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THE ART OF PERFORMANCE

Każdego dnia poznajemy granice możliwości. Naszych możliwości. Możliwości naszych samochodów.
Odkrywamy nowe drogi, budujemy nowe konstrukcje, szkicujemy nowe projekty. Tworzymy zasady,  
ale nie boimy się ich łamać. W ten sposób poruszamy się szybciej łamiąc konwencje. Dzięki temu  
uczyniliśmy z naszych samochodów dzieło sztuki. 

Jaguar. The Art of Performance.
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NA ZDJĘCIU: XE S W KOLORZE FIRENZE RED Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

XE jest najważniejszym sedanem w gamie Jaguara. Jest on esencją projektowania, luksusu i technologii, 
jakie można znaleźć w modelach XF i XJ. Inspiracją przy jego tworzeniu był sportowy model F-Type, z jego 
asertywnym wyglądem i kocią zwinnością.

Gama modelowa XE oferuje szeroki wybór jednostek napędowych, w tym nowy 2,0 litrowy, 4-cylindrowy, 
benzynowy, turbodoładowany silnik z serii Ingenium o mocy 250 KM, czy 2,0 litrowy, 4-cylindrowy, 
wysokoprężny silnik Ingenium Twin Turbo o mocy 240 KM.  Obie jednostki zapewniają godne uznania 
osiągi przy niskim zużyciu paliwa i niskiej emisji CO2. Oferowany jest również 2,0-litrowy, wysokoprężny, 
turbodoładowany silnik Ingenium o mocy 163 KM, który osiąga zużycie paliwa na poziomie zaledwie 3,8 
l/100km w cyklu mieszanym. Można też zdecydować się na wyjątkowo dynamiczny 3,0-litrowy benzynowy 
silnik V6 z doładowaniem mechanicznym o mocy 380 KM, który rozpędzi XE od 0 do 100km/h w ciągu 
5,0 sekundy.

XE jest na tyle wyjątkowym połączeniem technologii, sztuki projektowania i dynamiki jazdy, że nie mieści 
się w dotychczas obowiązujących schematach.

WSTĘP

KONCEPCJA MODELU XE
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*Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu przepisów  
  kodeksu cywilnego. Szczegóły dostępne są u Autoryzowanych Dystrybutorów marki Jaguar.

NA ZDJĘCIU: XE S W KOLORZE FIRENZE RED Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

MOŻLIWOŚCI

XE oferuje unikalny napęd 4 kół wspomagany inteligentnym 
rozdziałem momentu napędowego między osie (IDD) i adaptacją 
do rodzaju nawierzchni (AdSR). Systemy te dostępne w wybranych 
wersjach silnikowych XE wzmacniają do maksimum legendarne 
właściwości trakcyjne Jaguara, jego zwinność i jakość jazdy, 
zapewniając kierowcy dodatkową kontrolę nad sytuacją i poczucie 
pewności w każdych warunkach.

JAGUAR CARE*

XE jest oferowany z 5-letnią gwarancją na rynku polskim i 3-letnim 
standardowym programem serwisowym Jaguar Care. Sprawia on,  
że ogólny koszt eksploatacji Jaguara XE zalicza się do najniższych  
w tej klasie samochodów.  

SPRAWNOŚĆ I OSIĄGI

W gamie silników XE znajdziesz idealną równowagę pomiędzy dynamiką  
i ekonomią spalania.  Proponujemy do wyboru dwa silniki benzynowe 
i trzy silniki wysokoprężne z naszej wyjątkowo zaawansowanej 
technologicznie rodziny silników Ingenium. Dzięki świetnym 
charakterystykom i wartościom momentu obrotowego, wszystkie 
gwarantują solidne osiągi. Najbardziej oszczędna jednostka osiąga 
zużycie paliwa wynoszące zaledwie 3,8 l/100km i emisję CO2 już od 
99 g/km.  Oczywiście jeśli czysta moc jest twoim głównym kryterium, 
zaproponujemy XE S z jego potężnym silnikiem benzynowym V6 380KM. 
Z czasem przyspieszania do 100 km/h w zaledwie 5,0 sekund, ten  
rsamochód pobudzi zmysły każdego kierowcy.

XE – FAKTY
XE łączy w sobie najnowsze innowacje, technologie i wzornictwo Jaguara.

WSTĘP08 |



SYSTEM MULTIMEDIALNY

Nasz najbardziej zaawansowany spośród kiedykolwiek oferowanych 
systemów informacji i rozrywki - InControl Touch Pro - jest dostępny  
w XE.  Jego nowa generacja sprzętowa i programowa ułatwia  
i uprzyjemnia każdą podróż dzięki jeszcze skuteczniejszej łączności, 
większej wygodzie i lepszej rozrywce. Wśród wyjątkowych cech systemu 
warto wymienić ekran dotykowy z funkcją Dual View w konsoli środkowej,  
system audio Meridian™ Sound, zintegrowaną nawigację i nowy 
12,3-calowy, całkowicie cyfrowy zestaw przyrządów i wskaźników.

ALUMINIOWY MONOCOQUE

Lekka struktura XE tworzy niewiarygodnie mocne  
i sztywne nadwozie, dzięki czemu ten wyrafinowany 
samochód o pięknych kształtach świetnie się prowadzi.

INTELIGENTNE DODATKI 

Innowacyjne technologie sprawiają, że każda jazda staje się 
łatwiejsza i bezpieczniejsza. XE oferuje adaptacyjne reflektory 
ksenonowe, system rozpoznawania znaków drogowych z 
inteligentnym ogranicznikiem prędkości, asystenta utrzymywania 
pasa ruchu, monitorowanie zmęczenia kierowcy, autonomiczny 
system hamowania awaryjnego, adaptacyjny tempomat z funkcją 
zatrzymywania się w korkach oraz asystenta martwego pola 
widzenia.  Sterowaną gestem pokrywę bagażnika można otwierać 
mając zajęte ręce. Po przesunięciu stopy pod tylnym narożnikiem 
zderzaka, bagażnik samoczynnie otworzy się lub zamknie.



PROJEKT

NADWOZIE
DYNAMICZNE  
PROPORCJE

MUSKULARNY  
WYGLĄD "Chodzi o to, by idee sprowadzać do niezbędnego minimum. Wybitni projektanci zawsze mówią, 

że mniej znaczy więcej". Ian Callum, Jaguar Design Director.

XE wyróżnia się na tle konkurencji czystymi kształtami powierzchni i dynamicznym wyglądem, które są 
istotą projektów Jaguara. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu lekkiej aluminiowej struktury nadwozia, 
która daje stylistom i inżynierom dużo twórczej swobody przy określaniu kształtów i optymalizacji 
proporcji samochodu, co sprawiło, że XE wygląda jak rasowy Jaguar, którego nie sposób pomylić z 
jakąkolwiek inną marką. Długa, wyraźnie narysowana maska silnika jest tak ukształtowana pod względem 
aerodynamicznym, by rozprowadzać powietrze nad samochodem i po jego bokach, zmniejszając opory 
przepływu powietrza. Wznosząca się ku tyłowi dolna linia szyb bocznych oraz cofnięta kabina, to kolejne 
rysy nadające XE sportowego, atletycznego wyrazu, wspólnego dla wszystkich samochodów Jaguara. 
XE nawet na parkingu wygląda, jak przyczajony, w każdej chwili gotowy do skoku wielki kot.

NA ZDJĘCIU PO PRAWEJ STRONIE: XE S W KOLORZE FIRENZE RED Z WYPOSAŻENIEM 
OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)
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*Dostępne tylko z reflektorami biksenonowymi lub adaptacyjnymi reflektorami biksenonowymi.

NA ZDJĘCIU: XE R-SPORT W KOLORZE CAESIUM BLUE Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM  
(W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

DETALE NADWOZIA

Jeden rzut oka na XE i wiesz, że to może być tylko Jaguar. Od reflektorów 
wyposażonych w charakterystyczny wzór ”J” świateł do jazdy dziennej LED*  
i mocno wyrzeźbionej maski, przez chromowane boczne wyloty powietrza  
z wytłoczonym napisem Jaguar, aż po charakterystyczne kształty tylnej części 
nadwozia. Tylko Jaguar, światowy lider w dziedzinie budowy aluminiowych 
nadwozi, posiada technologię i wiedzę, by stworzyć tak ostre krawędzie głęboko 
tłoczonych blach powstających z użyciem innowacyjnej technologii. Boczne 
krzywizny XE są doszlifowane pod kątem aerodynamiki, by powietrze omiatało 
je bez zawirowań, aż do tylnych krawędzi nadwozia.  Świadomie skrócony tył 
samochodu z krótkim zwisem za kołami podkreśla dynamizm XE i usprawnia 
przepływ powietrza. Zwieńczeniem projektu są tylne światła inspirowane 
charakterystycznym rozwiązaniem ze sportowego modelu F-TYPE.

PROJEKT

INNOWACYJNY PROJEKT
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WNĘTRZE PO LEWEJ I NA POPRZEDNIEJ STRONIE: XE S ZE SPORTOWYMI SKÓRZANYMI 
FOTELAMI PIMENTO Z ZAMSZOWYMI WSTAWKAMI EBONY I Z WYPOSAŻENIEM 
OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

WNĘTRZE

Ducha XE poczujesz w momencie wsunięcia się w głęboki fotel 
kierowcy - w Jaguarze siedzisz nisko nad jezdnią. Przypomina  
o tym również podniesiona konsola środkowa.

Przycisk Start zaczyna świecić pulsacyjnie, wzmacniając poczucie 
zespolenia z maszyną.  Puls ten wynoszący 72 błyski na minutę 
jest taki sam, jak u wypoczywającego wielkiego kota - jaguara.  
Teraz naciśnij przycisk Start. Samochód budzi się, wskazówki 
zegarów ożywają, silnik mruczy, a w samochodach z automatyczną 
przekładnią selektor JaguarDrive wznosi się płynnie, zgłaszając 
gotowość do działania.

Masz przed sobą zaokrągloną deskę rozdzielczą zakończoną po obu 
stronach nawiewami powietrza wtapiającymi się w powierzchnie 
drzwi, dając wrażenie szerokości i przestrzeni. Otacza Cię naturalne 
w swojej formie wnętrze XE, które zostało wykonane z materiałów 
i detali wybranych przez Ciebie – czy to nowoczesnych, czy też 
tradycyjnych. To miejsce, z którego kierowca i pasażerowie długo 
będą czerpać pozytywne emocje i inspiracje.

PROJEKT

NASTRÓJ  
WNĘTRZA

MAKSIMUM 
PERSONALIZACJI
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OSIĄGI

PRZEGLĄD SILNIKÓW

99g/km CO2

SILNIKI INGENIUM SYSTEM STOP/START *

Technologię Ingenium wykorzystują trzy silniki wysokoprężne dostępne w modelu XE. Są to całkowicie 
aluminiowe jednostki napędowe o obniżonym tarciu wewnętrznym, z bardzo sztywnym blokiem cylindrów. 
Otrzymały one dwa wałki wyrównoważające, aby zapewnić bardzo niski poziom drgań, gwarantujący 
komfort codziennej eksploatacji samochodu. Wszystkie silniki są wyposażone w technologię Stop/Start* 
i układ inteligentnego ładowania regeneracyjnego, pozwalający na odzysk części energii kinetycznej w czasie 
hamowania silnikiem do ładowania akumulatora, co pozwala minimalizować zużycie paliwa, szczególnie w 
ruchu miejskim. Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i osiągów silników XE, można znaleźć 
na stronach 92 - 93.

*W zależności od rynku.

Ingenium 2.0L, 4-cylindrowy, turbodoładowany Diesel o mocy 163 KM   
Wydajna, starannie dopracowana jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Niskoprzepływowe  
wtryskiwacze pozwalają na precyzyjną kontrolę ilości paliwa podawanego do cylindrów, co pozwala  
maksymalnie optymalizować proces spalania. Inteligentny, elektronicznie sterowany, adaptacyjny układ  
chłodzenia działa tak, by minimalizować zużycie paliwa i emisję CO2. Nie oznacza to mniejszej przyjemności z 
jazdy, jako że silnik dysponuje wysokim momentem obrotowym, zapewniającym dynamiczne przyspieszenie  
już od najniższych prędkości obrotowych.

Ingenium 2.0L, 4-cylindrowy, turbodoładowany Diesel o mocy 180 KM 
Oferuje wyjątkowo dynamiczne osiągi oraz zaskakująco niskie zużycie paliwa. Jak na silnik o takiej pojemności, 
dysponuje wysokim momentem obrotowym, który nie został okupiony wyższym zużyciem paliwa, a to dzięki 
turbosprężarce o zmiennej geometrii kierownic dopływu powietrza.  Zależnie od zmieniającego się wydatku spalin 
maksymalizuje ona swoją wydajność, zapewniając równomierny przyrost mocy nawet przy niskich prędkościach 
obrotowych silnika i natychmiastową reakcję na zmianę warunków pracy, bez tzw. efekty "turbodziury".

Ingenium 2.0L, 4-cylindrowy, turbodoładowany Diesel o mocy 240 KM 
Ma za zadanie dostarczać maksimum mocy i momentu obrotowego. Dwie szeregowo połączone turbosprężarki 
skutecznie wykorzystują zarówno niskie, jak i wysokie ciśnienie spalin do zapewnienia dobrego i równomiernego 
przyspieszenia, pozwalając także na maksymalizację osiągów. Wysoką moc silnik zawdzięcza technologii  
Ingenium, w tym wyższemu ciśnieniu wtrysku systemu common rail, które podniesiono z 1800 do 2200 barów,  
a także udoskonalonej wydajności wtryskiwaczy.

EMISJA SILNIKÓW INGENIUM DIESEL OD
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0-100 km/h w 6,2 sekundy
Ingenium 2.0L, 4-cylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 200 KM  
Oferuje parametry typowe dla samochodów z większymi silnikami, ale przy znacznie niższym zużyciu 
paliwa. Bezpośredni wtrysk paliwa z centralnie umieszczonymi elektromagnetycznymi wtryskiwaczami 
zapewnia precyzyjne dostarczanie paliwa do bardzo efektywnego i czystego spalania Inteligentna, 
bezstopniowa regulacja skoku zaworów pozwala na wczesne lub późne otwarcie zaworów dolotowych, 
co oznacza, że silnik może dostosować swoje działanie do wszystkich sytuacji drogowych. Działanie 
systemu oparto o dwa niezależne zestawy krzywek zaworowych pozwalających na optymalizację 
mocy przy każdej prędkości.

