depozita cutia de 

plafon in mod convenabil atunci cand este inlaturata de pe vehicul. 

Limita maxima de greutate este 100 Kg.

373

J9C2216
Folie aparatoare impotriva razelor UV - parbriz 

frontal 

Adaptat pentru parbrizul modelului E-PACE, cu inscriptionare cu 

marca Jaguar. Reflecta razele soarelui si ajuta la mentinerea racorii 

in interiorul vehiculului.

106

T2H7754 Triunghi reflectorizant

Triunghi de avertizare pentru cazuri de urgenta.  Este insotit de un 

stativ integrat si se depoziteaza in compartimentul de bagaje.  

Cerinta legislativa privind transportul in vehicul in anumite tari.

48
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C2Z21730 Suport pentru sporturi acvatice

Un sistem versatil pentru a transporta o gama variata de 

echipamente pentru sporturile acvatice, incluzand plansa pentru 

surfing, caiacul sau plansa pentru vele. Atunci cand sunt montate, 

capacitatea maxima de incarcare este de 65 kg.

Obiectele pozitionate deasupra antenei de satelit de pe plafon pot 

reduce calitatea semnalului primit de vehicul si ar putea avea un 

efect daunator asupra sistemelor de navigare si de radio prin 

satelit, daca acestea sunt montate. 

Necesita bare transversale de plafon J9C2658 sau J9C2673.

Capacitatea maxima de incarcare se bazeaza pe montarea unui 

singur produs pentru transport. 

172

J9C2506 Suport pentru caiac - 2 caiace

Transporta doua caiace sau canoe. Sunt incluse adaptorul pentru 

sinele „T” si cureaua de 275 cm. Atunci cand este montata, 

capacitatea maxima de incarcare este de 40kg (2 x 20kg). 

Obiectele pozitionate deasupra antenei de satelit de pe plafon pot 

reduce calitatea semnalului primit de vehicul si ar putea avea un 

efect daunator asupra sistemelor de navigare si de radio prin 

satelit, daca acestea sunt montate. 

Necesita bare transversale de plafon J9C2658 sau J9C2673. 

Capacitatea maxima de incarcare se bazeaza pe montarea unui 

singur produs pentru transport. 

91

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

specific britanic.
10

C2D20074
Agent de curatare a jantelor - 500ml de spray 

cu dispozitiv de blocare

Jaguar si Autoglym au colaborat pentru a dezvolta si testa cu 

rigurozitate un agent unic de curatare a jantelor, de inalta 

performanta. Acest agent de curatare a jantelor din aliaj are o 

formula speciala si este singurul produs de curatare a jantelor 

aprobat in conformitate cu cerintele tehnice exigente ale Jaguar, 

fiind recomandat in mod oficial pentru toate vehiculele Jaguar.

14

C2D16488 Perie pentru agentul de curatare a jantelor
Aceasta perie conturata pentru agentul de curatare a jantelor este 

conceputa special pentru contururile rotilor vehiculului dvs.
n/a

J9C3880 Platforma de conectare si incarcare iPhone®

Platforma de conectare si incarcare a iPhone-ului a fost conceputa 

pentru a permite vizibilitatea telefonului in timpul incarcarii, folosind 

spatiul suportului pentru pahare din consola centrala. Cand este 

conectat, continutul media al iPhone-ului este accesibil si poate fi 

controlat prin intermediul sistemului infotainment/audio. Modelul 

„decupat” al suportului este de asa natura incat butonul principal sa 

fie accesibil pentru utilizare atunci cand este parcat. incarcatorul 

USB pentru iPhone poate fi deconectat cu usurinta in cazul in care 

conexiunea USB este necesara pentru alta utilizare. 

iPhone® este o marca inregistrata a Apple Inc., inregistrata in SUA 

si in alte tari.Pentru utilizare cu iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6s, SE si 7. Nu 

se potriveste pentru utilizare cu 6 Plus si 7 Plus. 

89

T2H35854
Deflector de căldură - suport pentru 2/3 

biciclete, montat pe bara de tractare 

Necesar pentru utilizarea cu suport pentru 2/3 biciclete, montat pe 

carligul de tractare al modelului E-PACE
73

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 in EUR fara 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.

Nota : Imaginile au doar caracter informativ
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