Ingenium 2.0L, 4-cylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 250 KM  
Zapewnia wysoką moc i świetną charakterystykę krzywej momentu obrotowego. Doskonałe 
przyspieszenie i bezproblemowe wyprzedzanie umożliwia maksymalny moment obrotowy, który 
występuje w zakresie 1200 - 4500 obrotów na minutę. Silnik wyposażono w podwójną turbosprężarkę 
Twin Scroll, która jest zasilana przez zintegrowany kolektor wydechowy synchronizujący impulsy 
gazów spalinowych z dwóch par cylindrów, co znacznie ogranicza czas reakcji na zmianę parametrów 
pracy i poprawia reakcję silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia.

BENZYNOWE SILNIKI INGENIUM, MOCNIEJSZA WERSJA ZAPEWNIA

Wśród oferowanych w XE silników benzynowych znalazły się dwa silniki z rodziny Ingenium.  
Dzięki swojej lekkiej, całkowicie aluminiowej konstrukcji i szerokiemu stosowaniu niskotarciowych  
łożysk tocznych, silniki benzynowe Ingenium pracują płynnie, zapewniając wysokie osiągi. Wszystkie  
silniki są wyposażone w system Stop/Start* i układ inteligentnego ładowania regeneracyjnego,  
który pozwala na odzyskanie części energii kinetycznej w czasie hamowania i użycie jej do  
ładowania akumulatora, minimalizując zużycie paliwa, zwłaszcza podczas jazdy miejskiej.



SAMOCHÓD NA ZDJĘCIU: XE S W KOLORZE CORRIS GREY Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM  
(W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

OSIĄGI

0-100 km/h w 5,0 sekund
Silnik benzynowy V6 o pojemności 3.0L, z doładowaniem mechanicznym 
Jednostka z podwójną sprężarką typu Roots, zapewniającą liniowy przyrost mocy  
i natychmiastową reakcję na zmiany obciążenia. Dzięki temu jego osiągi dorównują 
silnikom o znacznie większej pojemności, natomiast ekonomia zużycia paliwa i emisja 
spalin zostały zoptymalizowane i zminimalizowane. Silnik posiada także zmienne 
fazy rozrządu zaworów dolotowych i wylotowych, a lekkie tłoki zaopatrzono w 
niskotarciowe pierścienie, zwiększając w ten sposób sprawność i podnosząc osiągi. 
Celem uzyskania szczególnie płynnej pracy silnika, wyposażono go w dwa wałki 
wyrównoważające siły bezwładności wyższego rzędu.

BENZYNOWE SILNIKI V6 - MOCNIEJSZA WERSJA ZAPEWNIA
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PRZEKŁADNIA 
AUTOMATYCZNA

Przekładnia automatyczna modelu XE wyróżnia się dynamiczną, precyzyjną i 
płynną charakterystyką pracy. Zmiana przełożeń realizowana jest wyjątkowo 
sprawnie, co przekłada się na świetną dynamikę przyspieszania i znacznie ułatwia 
wyprzedzanie. Inteligentny system sterowania pracą przepustnicy i modyfikacji 
długości poszczególnych przełożeń idealnie dostosowuje charakterystykę pracy 
przekładni do aktualnych warunków jazdy i zapotrzebowania na dynamikę. Dzięki 
systemowi Jaguar Drive Control, w trybie Dynamic biegi zmieniane są szybciej, 
a samochód bardziej dynamicznie reaguje na redukcję przełożenia, natomiast w 
trybie Eco załączenie wyższego biegu następuje zauważalnie wcześniej. Ponadto 
kierowca ma również możliwość manualnej zmiany biegów przy pomocy manetek 
znajdujących się za kołem kierownicy.

8-STOPNIOWA PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA
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*Dostępna wyłącznie z silnikami 2.0L Diesel o mocy 163KM oraz 180KM (w zależności od rynku).

PRZEKŁADNIA 
MANUALNA

6-stopniowa przekładnia manualna* to idealne rozwiązanie dla kierowców 
preferujących całkowitą kontrolę nad zmianą przełożeń. Lekka i zaawansowana 
technologicznie manualna skrzynia biegów to jeden z podzespołów 
odpowiedzialnych za nieprzeciętną wydajność paliwową modelu XE. Niską 
masę własną przekładnia zawdzięcza takim elementom, jak lekka obudowa 
z odlewu aluminium, wałki o pustym przekroju oraz kompaktowe koła zębate. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego układu smarowania bezpośredniego, 
który redukuje wewnętrzne tarcie i opory, przekładnia jest bardziej wydajna 
i wyróżnia się jeszcze niższą masą własną. Zaprojektowana specjalnie z myślą 
o dynamice pojazdów sportowych, manualna skrzynia biegów w modelu XE 
gwarantuje szybką, precyzyjną zmianę przełożeń oraz wysoki komfort jazdy 
i użytkowania.

6-STOPNIOWA PRZEKŁADNIA MANUALNA



ZAAWANSOWANA  
AERODYNAMIKA

Kształt nadwozia modelu XE został rygorystycznie zoptymalizowany pod kątem sprawności 
aerodynamicznej i stabilności. Ze współczynnikiem czołowego oporu powietrza Cx obniżonym 
do zaledwie 0,26 XE przecina powietrze, zużywając przy tym mniej paliwa i emitując mniej spalin. 
Każdy element zewnętrzny samochodu dopracowano także pod kątem aerodynamiki nadwozia, 
by maksymalnie wykorzystać jego potencjał aerodynamiczny, jednocześnie zachowując wspaniałe 
proporcje XE. Pionowe wloty w narożnikach przedniego zderzaka prowadzą powietrze przez otwory 
w nadkolach, skąd przepływając nad kołami wydostaje się ono na zewnątrz i opływa nadwozie wzdłuż 
jego bocznych powierzchni. Zastosowano także wzorowane na samochodach wyścigowych osłony 
podwozia i dyfuzor, które redukując opory powietrza mają swój wkład w uczynienie XE tak wydajnym, 
oszczędnym i wyrafinowanym aerodynamicznie, jak to tylko możliwe.

SAMOCHÓD NA ZDJĘCIU: XE R-SPORT W KOLORZE CAESIUM BLUE Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

OSIĄGI

ZAAWANSOWANA AERODYNAMIKA WYSOKA SPRAWNOŚĆ

24 |







Jaguar Land Rover od ponad dekady znajduje się w czołówce firm budujących nadwozia samochodowe z 
aluminium i nadal wyznacza trendy tej technologii. W ramach pionierskiego projektu recyklingu aluminium, 
REALCAR*, odzyskaliśmy i skierowaliśmy do ponownego wykorzystania w produkcji w latach 2015-2016  
ponad 50 000 ton aluminium, odpowiadającego 200 000 nadwozi modelu XE. Zapobiegło to emisji ponad 
500 000 ton CO2 do atmosfery.

Konstrukcję modelu XE oparto na lekkiej strukturze z aluminium, która jest owocem rozwiązań i technologii 
stosowanych w przemyśle lotniczym oraz gwarantuje optymalne połączenie osiągów i komfortu jazdy. 
Niewykle odporne nadwozie wykonano ze stopu aluminium serii 6000, który wykazuje się wyjątkowo wysoką 
wytrzymałością. Mimo swej konstrukcyjnej lekkości, strukturę tą cechuje bardzo wysoka sztywność skrętna, 
co przekłada się na wyjątkową precyzję charakterystki prowadzenia. Ponadto taka konstrukcja nadowzia 
umożliwia wypracowanie optymalnego rozkładu masy między przednią a tylną osią pojazdu (niemal 50:50). 
Lekka struktura nadwozia przyczynia się również do zmniejszenia zużycia paliwa i poziomu emisji CO2, 
dzięki czemu różne wersje modelu XE emitują zaledwie 99g CO2 na kilometr i potrafią przyspieszyć nawet 
do 250km/h.

ALUMINIOWY MONOCOQUE
DOSKONAŁA STABILNOŚĆ WYTRZYMAŁY I LEKKI

OSIĄGI

*Firma Jaguar Land Rover realizowała projekt REALCAR we współpracy z następującymi partnerami: Brunel University, Innovate UK, 
Innoval Technology, Norton Aluminium, Novelis, Stadco oraz Zyomax.
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ALUMUNIOWA ZWROTNICA  
PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA

Lekka, aluminiowa zwrotnica przedniego zawieszenia została 
zaprojektowana tak, by zoptymalizować jej sztywność 
i wytrzymałość, a przez to poprawić zwinność, szybkość 
reakcji i precyzję jazdy XE, by prowadził się on, jak dobry 
samochód sportowy.

XE reaguje zwinnie i dynamicznie, a jednocześnie zapewnia komfort jazdy - właśnie taka 
unikalna równowaga czyni go Jaguarem. Idealną bazą dla stworzenia wyjątkowej dynamiki 
jazdy XE, jest lekka, bardzo wytrzymała i sztywna aluminiowa struktura nadwozia, a także 
niemal idealny rozkład obciążenia osi 50:50.

Wysokiej klasy zawieszenie przednich i tylnych kół jest uwieńczeniem podwozia, 
które zapewnia doskonałe połączenie sportowego charakteru i komfortu limuzyny. 
Zaawansowane rozwiązania zastosowane w amortyzatorach - zarówno pasywne, jak 
i adaptacyjne - przenoszą jakość jazdy na jeszcze wyższy poziom i rozszerzają możliwości 
dynamiczne XE. Zawieszenie ze swoją precyzją kontroli ruchu kół, zwinnością i zdolnością 
przekazywania kierowcy tego, co dzieje sie na drodze, daje XE ducha prawdziwie 
sportowego samochodu.

UNIKALNA TECHNIKA 
ZAWIESZENIA KÓŁ

KOMFORT  
I DYNAMIKA

PODWOZIE I ZAWIESZENIE

CHŁODZENIE HAMULCÓW

Wypełnione włóknem szklanym propylenowe kanały 
chłodzenia hamulców doprowadzają powietrze do 
tarcz hamulcowych, zwiększając możliwości hamowania 
w czasie bardzo dynamicznej jazdy.
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ZINTEGROWANE TYLNE  
ZAWIESZENIE WIELOWAHACZOWE

Integralne tylne zawieszenie wielowahaczowe umożliwia idealne łączenie 
wyrafinowanej, luksusowej jazdy z ostrym, bezpośrednim prowadzeniem. 
Zawieszenie będące wzorcem dla tej klasy samochodów, oddzielnie i niezależnie 
przenosi poprzeczne, wzdłużne i pionowe siły działające na koła, zapewniając 
precyzję kierowania i komfort jazdy. Wiele komponentów wykonano jako 
aluminiowe odkuwki lub odlewy, czyli w technologiach optymalnych dla 
zbudowania mocnego, lekkiego zawieszenia.

ALUMINIOWE PODWÓJNE WAHACZE 
POPRZECZNE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA

Konfiguracja powszechnie uznana za najlepszą dla 
przedniego zawieszenia, ściśle wzorowana na rozwiązaniu 
zastosowanym w F-TYPE, zapewniającym precyzję 
prowadzenia i optymalne reakcje układu kierowniczego.

SYSTEM ADAPTIVE DYNAMICS

Opcjonalny system Adaptive Dynamics gwarantuje zarówno precyzję 
dynamicznej jazdy, jak i delikatność luksusowego komfortu, poprzez 
monitorowanie położenia kół i ruchów nadwozia. System monitoruje 
ustawicznie sytuację i reguluje charakterystykę amortyzatorów, 
zapewniając optymalną równowagę pomiędzy komfortem i precyzją  
w dowolnych warunkach jazdy.





TECHNOLOGIA UKŁADU NAPĘDOWEGO

ZAAWANSOWANA DYNAMIKA JAZDY
SYSTEM ADAPTIVE DYNAMICS†

Niezależnie od tego, czy przyspieszasz na autostradzie, przejeżdżasz zakręty 
na wąskiej drodze, czy poruszasz się po mieście, opcjonalny system Adaptive 
Dynamics, modyfikuje reakcje XE, dopasowując je do warunków i stylu jazdy. 
System analizuje przyspieszenia, pokonywanie zakrętów, otwarcie przepustnicy  
i działanie pedału hamulca, a także wciskanie pedału przyspieszenia do oporu. 
Ruchy kierownicy są analizowane do 500 razy na sekundę, a ruchy nadwozia do  
100 razy na sekundę. Korzystając z tych informacji, nieustannie regulowane 
jest działanie elektronicznie sterowanych amortyzatorów adaptacyjnych, aby 
zoptymalizować ustawienia zawieszenia i utrzymać precyzję oraz komfort jazdy XE.

ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE  
UKŁADU KIEROWNICZEGO
Elektrycznie wspomagany układ kierowniczy (EPAS) wyjątkowo 
precyzyjnie informuje kierowcę o reakcjach samochodu, 
zapewnia pełną kontrolę i włącza się do działania tylko wtedy, 
gdy jest potrzebny, oszczędzając w ten sposób energię, a 
więc także paliwo. EPAS jest zaawansowanym, sterowanym 
komputerowo systemem, zwiększającym siłę wspomagania 
przy manewrach wykonywanych z niewielką prędkością i 
zwiększającym precyzję wyczucia samochodu przy szybkiej 
jeździe. Umożliwia on również realizację zaawansowanych 
funkcji bezpieczeństwa, jak asystenta utrzymywania pasa ruchu 
i asystenta parkowania.

SYSTEM CONFIGURABLE DYNAMICS*†

Opcjonalny system Configurable Dynamics* jest rozwiązaniem przeniesionym  
z modelu F-TYPE. Pozwala on na dostosowanie dynamiki XE poprzez wybór mapy 
działania przepustnicy, punktów zmiany przełożeń i siły wspomagania układu 
kierowniczego do własnych potrzeb i stylu jazdy. W samochodach wyposażonych  
w opcjonalny system Adaptive Dynamics, można rozszerzyć personalizację,  
konfigurując ustawienia amortyzatorów.

MAKSYMALIZACJA NIEUSTANNA ADAPTACJA

TECHNOLOGIA UKŁADU NAPĘDOWEGO

Tryb dynamiczny zamienia aktualnie używane oprogramowanie samochodu, by intensywniej 
korzystać ze sportowego potencjału XE. Wyostrza reakcję na otwarcie przepustnicy, zwiększa 
precyzję układu kierowniczego, dynamiczniej* wykonuje zmiany biegów i robi to przy wyższych 
obrotach silnika. Kierowca nie tylko czuje zmianę, ale także ją widzi, gdy wskaźniki zostają 
podświetlone czerwoną poświatą. Tryb dynamiczny mocniej zespala kierowcę z samochodem, 
który z łagodnego kota zmienia się w pełnokrwistego Jaguara XE.

*Tylko w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów. 
†Wyposażenie standardowe w modelu XE S, niedostępne z silnikiem Diesla 2,0L 163KM.
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PEWNOŚĆ ZA KIEROWNICĄ

Unikalny w tej klasie samochodów system wspomagania jazdy na śliskiej nawierzchni (ASPC) stosowany w 
samochodach Jaguar jest rodzajem tempomatu działającego przy niskich prędkościach, który umożliwia XE 
radzenie sobie w przypadku nawierzchni o niskiej przyczepności. ASPC pozwala kierowcy skupić się na kierowaniu 
pojazdem. Po aktywacji należy użyć przycisków tempomatu i ustawić "docelową" prędkość pomiędzy 3,6 km/h, 
a 30 km/h. System będzie dążył do uzyskania i utrzymania zadanej prędkości, wykorzystując przy tym możliwości 
systemu kontroli trakcji.

ASPC jest wyposażeniem standardowym przy wszystkich silnikach współpracujących z automatyczną przekładnią. 
Ułatwia on kierowcy XE radzenie sobie na śliskich, luźnych lub oblodzonych nawierzchniach, w pofałdowanym 
terenie, a nawet podczas zjeżdżania z trudnego wzniesienia. Dzięki temu XE staje się łatwiejszy do prowadzenia 
w trudnych warunkach. System ASPC posiada również funkcję ruszania z miejsca, umożliwiającą rozpoczęcie 
jazdy na szczególnie śliskiej nawierzchni lub na śliskim podjeździe, a także funkcję zjeżdżania ze wzniesienia z 
utrzymywaniem stałej prędkości.

W samochodach wyposażonych w napęd wszystkich kół i system Adaptive Dynamics**, opcjonalny system 
adaptacyjnego dostosowania do nawierzchni (AdSR) rozpoznaje różnice między różnymi rodzajami nawierzchni 
celem wykorzystania maksymalnej dostępnej przyczepności. Skonstruowany w oparciu o ogromne doświadczenia 
firmy Jaguar Land Rover z systemami napędu wszystkich kół, AdSR stale monitoruje warunki poruszania się 
samochodu i dostosowuje do nich ustawienia silnika i hamulców. Włączony AdSR będzie działał przy wszystkich 
prędkościach, wspierając kierowcę w złych warunkach pogodowych i na trudnych, zdradliwych nawierzchniach.

TECHNOLOGIA UKŁADU NAPĘDOWEGO

BŁOTO / NAWIERZCHNIA 
SZUTROWA*Tylko w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów. 

**Wyposażenie standardowe w modelu XE S, niedostępne z silnikiem Diesla 2,0L 163 KM.

Z każdym rodzajem opon, system ASPC może osiągnąć podobny poziom wykorzystania przyczepności, jak wyjątkowo doświadczony kierowca. 
Wybór opon zimowych lub całorocznych dla modelu XE może skutkować polepszeniem właściwości jezdnych na śliskiej nawierzchni.

ADAPTACYJNA  
KONTROLA NAWIERZCHNI

WSPOMAGANIE JAZDY 
NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI*
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MOKRY ASFALTŚNIEG/LÓDMOKRA TRAWA



DROGA O NISKIEJ PRZYCZEPNOŚCI
Na śliskich nawierzchniach, jak trawa, czy śnieg, moment 
obrotowy może być rozdzielony pomiędzy koła przednie 
i tylne, aby zmaksymalizować przyczepność.

W ekstremalnych warunkach, gdy jedynie przednie koła 
mają przyczepność, do 100% momentu obrotowego 
silnika może trafić na przednie koła, co w tak 
szczególnych warunkach pozwala na optymalne 
wykorzystanie przyczepności.

TYŁ PRZÓD
DROGA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI
W normalnych warunkach moment obrotowy 
przekazywany jest na tylne koła, zapewniając wysoko 
cenioną zwinność i prowadzenie się Jaguara.

TYŁ PRZÓD



TECHNOLOGIA UKŁADU NAPĘDOWEGO

System napędu wszystkich kół (AWD) modelu XE łączy w sobie zwinność i charakter tylnego napędu (RWD) z wyższym 
bezpieczeństwem i zwiększoną przyczepnością, jakie zapewnia napęd AWD. W czasie normalnej jazdy, XE jest głównie 
samochodem tylnonapędowym, dostarczającym czystą przyjemność prowadzenia, odpowiednie wrażenia i równowagę. Kiedy 
droga staje się bardziej wymagająca lub gdy kierowca dynamicznie przyspiesza na nawierzchni o niskiej przyczepności, układ 
niedostrzegalnie przenosi część dostarczanej mocy na koła przednie, umożliwiając XE utrzymanie optymalnej przyczepności 
i zrealizowanie zamiarów kierowcy w każdych warunkach.

System AWD w modelu XE wykorzystuje skrzynkę rozdzielczą zamontowaną z tyłu 8-biegowej przekładni automatycznej, by 
zarządzać odpowiednim rozkładem momentu obrotowego na przednie i tylne koła. System zaprojektowano tak, by zapewnić 
XE parametry dynamiczne godne Jaguara. Skrzynkę rozdzielczą wyposażono w uruchamiane elektromechanicznie sprzęgło 
wielotarczowe z siłownikiem wytwarzającym ciśnienie hydrauliczne. Ciśnienie to jest błyskawicznie i dokładnie kontrolowane, 
aby wygenerować potrzebną siłę na sprzęgle do przeniesienia optymalnego momentu obrotowego na przednie koła.

W przeciwieństwie do innych systemów, które reagują na uślizg kół, inteligentny dynamiczny układ napędowy Jaguara (IDD) 
posiada oprogramowanie przewidujące rozwój sytuacji. Korzystając z czujników monitorujących położenie przepustnicy i skręt 
kół, program oblicza prawdopodobieństwo poślizgu kół. IDD nieustannie analizuje te sygnały i porównuje je z odpowiedziami 
silnika, przekładni i kontroli trakcji celem obliczenia dostępnej przyczepności kół, by optymalnie rozdzielić moment obrotowy 
jeszcze przed utratą przyczepności. Już ruszając z miejsca, XE może przejść z napędu RWD na AWD w ciągu zaledwie 
165 milisekund lub w ciągu 100 milisekund, gdy samochód znajduje się w ruchu.

Rezultatem jest napęd, który łączy w sobie charakter RWD z możliwościami trakcyjnymi AWD, zapewniając doskonałe osiągi 
i kontrolę nad samochodem, niezależnie od tego, co przyniesie droga za najbliższym zakrętem.

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA 
UKŁADU NAPĘDOWEGO

NAPĘD 
WSZYSTKICH KÓŁ

INTELIGENTNA DYNAMIKA 
UKŁADU NAPĘDOWEGO
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NA ZDJĘCIU: XE S W KOLORZE FIRENZE RED Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM  
(W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

STEROWANIE MOMENTEM 
HAMUJĄCYM KOŁA

Selektywne sterowanie momentem hamującym koła pozwala maksymalizować możliwości 
przejeżdżania nawet bardzo ciasnych zakrętów przez XE. Sterowanie rozdziałem momentu 
hamującego zapewnia kontrolowane, niezależne hamowanie koła przedniego i tylnego od 
wewnętrznej strony zakrętu, aby zwiększyć siły ułatwiające pokonanie zakrętu. W większości 
przypadków większe ciśnienie hamowania jest stosowane do tylnego wewnętrznego koła, 
ponieważ umożliwia to najskuteczniejsze pokonanie zakrętu, a przednie wewnętrzne koło 
jest hamowane dla większej skuteczności i precyzji skrętu. W rezultacie zmniejsza się 
podsterowność na ostrych zakrętach i pewniejszy jest kontakt kół z drogą. Sterowanie 
momentami hamowania dostarcza większej sportowej zwinności, a u kierowcy wzmacnia 
poczucie kontroli nad samochodem.

SYSTEM TORQUE VECTORING BY BRAKING

UZYSKANY PRZEZ 
HAMOWANIE 
DODATKOWY MOMENT 
SIŁY OBRACA SAMOCHÓD 
WZGLĘDEM JEGO OSI 
PIONOWEJ.

MOMENT NAPĘDOWY 
JEST DOSTARCZANY 
TAK, BY UTRZYMAĆ 
STAŁĄ PRĘDKOŚĆ KÓŁ 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PO 
ZEWNĘTRZNEJ STRONIE 
ZAKRĘTU.

TORQUE VECTORING POLEGA NA 
AUTOMATYCZNYM I NIEZALEŻNYM 
PRZYHAMOWYWANIU PRZEDNIEGO 
I TYLNEGO KOŁA PO WEWNĘTRZNEJ 
STRONIE ZAKRĘTU.
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PRZYHAMOWYWANIE POSZCZEGÓLNYCH  
KÓŁ PRZECIWDZIAŁAJĄCE PODSTEROWNOŚCI  
LUB NADSTEROWNOŚCI

KONTROLA  
I STABILNOŚĆ JAZDY 

System kontroli stabilności Jaguara utrzymuje XE w bezpiecznej równowadze w czasie dynamicznej jazdy,  
a także w trudnych warunkach drogowych, by samochód poruszał się stabilnie, zgodnie z wolą kierowcy.

System dynamicznej kontroli stabilności (DSC) monitoruje dynamiczne reakcje XE i interweniuje, by 
zmaksymalizować stabilność pojazdu i optymalizować dostępną przyczepność. DSC zmniejsza moment obrotowy 
silnika i stosuje hamowanie wybranych kół, aby skorygować kierunek jazdy samochodu, poprzez przeciwdziałanie 
podsterowności lub nadsterowności. System DSC stosowany w XE ma zwiększone możliwości radzenia sobie 
z podsterownością poprzez zmniejszenie prędkości i bardziej efektywne przywrócenie kontroli nad pojazdem.

Kontrola momentu hamowania silnikiem (EDC) zmniejsza ryzyko blokady kół powodowane zbyt intensywnym 
hamowaniem silnikiem w niekorzystnych warunkach. System działa poprzez chwilowe zwiększanie momentu 
obrotowego dostarczanego na koła napędzane, gdy jest to potrzebne.

Asystent stabilności przyczepy (TSA) dba o większą stabilność samochodu wraz z holowaną przyczepą. 
TSA wykrywa niebezpieczne zjawisko wężykowania przyczepy w jego początkowym stadium i pomaga 
w odzyskaniu kontroli poprzez odpowiednie, stopniowe zmniejszanie prędkości drogą obniżania mocy silnika 
i przyhamowywania kół po każdej ze stron samochodu.

DYNAMICZNA 
KONTROLA  
STABILNOŚCI

NA ZDJĘCIU: XE S W KOLORZE FIRENZE RED Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM  
(W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

PODSTEROWNOŚĆ

NADSTEROWNOŚĆ

KONTROLA  
HAMOWANIA  
SILNIKIEM

ASYSTENT  
STABILNOŚCI  
PRZYCZEPY
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WYŚWIETLACZ PRZEZIERNY (HUD)
WYŚWIETLACZ PRZEZIERNY Z TECHNOLOGIĄ LASEROWĄ

Opcjonalny wyświetlacz przezierny (HUD)* wykonany w technologii laserowej wyświetla na przedniej szybie 
najważniejsze dla kierowcy informacje. 
Nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym, wyraźnie wyświetlany jest ostry, jasny obraz, który może zawierać 
prędkość pojazdu, wskazówki nawigacyjne, powiadomienia tempomatu i informacje systemu rozpoznawania znaków 
drogowych, jeżeli samochód dysponuje tym systemem. Wyświetlacz przezierny pozwala zminimalizować czas, 
przez jaki kierowca musi obserwować wskaźniki na desce rozdzielczej i pozwala na bieżącą, pełną informację o 
prędkości samochodu.

NAWIGACJA Z 
PROWADZENIEM "OD 
SKRĘTU DO SKRĘTU"**

PRĘDKOŚĆ

ROZPOZNANE ZNAKI 
DROGOWE**

ADAPTACYJNY TEMPOMAT  
Z SYSTEMEM QUEUE ASSIST**

*Wymaga szyby przedniej z warstwą odbijającą promieniowanie podczerwone. 
**Wyposażenie opcjonalne dostępne w zależności od rynku.
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ROZWIĄZANIA INCONTROL

InControl*, to nasz zestaw zaawansowanych technologii, które łączą zarówno Ciebie, jak i Twojego XE ze światem 
zewnętrznym. Oferujemy do wyboru jeden z dwóch systemów informacji i rozrywki InControl: Touch, który jest dostępny 
jako standard lub jego bardziej zaawansowaną wersję Touch Pro. Możliwości obu systemów mogą być dodatkowo 
zwiększone poprzez dodanie do nich odpowiednich pakietów łączności Connect lub Connect Pro**.

ROZWIĄZANIA INCONTROL

INFORMACJA, ROZRYWKA, ŁĄCZNOŚĆ

*Przy opisach funkcji InControl należy pamiętać, że poszczególne cechy mogą być opcjonalne i uzależnione od rynku lub wersji układu napędowego.  
Prosimy o korzystanie ze swojej krajowej strony internetowej Jaguara lub o pytanie autoryzowanych Dystrybutorów marki Jaguar o dostępność opisanych 
rozwiązań i szczegółowe warunki ich wykorzystania w danym kraju. Niektóre funkcje wymagają karty SIM z odpowiednim pakietem transferu danych, co będzie 
wymagało dalszej subskrypcji po początkowym okresie uzgodnionym ze sprzedawcą. Łączność komórkowa nie zawsze jest dostępna w każdym miejscu. 
**Na wybranych rynkach, na których dostępna jest nawigacja Pro, należy wybrać wszystkie funkcje systemu Connect Pro. Prosimy o kontakt z Dystrybutorem 
samochodów Jaguar celem wyjaśnienia szczegółów.
†Dostępne tylko z aplikacjami InControl lub Connect Pro (prosimy o zapoznanie się z opcjonalnymi pakietami łączności Touch Pro).

Programy lub aplikacje będące własnością innych firm mogą wymagać zaakceptowania warunków licencji użytkownika końcowego.

TOUCH TOUCH PRO
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Więcej informacji o Touch zamieszczono na stronach 44-45. Więcej informacji o Touch Pro zamieszczono na stronach 46-47.

TOUCH TOUCH PRO

STANDARD W KAŻDEJ WERSJI XE

Ekran dotykowy 8"

Zespół wskaźników z centralnym wyświetlaczem TFT 5"

Zestaw audio Jaguar Sound System (80W)

Radio AM/FM

ZŁącza USB, Bluetooth® i AUX

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Connect składa się z aplikacji InControl, 
aplikacji na smartfony Remote Premium i hotspotu Wi-Fi

Secure Tracker śledzenie skradzionego pojazdu  
i powiadamianie za pośrednictwem smartfonu  
i centrum nadzoru

OPCJE DODATKOWE

Zestaw audio MeridianTM Sound System (380W)

Nawigacja satelitarna

Radio cyfrowe DAB

Aplikacje InControl

DOSTĘPNY JAKO ROZBUDOWA SYSTEMU

Ekran dotykowy 10,2" z rozpoznawaniem gestów  
i personalizacją ekranu głównego

Wyświetlacz zespołu wskaźników 12,3" z wirtualnymi wskaźnikami 
zegarowymi i pełnoekranowym widokiem mapy 3D

Nawigacja satelitarna Pro

Zestaw audio Meridian™ Sound System (380W)

Radio AM/FM, Bluetooth® oraz 2 gniazda USB

Pamięć dostępna dla użytkownika 10GB

Napęd CD/DVD

Protect składa się z  
SOS Emergency Call, Jaguar Optimised Assistance 
i aplikacji smartfonowych Remote Essentials

OPCJE DODATKOWE

Zestaw audio MeridianTM Surround Sound (825W)

Cyfrowy odbiornik TV, złącza HDMI†, MHL†

Radio cyfrowe DAB

Funkcja Dual View

Aplikacje InControl

8" 10,2"

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Connect Pro** składa się z aplikacji InControl, aplikacji na 
smartfony Remote Premium i hotspotu Wi-Fi, usług Pro Services, 
w tym informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym

Secure Tracker śledzenie skradzionego pojazdu i powiadamianie 
za pośrednictwem smartfonu i centrum nadzoru

Protect składa się z  
SOS Emergency Call, Jaguar Optimised Assistance 
i aplikacji smartfonowych Remote Essentials



EKRAN DOTYKOWY 8" W RZECZYWISTYCH ROZMIARACH

System audio Standardowo: Jaguar Sound System (80W) 
Opcjonalnie: MeridianTM  Sound System (380W)

Nawigacja System nawigacji satelitarnej*
Wyświetlacz 8-calowy ekran dotykowy
Multimedia Radio AM/FM, Radio DAB*. Bluetooth®, gniazda 1 x USB, 1 x AUX
Standardowy pakiet InControl Protect składa się z SOS Emergency Call, Jaguar Optimised Assistance i aplikacji smartfonowych Remote Essentials
Opcjonalny pakiet Connectivity Connect składa się z aplikacji InControl, aplikacji smartfonowych Remote Premium i hotspotu Wi-Fi

*Wyposażenie opcjonalne. 
**Wyposażenie opcjonalne, dostępność w zależności od rynku.



ROZWIĄZANIA INCONTROL

Connect*, to zestaw technologii i aplikacji, które przenoszą łączność dostępną 
w XE na wyższy poziom.

Aplikacje InControl, to zestaw przygotowanych na zamówienie i zatwierdzonych 
przez Jaguara aplikacji, które mogą łączyć się z samochodem za pośrednictwem 
smartfona. Zapewnia to bezpieczne i wygodne korzystanie z tych aplikacji, 
które zostały zoptymalizowane specjalnie pod kątem wykorzystywania ich 
w samochodzie.

Hotspot Wi-Fi daje możliwość stworzenia hotspotu 3G za pomocą anteny 
samochodu i przy wykorzystaniu karty SIM. Wzmacnia to połączenie ze światem 
zewnętrznym, czyniąc je bardziej stabilnym, niż można trwale uzyskać za pomocą 
osobnego urządzenia. Istnieje możliwość podłączenia do ośmiu urządzeń, 
za pomocą których można czytać pocztę elektroniczną, przeglądać strony 
internetowe i pobierać treści z sieci.

Remote Premium, to wielofunkcyjna aplikacja, która pozwala na monitorowanie, 
a także interakcję z samochodem za pomocą smartfona. Można zdalnie uruchomić 
silnik**, by uzyskać właściwą temperaturę we wnętrzu, zablokować i odblokować 
zamki, zlokalizować XE na mapie lub bezpośrednio za pomocą funkcji dźwiękowej 
i migania świateł, a także śledzić swoje podróże - wszystko to za pośrednictwem 
jednej aplikacji.

SYSTEM TOUCH SYSTEM CONNECT
ZAAWANSOWANY  SYSTEM INFORMACJI 
I ROZRYWKI W STANDARDZIE OPCJONALNY PAKIET ŁĄCZNOŚCI

System multimedialny Touch w XE stanowi centralę łączności, sterowania i rozrywki. 
Jego kluczowe komponenty, to:

Ekran dotykowy 8" będący głównym elementem konsoli centralnej. Przejrzysty 
i szybko działający interfejs graficzny ułatwia sprawną obsługę.

Łatwy w obsłudze ekran dotykowy reaguje bezpośrednio na gesty dotyku 
i przesuwania

Wskazówki nawigacyjne* sprawiają, że planowanie podróży oraz poruszanie się po 
wyznaczonej trasie stają się łatwe, także dzięki głosowemu prowadzeniu "od skrętu 
do skrętu" i widokowi skrzyżowań. Funkcja nawigowania zliczeniowego pozwala 
dokładnie lokalizować pojazd, nawet gdy sygnał GPS chwilowo nie jest dostępny, 
co jest idealnym rozwiązaniem w centrach miast lub w czasie jazdy w tunelach.

Integracja telefonu poprzez Bluetooth pozwala połączyć i obsługiwać telefon 
poprzez system Touch, tak przy wykonywaniu połączeń telefonicznych, jak i przy 
odtwarzaniu muzyki: prosto, łatwo i bezprzewodowo.

Muzyczne okno na świat, jakie otwiera radio AM/FM, radio cyfrowe DAB*, a także 
gniazda USB i AUX.

Zintegrowany syntezator mowy*, to oprogramowanie minimalizujące 
rozpraszanie uwagi kierowcy poprzez odczytywanie na głos przychodzących 
wiadomości tekstowych. Można na nie łatwo odpowiedzieć, korzystając z zestawu 
przygotowanych krótkich wiadomości.

Precyzyjne sterowanie systemem klimatyzacji i ogrzewania za pomocą ekranu 
dotykowego. Można ustawiać temperatury docelowe, kierunek i intensywność 
nawiewu powietrza, a także sterować ogrzewaniem lub chłodzeniem foteli  
(jeśli samochód posiada takie wyposażenie).

Poznaj zalety InControl na stronie jaguar.pl/incontrol

Przy opisach funkcji InControl należy pamiętać, że poszczególne cechy mogą być opcjonalne i uzależnione od rynku lub wersji układu napędowego. Prosimy o korzystanie ze swojej krajowej 
strony internetowej Jaguara lub o pytanie autoryzowanych Dystrybutorów marki Jaguar o dostępność opisanych rozwiązań i szczegółowe warunki ich wykorzystania w danym kraju. Niektóre 
funkcje wymagają karty SIM z odpowiednim pakietem transferu danych, co będzie wymagało dalszej subskrypcji po początkowym okresie uzgodnionym zesprzedawcą.  
Łączność komórkowa nie zawsze jest dostępna w każdym miejscu.
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EKRAN DOTYKOWY 10,2" W RZECZYWISTYCH ROZMIARACH

Pełny cyfrowy zestaw przyrządów, ekran o przekątnej 12,3"  
z wirtualnymi wskaźnikami zegarowymi

System audio Standardowo: MeridianTM Sound System (380W) 
Opcjonalnie: MeridianTM Surround Sound System (825W)

Nawigacja Nawigacja Pro
Wyświetlacz Ekran dotykowy 10,2"
Multimedia Radio AM/FM, radio DAB Radio*, Dual View*, Bluetooth®, HDMI**, MHL**, złącza 2 x USB. 

Cyfrowa TV*, 10GB pamięci dyskowej dla użytkownika, napęd CD/DVD
Standardowy pakiet InControl Protect składa się z SOS Emergency Call, Jaguar Optimised Assistance oraz Remote Essentials
Opcjonalne pakiety Connectivity Connect Pro† składa się z aplikacji InControl, Remote Premium, hotspotu Wi-Fi i Pro Services 

(w tym z aplikacji Route Planner Companion, z funkcją "podziel się swoją lokalizacją  
i czasem przyjazdu", trybu Commute, trybu Arrival, informacji o ruchu drogowym w czasie 
rzeczywistym, usług paliwowych i parkingowych

*Wyposażenie opcjonalne. 
**Dostępne tylko z aplikacjami InControl lub Connect Pro (prosimy o zapoznanie się z opcjonalnymi pakietami łączności Touch Pro). 
†Na wybranych rynkach, na których dostępna jest nawigacja Pro, należy wybrać wszystkie funkcje systemu Connect Pro.  
 Prosimy o kontakt z Dystrybutorem samochodów Jaguar celem wyjaśnienia szczegółów.



ROZWIĄZANIA INCONTROL

System Touch Pro sprzętowo i programowo otrzymał rozwiązania nowej 
generacji, przenosząc łączność i rozrywkę dostępne na pokładzie XE na wyższy 
poziom. Funkcje Touch Pro zastępują lub rozszerzają możliwości systemu Touch. 
Kluczowe cechy Touch Pro, to:

Większy, wysoce czuły ekran dotykowy o przekątnej 10,2" jako główny element 
konsoli centralnej, konfigurowalny ekran główny i bardzo szybka, płynna praca. 
Jego interaktywny panel boczny umożliwia łatwą pracę wielozadaniową.

Precyzyjne sterowanie dotykowe pozwala na manipulowanie oraz szybką, 
bezproblemową interakcję z wyświetlanymi treściami. Ekran dotykowy reaguje 
w ten sam sposób, jak w smartfonie lub tablecie, obsługując gesty takie jak 
szczypanie do zmiany wielkości obrazu i machnięcie do przesuwania obrazu.

Wyświetlacz 12,3" głównego zestawu instrumentów z wirtualnymi 
wskaźnikami zegarowymi i z pełnoekranowym podglądem mapy 3D sprawia, 
że jazda niesie jeszcze więcej przyjemności. Ekran umieszczono bezpośrednio 
przed kierowcą. Można wybrać widok pełnoekranowej mapy 3D lub jeden 
z czterech graficznych motywów, zależnie od własnych preferencji.

Rozbudowany system nawigacyjny o większej szybkości działania. Jedną 
z wielu innowacyjnych funkcji nawigacji Touch Pro jest informacja o 
niedostatecznej ilości paliwa do zakończenia podróży, którą użytkownik 
otrzymuje bezpośrednio po wprowadzeniu punktu docelowego. Następnie 
system wyświetla stacje benzynowe na odcinku trasy, na którym będzie 
należało uzupełnić paliwo. System automatycznie wyświetla także opcje 
dotyczące parkowania.

Osobista przestrzeń dyskowa przeznaczona na filmy i muzykę o użytecznej 
pojemności 10 GB. Dwa porty USB działające na zasadzie ”Plug and play” 
umożliwiają szybszy transfer danych.

Funkcja Dual View* pozwalająca pasażerowi i kierowcy na korzystanie z różnych 
mediów na tym samym ekranie dotykowym 10,2". Przykładowo, pasażer 
może oglądać film (z dźwiękiem ze słuchawek bezprzewodowych), natomiast 
kierowca widzi mapę systemu nawigacji.

Usługi, technologie i aplikacje Connect Pro oferują wszystko, co najlepsze w 
dziedzinie łączności i wygody korzystania z niej. Zachowano wszystkie zalety 
systemu Connect (patrz str.  45), dodając wiele nowych funkcji, a w tym:

Aplikacja Route Planner Companion oferująca prawdziwą nawigację „od drzwi 
do drzwi”. Wystarczy wstępnie zaplanować cel podróży i trasę na smartfonie 
Apple lub dowolnym z systemem Android. Aplikacja zaprowadzi Cię do 
samochodu, gdzie znajdziesz wybraną trasę dostępną na ekranie dotykowym 
samochodu. Po zakończeniu podróży samochodem, aplikacja może zaprowadzić 
Cię pieszo lub środkami transportu publicznego (jeśli są dostępne) do 
miejsca docelowego.

System informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym wykorzystujący 
miliony docierających na bieżąco danych o ruchu drogowym, by dać dokładny 
obraz sytuacji na drodze aż do miejsca docelowego, pomagając wybrać 
najlepszą trasę. W miarę postępów, system monitoruje na żywo warunki ruchu i 
może automatycznie zmodyfikować trasę, by uniknąć zatorów.

Funkcja dzielenia się przewidywanym czasem dotarcia do punku docelowego 
z wybranymi osobami, które będą dokładnie wiedziały, kiedy przybędziesz, 
według obliczeń dokonanych przez system nawigacyjny. Jeśli jesteś spóźniony, 
system może następnie wysłać automatyczne aktualizacje za pośrednictwem 
SMS lub poczty elektronicznej, bez żadnych dalszych działań z Twojej strony.

Tryb codziennych dojazdów umożliwiający systemowi nauczenie się Twoich 
ścieżek i automatyczne informowanie o przewidywanym czasie przejazdu 
w oparciu o dane uzyskiwane na bieżąco oraz historię dotychczasowych 
przejazdów. System uczy się tras, którymi jeździsz do danego miejsca, 
a następnie doradza, która z nich będzie najszybsza.

Tryb przybycia na miejsce wyświetlający interaktywny widok 360° z poziomu 
ulicy Twojego miejsca docelowego, by bezproblemowo zakończyć podróż. 
System automatycznie ponownie wyświetli ten widok po dotarciu na miejsce. 
Następnie wystarczy wskazać na ekranie  wybrany pobliski parking, który pojawi 
się jako zaktualizowany punkt docelowy.

SYSTEM TOUCH PRO SYSTEM CONNECT PRO
SYSTEM INFORMACYJNO-ROZRYWKOWY 
NOWEJ GENERACJI OPCJONALNY ROZSZERZONY PAKIET ŁĄCZNOŚCI†

Poznaj zalety InControl na stronie jaguar.pl/incontrol

Należy pamiętać, że poszczególne opisane funkcje InControl mogą być opcjonalne i uzależnione od rynku lub wersji układu napędowego.  Prosimy o korzystanie z krajowej strony 
internetowej Jaguara lub o pytanie autoryzowanych Dystrybutorów Jaguara o dostępność opisanych rozwiązań i szczegółowe warunki ich wykorzystania w danym kraju. Niektóre funkcje 
wymagają karty SIM z odpowiednim pakietem transferu danych, co będzie wymagało dalszej subskrypcji po początkowym okresie uzgodnionym ze sprzedawcą. Łączność komórkowa nie 
zawsze jest dostępna w każdym miejscu.
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Subwoofer "Fresh air"
Tweetery i głośniki średnio-niskotonowe w drzwiach przednich
Tweetery i głośniki średniotonowe w drzwiach tylnych

Rysunek przedstawia zestaw MeridianTM 380W Sound System.

SYSTEMY AUDIO

Znakomity system audio zamienia XE w salę koncertową. Jaguar Sound 
System korzysta w tym celu z 6 głośników. Jeszcze więcej niezwykłych 
wrażeń odsłuchowych zapewni opcjonalny system audio MeridianTM  Sound 
Systems. Zaprojektowane przy współpracy z brytyjskimi ekspertami 
w dziedzinie systemów dźwiękowych z firmy MeridianTM , oba systemy 
wykorzystują innowacyjną technologię odtwarzania dźwięku oraz korzystają 
z precyzyjnego rozmieszczenia głośników, by w efekcie uzyskać doskonale 
zoptymalizowaną jakość dźwięku.

Wybierz jeden z wielu systemów dźwiękowych, uwzględniając także nowy 
380W Sound System z 11 głośnikami lub 825W Surround Sound System 
z 17 głośnikami. Wszystkie one gwarantują udział w niezapomnianym 
muzycznym przeżyciu z każdego miejsca w Twoim XE.

MERIDIANTM  
SOUND SYSTEMS

JAGUAR 
SOUND SYSTEM



380 380 825

11 11

1612 12

17

80

6

4

ROZWIĄZANIA INCONTROL

MERIDIANTM 
SOUND SYSTEM
Dynamiczne sterowanie głośnością* 
Moc 380W 
11 głośników, w tym subwoofer 
12 kanałów wzmacniacza

MERIDIANTM 
SOUND SYSTEM
Dynamiczne sterowanie głośnością** 
Moc 380W 
11 głośników, w tym subwoofer 
12 kanałów wzmacniacza 
Wzmacniacz DSP z cyfrową korekcją  
Audyssey MultEQ

MERIDIANTM SURROUND 
SOUND SYSTEM
Dynamiczne sterowanie głośnością** 
Moc 825W 
17 głośników, w tym subwoofer 
16 kanałów wzmacniacza 
MeridianTM Trifield Technolog 
Wzmacniacz DSP z cyfrową korekcją  
Audyssey MultEQ

JAGUAR 
SOUND SYSTEM
Dynamiczne sterowanie głośnością* 
Moc 80W 
6 głośników, 
4 kanały wzmacniacza

SYSTEMY AUDIO DOSTĘPNE 
Z SYSTEMEM TOUCH

SYSTEMY AUDIO DOSTĘPNE
Z SYSTEMEM TOUCH PRO

*Automatyczne zwiększanie głośności wraz ze wzrostem prędkości. 
**Automatyczne zwiększanie głośności wraz ze wzrostem prędkości i/lub wzrostem hałasu zewnętrznego.

NA ZDJĘCIU: XE PURE W KOLORZE YULONG WHITE Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

Opcja OpcjaStandard Standard

GŁOŚNIKÓW

KANAŁY  
WZMACNIACZA

WAT

GŁOŚNIKÓW

KANAŁÓW  
WZMACNIACZA

WAT

GŁOŚNIKÓW

KANAŁÓW  
WZMACNIACZA

WAT

GŁOŚNIKÓW

KANAŁÓW  
WZMACNIACZA

WAT
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A.E.B. 50
km/h

BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ

ZAAWANSOWANE SYSTEMY WSPOMAGANIA KIEROWCY

*Wyposażenie standardowe. 
**Wyposażenie opcjonalne, w zależności od rynku. 
†Dostępne tylko z przekładnią automatyczną.  
Prosimy sprawdzić inne wymagania konfigurancyjne na stronie 64.

NA ZDJĘCIU: XE PURE W KOLORZE YULONG WHITE Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

OSTRZEGANIE O OPUSZCZANIU 
PASA RUCHU*

Jeśli system ostrzegania o opuszczaniu pasa 
ruchu (LDW) wykryje niezamierzoną zmianę 
dotychczasowego pasa ruchu, poinformuje o 
tym fakcie kierowcę przy pomocy wizualnego 
sygnału ostrzegawczego i delikatnych 
wibracji na kole kierownicy, tym samym 
zwiększając poziom bezpieczeństwa jazdy.

ASYSTENT UTRZYMANIA PASA 
RUCHU I MONITOROWANIE 
ZMĘCZENIA KIEROWCY**

Bazując na systemie ostrzegania o opuszczaniu 
pasa ruchu, asystent utrzymania pojazdu na pasie 
ruchu (LKA) wykrywa, kiedy pojazd w sposób 
niezamierzony zjeżdża ze swojego pasa ruchu 
i delikatnie koryguje kierunek jazdy XF. System 
monitorowania zmęczenia kierowcy (DCM) 
wykrywa objawy znużenia i daje o tym znać 
sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi, sugerując 
przerwę w prowadzeniu samochodu.

ASYSTENT MARTWEGO POLA, 
WYKRYWANIE RUCHU Z TYŁU**

System wykrywa pojazdy w martwym polu 
lusterek lub jego pobliżu i przy pomocy 
diody w lusterku informuje o tym kierowcę. 
Ponadto, w razie próby zmiany pasa ruchu, na 
kierownicy pojawi się moment skręcający koła, 
który pozwoli zapobiec przecięciu toru jazdy 
zbliżającego się pojazdu. Ta sama technologia 
umożliwia detekcję ruchu poprzecznego za 
samochodem. Po wykryciu pojazdów z lewej 
lub prawej strony, np. w czasie wyjazdu tyłem 
z miejsca parkingowego, system wyświetli 
stosowne ostrzeżenie na ekranie pokładowym.

ASYSTENT PARKOWANIA**

Układ Park Assist, znacznie ułatwia 
parkowanie samochodu. XE sam precyzyjnie 
kieruje kołami, zarówno przy parkowaniu 
równoległym, jak i prostopadłym, kierowca 
obsługuje jedynie pedały przyspieszenia i 
hamulca. Asystent parkowania wyprowadzi 
również XE z miejsca parkingowego przy 
parkowaniu równoległym.

SYSTEM KAMER SURROUND**

System wyświetla na ekranie obraz wokół 
samochodu o zakresie 360° i wspomaga 
manewrowanie, np. parkowanie przy 
krawężniku i w ciasnych miejscach 
postojowych, czy przejazd przez skrzyżowania 
o ograniczonej widoczności. Rozszerzeniem 
systemu są funkcje śledzenia obiektów i ruchu 
przed samochodem. Śledzenie obiektów 
pozwala przy parkowaniu zobaczyć na ekranie 
wizualizację XE i dystansu do obiektów 
znajdujących się przed nim. Funkcja śledzenia 
ruchu przed samochodem pozwala uniknąć 
kolizji, gdy manewry wykonywane w czasie 
jazdy do przodu odbywają się w miejscu o 
ograniczonej widoczności.

ADAPTACYJNY TEMPOMAT Z 
SYSTEMEM QUEUE ASSIST**

Adaptacyjny tempomat† korzysta z radaru,by 
określić i automatycznie dostosować 
prędkość, zachowując bezpieczny dystans 
do poprzedzającego pojazdu. Jeśli pojazd 
poprzedzający przyhamuje, XE również zwolni, 
wciąż utrzymując bezpieczną odległość. 
Powrót do jazdy z ustawioną przez kierowcę 
prędkością nastąpi, gdy pozwolą na to 
warunki drogowe. W przypadku zatrzymania 
się pojazdu poprzedzającego, XE z funkcją 
Queue Assist płynnie wyhamuje i zatrzyma 
się bez ingerencji kierowcy. Gdy pojazdy z 
przodu ponownie ruszą, wystarczy dotknąć 
pedału gazu, by tempomat adaptacyjny 
wznowił działanie i kontynuował jazdę za 
poprzedzającym pojazdem.

AUTONOMICZNE 
HAMOWANIE AWARYJNE*

W przypadku wykrycia zagrożenia kolizją, XE 
dźwiękowo a następnie wizualnie ostrzeże 
kierowcę  o ryzyku zderzenia z obiektem 
znajdującym się przed samochodem. Jeśli 
kierowca nie podejmie żadnych działań, 
system samoczynnie rozpocznie hamowanie, 
aby zredukować siłę ewentualnej kolizji.

2 3 41

5 6 7 8

ROZPOZNAWANIE  
ZNAKÓW DROGOWYCH 
Z ADAPTACYJNYM 
OGRANICZNIKIEM PRĘDKOŚCI**

Korzystając z przedniej kamery, system 
rozpoznawania znaków (TSR) wykrywa 
ograniczenia prędkości, odmienne dla 
różnych typów pojazdów, oraz znaki zakazu 
wyprzedzania i wyświetla je na ekranie.  
Adaptacyjny ogranicznik prędkości korzysta 
z informacji TSR i utrzymując prędkość XE w 
przepisowym zakresie. Jeśli system nie wykryje 
żadnych znaków, adaptacyjny ogranicznik 
prędkości wykorzysta dane z nawigacji.
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Na rysunku przedstawiono jedynie graficzną ilustrację zagadnienia.



EFEKTYWNE  ROZWIĄZANIA 
TECHNOLOGICZNE

NISKIE TARCIE

Wszyscy lubimy dostawać więcej za mniej. Dlatego XE korzysta z szeregu technologii 
ograniczających zużycie paliwa i poziom emisji CO2, przy zachowaniu pełnej dynamiki, 
z jakiej słyną modele Jaguara.

SILNIK E-PERFORMANCE

Doładowany, 4-cylindrowy silnik 
wysokoprężny o pojemności 
2 L generuje moc 163 KM i 
korzysta z zaawansowanej i 
ograniczającej zużycie paliwa 
technologii napędowej Ingenium. 
Ponadto za lepszą wydajność 
paliwową odpowiadają również 
aerodynamiczne modyfikacje 
przedniej części nadwozia i 
podwozia, opony o wyjątkowo 
niskich oporach toczenia i felgi ze 
stopu metali lekkich, opracowane 
pod kątem redukcji masy. Dzięki 
tym rozwiązaniom XE może 
emitować zaledwie 99 g/km CO2.

SYSTEM STOP/START*

Wszystkie silniki dostępne 
dla modelu XE oferowane 
są z systemem Stop/
Start**. Po całkowitym 
zatrzymaniu samochodu, 
system wyłącza silnik, aby 
oszczędzić paliwo. Dzieje 
się tak szczególnie w ruchu 
miejskim. Jeśli kierowca 
chce kontynuować 
jazdę, jednostka 
napędowa uruchamiana 
jest automatycznie i 
bez opóźnień.

BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ

*Opcja dostępna wyłącznie w modelach E-Performance. Wyposażenie dostępne w zależności od rynku. 
**Wyposażenie w zależności od rynku.

EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE
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AdBlue®

17-CALOWE OBRĘCZE 
ALUMINIOWE

XE dostępny jest z lekkimi 
i aerodynamicznymi obręczami* 
oraz oponami o wyjątkowo 
niskich oporach toczenia. Dzięki 
temu wykazuje się tak wysoką 
wydajnością przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższego 
komfortu jazdy, z którego 
słynie Jaguar.

ZAAWANSOWANA 
AERODYNAMIKA

XE może się pochwalić niebywale 
niskim współczynnikiem oporu 
powietrza (Cd = 0,26). Oznacza 
to mniejsze obciążenie silnika i 
związaną z tym wyższą wydajność 
paliwową oraz niższy poziom emisji 
substancji szkodliwych.

ADBLUE®**

Wszystkie wysokoprężne wersje 
modelu XE korzystają z technologii 
AdBlue®, która zapewnia lepsze 
oczyszczenie gazów spalinowych. 
AdBlue® to nietoksyczny, niepalny i 
biodegradowalny dodatek do paliwa, 
który oczyszcza gazy spalinowe 
w układzie wydechowym ze 
szkodliwych tlenków azotu.

TECHNOLOGIE  
OGRANICZONEGO TARCIA

W silnikach z rodziny Ingenium 
zastosowano szereg rozwiązań, 
które skutkują zmniejszonym tarciem 
wewnętrznym, szczególnie przy 
jeździe z nierozgrzanym silnikiem. 
Mowa tu m.in o specjalnej powłoce 
tłoków oraz zmodyfikowanej 
konstrukcji łożysk igiełkowych. Dzięki 
temu samochód może zagwarantować 
świetne osiągi w połączeniu 
z najlepszą wydajnością paliwową.
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PERSONALIZACJA

XE – TWÓJ WYBÓR

Skonfiguruj swój samochód na stronie jaguar.pl

Strona 56

Wybierz jeden z mocnych i 
oszczędnych silników benzynowych 
lub wysokoprężnych, który będzie 
najlepszy dla Twojego XE.

Strona 58

Porównaj standardowe i opcjonalne 
elementy wyposażenia dostępne 
w modelach XE.

Strona 66

Wyraź swoją indywidualność, wybierając 
jeden z olśniewających kolorów nadwozia 
dla Twojego XE.

WYBIERZ 

SILNIK

WYBIERZ 

MODEL 
I OPCJE

WYBIERZ 

KOLOR

PERSONALIZACJA54 |



4 65Strona 68

Twój nowy XE będzie podobał Ci się 
jeszcze bardziej, gdy wybierzesz dla 
niego koła najbrdziej odpowiadające 
Twoim gustom. Wzmocnij jego 
wspaniałe linie wyraźnym, osobistym 
akcentem, jakim są dobrze dobrane, 
starannie zaprojektowane aluminiowe 
obręcze kół.

WYBIERZ 

KOŁA
Strona 70

Proponujemy szeroki i niełatwy 
wybór wspaniałych materiałów 
najwyższej jakości, skór, fornirów 
i akcentów wykończenia wnętrza, 
których kompozycja będzie 
odzwierciedleniem Twojego gustu.

Strona 88

Wyróżnij swój samochód dodając 
dedykowane akcesoria XE Gear, które 
podkreślą Twój styl oraz zwiększą 
funkcjonalność XE zgodnie z Twoimi 
potrzebami. Akcesoria można zamawiać 
u autoryzowanych przedstawicieli 
marki Jaguar.

WYBIERZ 

WNĘTRZE

WYBIERZ 

AKCESORIA  
JAGUAR GEAR



PERSONALIZACJA

231 
KM/H

250 
KM/H

227 
KM/H

7,8 
SEKUNDY

7,9 
SEKUNDY

6,1 
SEKUNDY

8,4 
SEKUNDY

7,8 
SEKUNDY

8,2 
SEKUNDY

WYBIERZ

SILNIK1

MAN. RWD 
0-100 KM/H

AUT. RWD 
0-100 KM/H

AUT. RWD 
0-100 KM/H

AUT. AWD 
0-100 KM/H

AUT. AWD 
0-100 KM/H

MAN. RWD 
0-100 KM/H

MAN. RWD PRĘDKOŚĆ 
MAKSYMALNA KM/H

AUT. AWD PRĘDKOŚĆ  
MAKSYMALNA KM/H

MAN. RWD PRĘDKOŚĆ  
MAKSYMALNA KM/H

AUT. RWD PRĘDKOŚĆ 
MAKSYMALNA KM/H

AUT. AWD PRĘDKOŚĆ  
MAKSYMALNA KM/H

AUT. RWD PRĘDKOŚĆ  
MAKSYMALNA KM/H

228 
KM/H

225 
KM/H

227 
KM/H

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE

2.0L 
4-CYLINDROWY TURBO 

E-PERFORMANCE

MOC MAKSYMALNA 163 KM

MAKS. MOMENT OBR. 380 Nm

PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h
Man. RWD 8,4 sekundy Aut. RWD 8,2 sekundy

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA Man. RWD 227 km/h  
Aut. RWD 227 km/h

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA Man. RWD 3,8 l/100km   
Aut. RWD 4,1 l/100km

ŚREDNIA EMISJA CO2 Man. 99 g/km Aut. 106 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

2.0L 
4-CYLINDROWY TURBO

MOC MAKSYMALNA 180 KM

MAKS. MOMENT OBR. 430 Nm

PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h Man. RWD 7,8 sekundy 
Aut. RWD 7,8 sekundy   Aut. AWD 7,9 sekundy

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA Man. RWD 231 km/h / 
Aut. RWD 228 km/h   Aut. AWD 225 km/h

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA  
RWD 4,2 l/100km   AWD 4,7 l/100km

ŚREDNIA EMISJA CO2 Aut. AWD 123 g/km 
Man. RWD 109 g/km Aut. RWD 109-111 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

2.0L 
4-CYLINDROWY TWIN TURBO

MOC MAKSYMALNA 240 KM

MAKS. MOMENT OBR. 500 Nm

PRZYSPIESZENIE Automatyczną AWD 0-100 km/h  
6,1 sekundy

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA Automatyczną AWD 250 km/h

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA AWD 5,2 l/100 km

ŚREDNIA EMISJA CO2 Aut. AWD 137 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

Skonfiguruj swój samochód na stronie jaguar.pl

Pełne dane dotyczące zużycia paliwa podano w podrozdziale Specyfikacja techniczna. 
Przedstawione dane są wynikiem oficjalnych testów producenta prowadzonych zgodnie z przepisami UE. 
Zużycie paliwa w warunkach drogowych może być inne. Dlatego przedstawione wartości mają jedynie charakater poglądowy.
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5,0 
SEKUNDY

6,3 
SEKUNDY

6,2 
SEKUNDY

7,1 
SEKUNDY

AUT. RWD 
0-100 KM/H

AUT. AWD 
0-100 KM/H

AUT. RWD 
0-100 KM/H

AUT. RWD PRĘDKOŚĆ 
MAKSYMALNA KM/H

AUT. AWD PRĘDKOŚĆ  
MAKSYMALNA KM/H

AUT. RWD PRĘDKOŚĆ 
MAKSYMALNA KM/H

AUT. 
0-100 KM/H

AUT. PRĘDKOŚĆ 
MAKSYMALNA KM/H

250 
KM/H

250 
KM/H

238 
KM/H

SILNIKI BENZYNOWE

3.0L V6
SUPERCHARGED

MOC MAKSYMALNA 380 KM

MAKS. MOMENT OBR. 450 Nm

PRZYSPIESZENIE Automatyczną RWD 0-100 km/h 
5,0 sekundy

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA Automatyczną RWD 250 km/h

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA Aut. RWD 8,1 l/100 km

ŚREDNIA EMISJA CO2 Aut. RWD 194 g/km

S

2.0L 
4-CYLINDROWY TURBO

MOC MAKSYMALNA 250 KM

MAKS. MOMENT OBR. 365 Nm

PRZYSPIESZENIE RWD 6,3 sekundy AWD 6,2 sekundy

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA  
RWD 250 km/h AWD 250 km/h

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA  
RWD 6,3 l/100km   AWD 6,8 l/100km

ŚREDNIA EMISJA CO2 RWD 144 g/km AWD 154 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

2.0L 
4-CYLINDROWY TURBO

MOC MAKSYMALNA 200 KM

MAKS. MOMENT OBR. 320 Nm

PRZYSPIESZENIE Automatyczną RWD 0-100 km/h 
7,1 sekundy

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA Automatyczną RWD 238 km/h

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA
Aut. RWD 6,3 l/100 km

ŚREDNIA EMISJA CO2 Automatyczną RWD 144 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

250 
KM/H



Na zdjęciach występują elementy wyposażenia opcjonalnego. Należy pamiętać, że standardowe elementy wyposażenia mogą być zastąpione wybranymi alternatywnymi elementami wykończenia. 
Standardowe funkcje mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, wariantu silnika i przekładni, dla uściślenia informacji należy je sprawdzić w specyfikacji i cenniku dla danego rynku lub na lokalnej stronie internetowej.

PURE
KLUCZOWE ELEMENTY

17" felgi aluminiowe

Fotele obszyte tapicerką materiałową Premium  
(manualna regulacja ustawień w 8 płaszczyznach)

Wykończenie wnętrza w kolorze Gloss Black

Kierownica obszyta skórą gruboziarnistą

System wspomagający jazdę na śliskiej nawierzchni  
ASPC (tylko z przekładnią automatyczną)

Tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości

Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Nakładki progowe z napisem Jaguar

Czarna atrapa chłodnicy z chromowaną obudową

PRESTIGE
KLUCZOWE ELEMENTY  
(DODATKOWO PONAD WYPOSAŻENIE PURE)

Fotele obszyte skórzaną tapicerką gruboziarnistą

Tylny podłokietnik z uchwytami na napoje

Wykończenie wnętrza ze szczotkowanego  
aluminium Dark Satin

Sportowa kierownica obszyta skórą gruboziarnistą

Metalowe nakładki progowe z napisem Jaguar

PORTFOLIO
KLUCZOWE ELEMENTY  
(DODATKOWO PONAD WYPOSAŻENIE PRESTIGE)

18", 6-ramienne felgi aluminiowe, 'Wzór 6006'

Fotele obszyte naturalną skórą perforowaną Windsor  
(elektryczna regulacja ustawień w 10 płaszczyznach)

Wykończenie wnętrza aluminium z przetłoczeniami

Reflektory biksenonowe

Elektryczne spryskiwacze reflektorów

Czarna atrapa chłodnicy z chromowaną obudową

LUKSUS

WYBIERZ

MODEL
Skonfiguruj swój samochód na stronie jaguar.pl
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R-SPORT
KLUCZOWE ELEMENTY  
(DODATKOWO PONAD WYPOSAŻENIE PRESTIGE)

18" 5-ramienne felgi aluminiowe, 'Wzór 5030'

Fotele Luxtec Technical Mesh Sport  
(manualna regulacja ustawień w 8 płaszczyznach)

Kierownica z logo R-Sport obszyta skórą gruboziarnistą

Czarna atrapa chłodnicy z obudową wykończoną  
w kolorze Satin Chrome

Wykończenie wnętrza z wytrawionego aluminium

Pakiet stylistyczny R-Sport zawierający sportowy 
zderzak przedni, nakładki boczne i spoiler pokrywy 
bagażnika w kolorze nadwozia, boczne wyloty  
powietrza w wykończeniu Satin Chrome, z logo R-Sport

Metalowe nakładki progowe z oznaczeniem R-Sport

Sportowy układ zawieszenia kół

S
KLUCZOWE ELEMENTY  
(DODATKOWO PONAD WYPOSAŻENIE R-SPORT)

18" 5-ramienne felgi aluminiowe, 'Wzór 5029'

Fotele sportowe - skóra gruboziarnista łączona  
z zamszem (elektryczna regulacja ustawień  
w 10 płaszczyznach)

Kierownica z logo S obszyta skórą gruboziarnistą

Czarna atrapa chłodnicy z obudową wykończoną  
w kolorze Satin Chrome

Wykończenie wnętrza ze szczotkowanego aluminium

Pakiet stylistyczny S zawierający sportowy zderzak 
przedni, nakładki progowe w kolorze lakieru i  
wykończeniu Gloss Black, nakładkę dolną tylnego  
zderzaka i spoiler pokrywy bagażnika

Czerwone zaciski hamulcowe

Reflektory bi-ksenonowe

Metalowe nakładki progowe z oznaczeniem S

Jasne sportowe nakładki pedałów

System Adaptive Dynamics

SPORT



WYBIERZ 

OPCJE2

PERSONALIZACJA
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
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OPIS
Tempomat z automatycznym ogranicznikiem prędkości 2 2 2 2 2

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (EPAS) 2 2 2 2 2

System Stop/Start 2 2 2 2 2 Strona 52

JaguarDrive Control z trybami jazdy Eco, Dynamic, Normal oraz Rain Ice Snow 2 2 2 2 2 Strona 22

System Torque Vectoring 2 2 2 2 2 Strona 37

Systemy dynamicznej kontroli stabilności (DSC) i kontroli trakcji (TCS) 2 2 2 2 2 Strona 38

Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist) 2 2 2 2 2
Zapobiega cofaniu się XE przy ruszaniu na wzniesieniu, umożliwiając perfekcyjne 

wykonanie tego manewru za każdym razem

Podgrzewana tylna szyba 2 2 2 2 2

Podgrzewane lusterka zewnętrzne 2 2 2 2 2

Tylne światła z elementami LED 2 2 2 2 2

Bezkluczykowy dostęp i rozruch (Jaguar Smart Key System – Keyless Start) 2 2 2 2 2

Elektrycznie sterowana blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci 2 2 2 2 2

Uchwyty ISCFIX z tyłu mocujące foteliki dziecięce 2 2 2 2 2

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa 2 2 2 2 2

Poduszki powietrzne 2 2 2 2 2
Przednie poduszki czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera,  

z czujnikiem zajętego miejsca, oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne  
dla przednich i tylnych foteli

System autonomicznego hamowania awaryjnego (dostępny wyłącznie z systemem ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu lub asystentem utrzymania pasa ruchu i monitorowania 
zmęczenia kierowcy)*

2 2 2 2 2 Strona 50

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning) 2 2 2 2 2 Strona 50

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z dotykowym otwarciem i zamknięciem  
oraz z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem 2 2 2 2 2

Elektrycznie sterowany hamulec postojowy z funkcją automatycznego zwolnienia przy ruszaniu 2 2 2 2 2
Po naciśnięciu pedału przyspieszenia hamulec postojowy zostaje automatycznie 

zwolniony

System wspomagania hamowania awaryjnego 2 2 2 2 2 W sytuacjach awaryjnych system zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym

Funckja włączenie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu 2 2 2 2 2

Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych 2 2 2 2 2

Złącza USB, AUX oraz iPod® 2 2 2 2 2 Strona 43

System łączności Bluetooth® 2 2 2 2 2 Strona 45

Strumieniowanie audio poprzez Bluetooth® 2 2 2 2 2 Strona 45

*W zależności od rynku.

2 Standard  7 Opcja  — Niedostępne  5 Element pakietu wyposażenia

Prosimy o kontakt z Dystrybutorem marki Jaguar w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Aby zapoznać się z pełną listą elementów wyposażenia opcjonalnego i pakietów wyposażenia modelu XE, proponujemy skorzystanie z przewodnika po specyfikacjach i cenach lub skonfigurowanie samochodu na stronie jaguar.pl
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DYNAMIKA JAZDY KOD OPCJI OPIS
6-biegowa przekładnia manualna ze wskaźnikiem optymalnej zmiany biegu  
(dostępna tylko z 4-cylindrowymi silnikami o pojemności 2,0L)  2 2 2 2 — Strona 23

8-biegowa przekładnia automatyczna z systemem Jaguar Sequential Shift, łopatkami zmiany 
biegów przy kierownicy oraz systemem All Surface Progress Control 7 7 7 7 2 Strona 22

System Adaptive Dynamics (niedostępny z silnikiem 2.0L Diesel o mocy 163KM).  
Obejmuje system Configurable Dynamics (przekładnia automatyczna) C35A 7 7 7 7 2 Strona 31

System Configurable Dynamics  
(niedostępny z silnikiem 2.0L Diesel o mocy 163KM lub przekładnią manualną) G75A 7 7 7 7 2 Strona 31

Tempomat adaptacyjny z funkcją Queue Assist (wymaga przekładni automatycznej) H41F 7 7 7 7 7

System Adaptive Surface Response  
(wymaga napędu AWD, automatycznej przekładni i systemu Configurable Dynamics) B73G — 7 7 7 7 Strona 35

Hamulce z tarczami o średnicy 350 mm  
(wyposażenie opcjonalne jedynie dla silnika 2,0L Diesel o mocy 240 KM oraz silnika 
benzynowego 2,0L o mocy 250 KM; Wyposażenie standardowe modelu z silnikiem V6)

 7 7 7 7 2

ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA NADWOZIA

WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
Otwierane panoramiczne okno dachowe F45C 7 7 7 7 7

Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika B69B 7 7 7 7 7

Elektrycznie otwierana i zamykana, sterowana gestem pokrywa bagażnika  
(wymaga systemu dostępu bezkluczykowego) B69C 5 5 5 5 5 Element pakietu sterowania elektrycznego Power Convenience

Atrapa chłodnicy w kolorze czarnym z obudową w wykończeniu Chrome  2 2 2 — —

Atrapa chłodnicy w kolorze czarnym z obudową w wykończeniu Satin Chrome  — — — 2 2

Atrapa chłodnicy w wykończeniu Chrome G12V — — 7 — —

Atrapa chłodnicy w kolorze czarnym z obudową w wykończeniu Satin Chrome G12T — 5 5 5 5 Element pakietu Black

Chromowane ramki okien bocznych z dekorowaną czarną linią przewężenia  2 — — — —

Chromowane ramki okien bocznych D53C — 2 2 7 7

Ramki okien bocznych w kolorze Gloss Black D53B — 5 5 2 2 Element pakietu Black

Pakiet nadwozia R-Sport — — — 2 —
Zawiera sportowy zderzak przedni R-Sport, nakładki boczne i spoiler pokrywy 

bagażnika w kolorze nadwozia, boczne wyloty powietrza w wykończeniu  
Satin Chrome

Pakiet nadwozia S — — — — 2
Zawiera sportowy zderzak przedni S, nakładki progowe i nakładkę dolną tylnego 

zderzaka w wykończeniu Gloss Black, spoiler pokrywy bagażnika w kolorze 
nadwozia, boczne wyloty powietrza w wykończeniu Satin Chrome

Czerwone zaciski hamulcowe z napisem Jaguar  — — — — 2

Brak zewnętrznych oznaczeń typu silnika B05H 7 7 7 7 — Brak zewnętrznych oznaczeń typu silnika



WYBIERZ

OPCJE2

PERSONALIZACJA

Skonfiguruj swój samochód na stronie jaguar.pl

ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA NADWOZIA
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SZYBY I LUSTERKA ZEWNĘTRZNE KOD OPCJI OPIS
Elektrycznie składane i podgrzewane fotochromatyczne lusterka zewnętrzne z funkcją 
oświetlenia otoczenia pojazdu, dostępne wyłącznie po zamówieniu fotochromatycznego 
lusterka wstecznego 

B28P 7 7 7 7 7

Szyba przednia z warstwą odbijającą promieniowanie podczerwone D97B 7 7 7 7 7
Powłoka odbija promieniowanie podczerwone,  

dzięki czemu kabina XE mniej się nagrzewa

Podgrzewana przednia szyba i podgrzewane dysze spryskiwaczy D96A 7 7 7 7 7

Wycieraczki z czujnikiem deszczu (wymagany systemem automatycznych świateł) D42R 7 7 7 7 2

Przyciemnione szyby H75A 7 7 7 7 7

REFLEKTORY I OŚWIETLENIE
Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej D90V 2 2 — 2 —

Biksenonowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie ostrza "J" 
(z systemem elektrycznych spryskiwaczy) D90L 7 7 2 7 2

Adaptacyjne biksenonowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie ostrza 
"J", systemem elektrycznych spryskiwaczy reflektorów i asystentem świateł drogowych 
(wymaga systemu automatycznych wycieraczek z czujnikiem deszczu)

D90K 5 5 5 5 5 Element pakietu Lighting

HOLOWANIE PRZYCZEPY
Demontowalny hak holowniczy C05C 7 7 7 7 —

Elektrycznie wysuwany hak holowniczy C05B 7 7 7 7 —

KOLORYSTYKA NADWOZIA Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych kolorów nadwozia na stronach 66-67

Lakier niemetalizowany 2 2 2 2 2 Strona 66

Lakier metalizowany 7 7 7 7 7 Strony 66 i 67

Lakier Premium 7 7 7 7 7 Strona 67

KOŁA
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 2 2 2 2 2

Zestaw naprawczy przebitej opony 2 2 2 2 2

Dojazdowe koło zapasowe (18") (zastępuje zestaw do naprawy opony) C40D 7 7 7 7 7

2 Standard  7 Opcja  — Niedostępne  5 Część pakietu

Prosimy o kontakt z Dystrybutorem marki Jaguar w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Aby zapoznać się z pełną listą elementów wyposażenia opcjonalnego i pakietów wyposażenia modelu XE, proponujemy skorzystanie z przewodnika po specyfikacjach i cenach lub skonfigurowanie samochodu na stronie jaguar.pl
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SIEDZENIA KOD OPCJI OPIS
Podgrzewane fotele przednie F53A 7 7 7 7 7

Podgrzewane fotele przednie i tylne F53B — 7 7 7 7

Klimatyzowane przednie i podgrzewane tylne fotele (wymagana skórzana tapicerka 
perforowana i elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego) F53C — 7 7 7 7 Podgrzewane i wentylowane przednie fotele oraz podgrzewana tylna kanapa

Manualna regulacja przednich foteli w 8 płaszczyznach z elektryczną regulacją kąta 
pochylenia oparcia H53M 2 2 — 2 —

Przednie fotele regulowane elektrycznie w 10 płaszczynach z manualną regulacją  
wysokości zagłówków H53J 7 7 2 7 2

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego w 4 płaszczyznach  
(dostępna tylko przy 10-kierunkowej elektrycznej regulacji foteli) F52A 7 7 7 7 7

Przednie fotele regulowane elektrycznie w 18 płaszczyznach H53K — — 7 7 7

Pamięć ustawienia siedzenia kierowcy (wymagany system elektrycznej regulacji foteli) H44N 5 5 5 5 5 Dotyczy ustawienia fotela kierowcy, lusterek bocznych i kolumny kierowniczej

Tylny podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje H51A 7 2 2 2 2

Tylne siedzenie z podłokietnikiem i oparciem składanym w stosunku 40:20:40 H48W 7 7 7 7 7

FORNIRY Pełna oferta fornirów na stronach 86 i 87

PODSUFITKA I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

PODSUFITKA
Light Oyster HAMT 2 2 2 7 7

Ebony HPDB 7 7 7 2 2

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
Nakładki progowe z napisem Jaguar F28C 2 — — — —

Metalowe nakładki progowe z napisem Jaguar F28E — 2 2 — —

Metalowe nakładki progowe z oznaczeniem R-Sport F28N — — — 2 —

Metalowe nakładki progowe z oznaczeniem S F28S — — — — 2

Podświetlane metalowe nakładki progowe z napisem Jaguar F28F — 7 7 7 7

Dywaniki H69H 7 2 — 2 2

Dywaniki Premium H69K 7 7 2 7 7



PERSONALIZACJA
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WYPOSAŻENIE WNĘTRZA (cd.) KOD OPCJI OPIS
Jasne sportowe nakładki pedałów G48S — — — 7 2

Kierownica obszyta skórą gruboziarnistą F96J 2 — — — —

Sportowa kierownica obszyta skórą gruboziarnistą F95U — 2 2 — —

Kierownica z oznaczeniem R-Sport obszyta skórą gruboziarnistą F96G — — — 2 —

Kierownica z oznaczeniem S obszyta skórą gruboziarnistą F95T — — — — 2

Podgrzewanie kierownicy F97A 7 7 7 7 7

Elektrycznie regulowana kolumna kierownicy D07J 5 5 5 5 5

Fotochromatyczne lusterko wsteczne B68B 7 7 7 7 2

System zdalnego wstępnego nagrzewania kabiny H10F 7 7 7 7 7

Czujnik jakości powietrza C89A 7 7 7 7 7

Elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby H76G 7 7 7 7 7

Nastrojowe oświetlenie wnętrza B65A 7 2 2 2 2

Konfigurowalne nastrojowe oświetlenie wnętrza z 10 kolorami światła do wyboru B65B — 7 7 7 7

Zestaw dla palących A03B 7 7 7 7 7 Obejmuje popielniczkę i zapalniczkę

Dwa dodatkowe gniazda zasilania 12V D72B 7 7 7 7 7 Dodatkowe gniazda 12V w tylnej części konsoli środkowej i w bagażniku

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
Czujniki parkowania z tyłu C11A 7 7 7 7 7

Czujniki parkowania z przodu (wymagane czujniki parkowania z tyłu) C13A 7 7 7 7 7

Kamera cofania (wymagane czujniki parkowania z przodu i z tyłu) C14A 7 7 7 7 7

System kamer Surround (wymagane elektrycznie składane lusterka) C14D 5 5 5 5 5 Strona 50

Asystent parkowania (wymagane czujniki parkowania z przodu i z tyłu) C18B 5 5 5 5 5 Strona 50

Wspomaganie parkowania 360° (wymagane czujniki parkowania z przodu i z tyłu) C17A 5 5 5 5 5

Asystent stabilności przyczepy (Trailer Stability Assist) 2 2 2 2 — System interweniuje w razie wykrycia uślizgu lub innych potencjalnie niebezpiecznych 
ruchów przyczepy, w celu przywrócenia pełnej kontroli

Uniwersalny pilot do garażu (HomeLink®, wymagane fotochromatyczne lusterko wewnętrzne) B39N 7 7 7 7 7

Asystent utrzymania pasa ruchu i monitorowanie zmęczenia kierowcy H72D 7 7 7 7 7 Strona 50

System ostrzegania o obiektach w martwym polu z funkcją  
monitorowania ruchu za samochodem podczas cofania  
(wymagane elektrycznie składane lusterka i czujniki parkowania z tyłu)

H71C 7 7 7 7 7 Strona 50

System monitorowania martwego pola w lusterkach  
(wymagane elektrycznie składane lusterka i czujniki parkowania z tyłu) H71D 7 7 7 7 7

System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości 
(wymagana nawigacja satelitarna) A41B 7 7 7 7 7 Strona 50

System bezkluczykowego dostępu F04B 7 7 7 7 7

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, funkcją Deadlock oraz funkcją  
ryglowania zamków w czasie jazdy 2 2 2 2 2

2 Standard  7 Opcja  — Niedostępne  5 Element pakietu wyposażenia

Prosimy o kontakt z Dystrybutorem marki Jaguar w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Aby zapoznać się z pełną listą elementów wyposażenia opcjonalnego i pakietów wyposażenia modelu XE, proponujemy skorzystanie z przewodnika po specyfikacjach i cenach lub skonfigurowanie samochodu na stronie jaguar.pl
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OPCJE DOSTĘPNE TYLKO Z SYSTEMEM TOUCH KOD OPCJI OPIS
8-calowy ekran dotykowy 2 2 2 2 2 Strona 46

5-calowy cyfrowy zestaw przyrządów, ze wskaźnikami zegarowymi 2 2 2 2 2

Zestaw audio Jaguar Sound System (80W) B43T 2 2 2 2 2

Zestaw audio Meridian™ (380W) B44V 7 7 7 7 7

Nawigacja satelitarna Z58X 5 5 5 5 5
Pakiet obejmuje nawigację satelitarną, sterowanie głosowe oraz system 

rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości

Pakiet Connect Z77F 7 7 7 7 7 Strona 45

OPCJE DOSTĘPNE TYLKO Z OPCJONALNYM SYSTEMEM TOUCH PRO
Pakiet Touch Pro Navigation z zestawem audio Meridian™ (380W) 
Wymagany system InControl Connect Pro (Z77G) jako element wyposażenia standardowego Z58Y 7 7 7 7 7

Pakiet Touch Pro Navigation z zestawem audio Meridian™ (825W) 
Wymagany system InControl Connect Pro (Z77G) jako element wyposażenia standardowego Z59I 7 7 7 7 7

Ekran dotykowy 10" z funkcją Dual view D70E 7 7 7 7 7

Cyfrowy odbiornik TV G61D 7 7 7 7 7 Strona 46

Pakiet Connect Pro Z77G 7 7 7 7 7 Strona 47

OPCJE DOSTĘPNE Z SYSTEMEM TOUCH LUB TOUCH PRO

System Protect D45D 2 2 2 2 2
Protect składa się z SOS Emergency Call, Jaguar Optimised Assistance  

i aplikacji smartfonowych Remote Essentials Strona 43

System śledzenia skradzionego pojazdu Secure Tracker D44A 7 7 7 7 7 Śledzenie skradzionego pojazdu za pośrednictwem aplikacji smartfonowej. Strona 43

Aplikacje H57A 7 7 7 7 7

Wyświetlacz przezierny HUD z przednią szybą odbijającą promieniowanie podczerwone 
(wymagany system automatycznych wycieraczek z czujnikiem deszczu) G62A 7 7 7 7 7 Strona 41

Radio cyfrowe DAB B51A 7 7 7 7 7

PAKIETY OPCJONALNE
Pakiet Cold Climate Z88D 7 7 7 7 7

Pakiet sterowania elektrycznego Power Convenience Z19B 7 7 7 7 7

Pakiet sterowania Power Convenience Z28A 7 7 7 7 —

Pakiet oświetleniowy Lighting Z37E 7 7 7 7 7

Pakiet pamięci ustawień Memory Pack (wymagane fotele regulowane elektrycznie) Z15X 7 7 7 7 7

Pakiet pamięci ustawień Memory Pack ze składanymi elektrycznie lusterkami  
(wymagane fotele z regulacją elektryczną) Z15Y 7 7 7 7 7

Pakiet parkingowy Z68S 7 7 7 7 7

Pakiet zaawansowanych systemów wspomagania parkowania Advanced Park Assist Z68T 7 7 7 7 7

Pakiet zaawansowanych systemów wspomagania parkowania Advanced Park Assist  
oraz system kamer Surround (wymagane lusterka składane elektrycznie) Z68U 7 7 7 7 7

Pakiet drogowy Road Technology (tylko w połączeniu z przekładnią automatyczną) Z80S — 7 7 7 7

Wyświetlacz przezierny HUD Z13A 7 7 7 7 7

Pakiet Black Z93L — 7 7 7 7

Pakiet Advantage Z68V 7 7 — 7 —

Pakiet zimowy Z88P 7 7 — 7 —

Pakiet bezpieczeństwa aktywnego Z76C 7 7 7 7 7



WYBIERZ 

KOLOR

LAKIERY METALIZOWANE

Indus Silver

LAKIERY NIEMETALIZOWANE

Fuji White Narvik Black Yulong WhiteCaldera Red*

Skonfiguruj swój samochód na stronie jaguar.pl

3
Santorini Black



Loire BlueCaesium BlueCorris Grey

*Dostępne od jesieni 2017 roku.

Firenze Red

LAKIERY PREMIUM

Silicon Silver Carpathian Grey



WYBIERZ 
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4

17˝ 10-RAMIENNE 
'WZÓR 1017'1

17˝ 15-RAMIENNE 
'WZÓR 1016'1

17˝ 10-RAMIENNE 
'WZÓR 1017'2

17˝ 2x7-RAMIENNE 
'WZÓR 7010'2

WYKOŃCZENIE ALUMINIOWYCH OBRĘCZY Sparkle Silver Sparkle Silver Sparkle Silver Sparkle Silver
ROZMIAR ALUMINIOWYCH OBRĘCZY 6.5J x 17" 6.5J x 17" 7.0J x 17" 7.0J x 17"
ROZMIAR OPON 205/55 R17 205/55 R17 205/55 R17 | 225/50 R17 205/55 R17 | 225/50 R17
KOD OPCJI C53E C53C C52Y C53B

Pure 7 2 2 7

Prestige 7 2 2 7

Portfolio 7 2 — —
R-Sport 7 2 — —
S — — — —

17˝  5-RAMIENNE 
'WZÓR 5034'2

18˝ 6-RAMIENNE 
'WZÓR 6006'2

18˝ 2x7-RAMIENNE 
'WZÓR 7009'2

18˝ 2x7-RAMIENNE 
'WZÓR 7009'2

WYKOŃCZENIE ALUMINIOWYCH OBRĘCZY Sparkle Silver Sparkle Silver Sparkle Silver Black
ROZMIAR ALUMINIOWYCH OBRĘCZY 7.0J x 17" 7.5J x 18" 7.5J x 18" 7.5J x 18"
ROZMIAR OPON 225/50 R17 225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
KOD OPCJI C53D C52P C52Q C52S

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio — 2 7 7

R-Sport — 7 7 7

S — — — —

2 Standard  7 Opcja  — Niedostępne

1Dostępne tylko z silnikiem 2.0L Diesel 163KM   2Niedostępne z silnikiem 2.0L Diesel 163KM

Elementy wyposażenia standardowego i opcjonalnego mogą różnić się, w zależności od rynku.

PERSONALIZACJA

OBRĘCZE4
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19˝ 15-RAMIENNE 
'WZÓR 1015'2

19˝ 2X5-RAMIENNE 
'WZÓR 5031'2

19˝ 2X5-RAMIENNE 
'WZÓR 5031'2

20˝ 10-RAMIENNE 
'WZÓR 1014'

WYKOŃCZENIE ALUMINIOWYCH OBRĘCZY Black/Diamond Turned Silver/Diamond Turned Black Silver/Diamond Turned
ROZMIAR ALUMINIOWYCH OBRĘCZY 7.5J x 19" | 8.5J x 19" 7.5J x 19" | 8.5J x 19" 7.5J x 19" | 8.5J x 19" 8J x 20" | 9J x 20"
ROZMIAR OPON 225/40 R19 | 255/35 R19 225/40 R19 | 255/35 R19 225/40 R19 | 255/35 R19 235/35 R20 | 265/30 R20
KOD OPCJI C52M C52V C52W C52K

Pure 7 7 7 —
Prestige 7 7 7 —
Portfolio 7 7 7 —
R-Sport 7 7 7 —
S 7 7 7 7

18˝ 5-RAMIENNE 
'WZÓR 5030'2

18˝ 2X5-RAMIENNE 
'WZÓR 5029'2

19˝ 2X5-RAMIENNE 
'WZÓR 5071'2

19˝ 15-RAMIENNE 
'WZÓR 1015'2

WYKOŃCZENIE ALUMINIOWYCH OBRĘCZY Silver/Diamond Turned Silver/Diamond Turned Sparkle Silver Sparkle Silver
ROZMIAR ALUMINIOWYCH OBRĘCZY 7.5J x 18" | 8.5J x 18" 7.5J x 18" | 8.5J x 18" 7.5J x 19" | 8.5J x 19" 7.5J x 19" | 8.5J x 19"
ROZMIAR OPON 225/45 R18 | 245/40 R18 225/45 R18 | 245/40 R18 225/40 R19 | 255/35 R19 225/40 R19 | 255/35 R19
KOD OPCJI C52N C52L C52T C52U

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 2 7 7 7

S 7 2 7 7
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PERSONALIZACJA

PURE
FOTELE GÓRNA KONSOLA KODY TAPICERKI I OPCJI PODSUFITKA

MORZINE*
DYWANIKI WYKOŃCZENIE

Standard
Fotele z materiałową tapicerką Premium Ebony Ebony TR01 Light Oyster Ebony Gloss Black

Latte Ebony TR02 Light Oyster Ebony Gloss Black

Pebble Grey Oyster TR03 Light Oyster Oyster Gloss Black

PRESTIGE
FOTELE Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM

KONSOLA GÓRNA/DOLNA KODY TAPICERKI I OPCJI PODSUFITKA DYWANIKI WYKOŃCZENIE**

Standard
Fotele ze skórzaną tapicerką  
gruboziarnistą

Latte/Ebony Ebony/Latte TR06 Light Oyster Ebony Brushed Aluminium

Ebony/Siena Tan Ebony/Ebony TR05 Light Oyster Ebony Brushed Aluminium

Light Oyster/Pistachio Oyster/Light Oyster TR07 Light Oyster Oyster Brushed Aluminium

PORTFOLIO
SIEDZENIA Z JEDNOLITYM 
PRZESZYCIEM

GÓRNA KONSOLA  
Z JEDNOLITYM PRZESZYCIEM

KODY TAPICERKI I OPCJI PODSUFITKA DYWANIKI WYKOŃCZENIE**

Standard
Fotele z perforowaną skórzaną  
tapicerką Windsor

Brogue/Brogue Ebony z Ebony/Brogue TR19 Light Oyster Ebony Embossed Aluminium

Siena Tan/Siena Tan Ebony z Ebony/Siena Tan TR18 Light Oyster Ebony Embossed Aluminium

Ebony/Ebony Ebony z Ebony/Ebony TR17 Light Oyster Ebony Embossed Aluminium

Light Oyster/Light Oyster Oyster z Oyster/Light Oyster TR20 Light Oyster Oyster Embossed Aluminium

*Podsufitka Ebony Morzine dostępna za dopłatą. 
**Elementy wykończenia konsoli w kolorze Gloss Black. 
†Podsufitka Light Oyster Morzine dostępna za dopłatą.
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R-SPORT
FOTELE Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM

KONSOLA KODY TAPICERKI I OPCJI POSUFITKA† DYWANIKI WYKOŃCZENIE**

Standard
Fotele Luxtec Technical Mesh Sport Ebony/Eclipse z Eclipse Ebony TR11 Ebony Ebony Etched Aluminium

Ebony/Pimento z Pimento Ebony TR09 Ebony Ebony Etched Aluminium
Ebony/Ebony z Light Oyster Ebony TR08 Ebony Ebony Etched Aluminium

Opcja
Sportowe fotele ze skórzaną 
tapicerką gruboziarnistą 

Ebony/Ebony z Light Oyster Ebony/Light Oyster TR63 Ebony Ebony Etched Aluminium

Ebony/Pimento z Pimento Ebony/Pimento TR10 Ebony Ebony Etched Aluminium

Ebony/Eclipse z Eclipse Ebony/Eclipse TR12 Ebony Ebony Etched Aluminium

Ebony/Light Oyster
z Light Oyster Ebony/Light Oyster TR13 Ebony Ebony Etched Aluminium

S
DWUTONOWE FOTELE  
Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM

KONSOLA Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM

KODY TAPICERKI I OPCJI 
 

PODSUFITKA DYWANIKI WYKOŃCZENIE**

Standard
Fotele sportowe - skóra łączona z zamszem Pimento/Ebony z Ebony Ebony/Pimento TR14 Ebony Ebony Meshed Aluminium

Ebony/Ebony z Light Oyster Ebony/Light Oyster TR21 Ebony Ebony Meshed Aluminium

Eclipse/Ebony z Ebony Ebony/Eclipse TR15 Ebony Ebony Meshed Aluminium

Light Oyster/Ebony z Ebony Ebony/Light Oyster TR16 Ebony Ebony Meshed Aluminium

Opcja
Sportowe fotele z perforowaną skórzaną 
tapicerką gruboziarnistą

Ebony/Ebony z Light Oyster Ebony/Light Oyster TR21 Ebony Ebony Meshed Aluminium

Pimento/Ebony z Ebony Ebony/Pimento TR14 Ebony Ebony Meshed Aluminium

Eclipse/Ebony z Ebony Ebony/Eclipse TR15 Ebony Ebony Meshed Aluminium

Light Oyster/Ebony z Ebony Ebony/Light Oyster TR16 Ebony Ebony Meshed Aluminium
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WYBIERZ

WNĘTRZE5
Na zdjęciu: wnętrze z fotelami z materiałową tapicerką Ebony i wykończeniem Gloss Black,  
podsufitką Light Oyster oraz deską rozdzielczą Ebony.



 1  2  3  4  5

PURE
KONFIGURACJE KOLORYSTYKI WNĘTRZA

Ebony Gloss Black Light Oyster Ebony

Ebony

Ebony

Latte

Pebble Grey

Gloss Black

Gloss Black

Light Oyster

Light Oyster Oyster Oyster

FOTELE WYKOŃCZENIE PODSUFITKA KONSOLA DYWANIKI

STANDARDOWE

PERSONALIZACJA

Ebony

OPCJONALNE
PODSUFITKA WYKOŃCZENIE

Ebony  Gloss Black, Dark Satin Brushed Aluminium, Embossed Aluminium, Etched Aluminium, Meshed Aluminium, 
Carbon Fibre, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony lub Satin Fine Line Wood
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WNĘTRZE5
Na zdjęciu: wnętrze z fotelami z tapicerką skórzaną Latte i kontrastowym przeszyciem Ebony, elementy 
dekoracyjne ze szczotkowanego aluminium, podsufitka Light Oyster, oraz dwutonowa konsola Ebony 
(góra) i Latte (dół).



 1  2  3  4  5

PRESTIGE
KONFIGURACJE KOLORYSTYKI WNĘTRZA

Latte/Ebony Brushed Aluminium

Brushed Aluminium

Brushed Aluminium

Light Oyster Ebony/Latte Ebony

Ebony/Siena Tan Light Oyster Ebony/Ebony Ebony

Light Oyster/Pistachio Light Oyster Oyster/Light Oyster Oyster

FOTELE Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM WYKOŃCZENIE* PODSUFITKA KONSOLA GÓRNA/DOLNA DYWANIKI

STANDARDOWE

PERSONALIZACJA

OPCJONALNE
PODSUFITKA WYKOŃCZENIE

Ebony Gloss Black, Dark Satin Brushed Aluminium, Embossed Aluminium, Etched Aluminium, Meshed Aluminium, 
Carbon Fibre, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony lub Satin Fine Line Wood

*Elementy wykończenia konsoli w kolorze Gloss Black.
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WNĘTRZE5
Na zdjęciu: wnętrze z fotelami z tapicerką skórzaną Brogue i wzorem perforacji Herringbone oraz 
jednolitym przeszyciem Brogue, elementy dekoracyjne z wytrawionego aluminium, podsufitka  
Light Oyster oraz dwukolorowa konsola Ebony (góra) i Brogue (dół).



 1  2  3  4  5

Ebony/Ebony

Embossed Aluminium

Embossed Aluminium

Embossed Aluminium

Siena Tan/Siena Tan

PERSONALIZACJA

PORTFOLIO
KONFIGURACJE KOLORYSTYKI WNĘTRZA

Brogue/Brogue Embossed Aluminium Light Oyster Ebony z Ebony/Brogue Ebony

Ebony

Ebony

Light Oyster Ebony z Ebony/Siena Tan

Ebony/Ebony

Light Oyster/Light Oyster

Light Oyster

OysterLight Oyster Oyster z Oyster/Light Oyster

PODSUFITKAWYKOŃCZENIE*
SIEDZENIA Z JEDNOLITYM 
PRZESZYCIEM

GÓRNA KONSOLA Z 
JEDNOLITYM PRZESZYCIEM/
KONSOLA DOLNA DYWANIKI

STANDARDOWE

OPCJONALNE
PODSUFITKA WYKOŃCZENIE

Ebony Gloss Black, Dark Satin Brushed Aluminium, Embossed Aluminium, Etched Aluminium, Meshed Aluminium, 
Carbon Fibre, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony lub Satin Fine Line Wood

*Elementy wykończenia konsoli w kolorze Gloss Black.
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WYBIERZ

WNĘTRZE5
Na zdjęciu: wnętrze z fotelami Ebony Luxtec Sport ze wstawkami Technical Mesh oraz kontrastowym 
przeszyciem Eclipse, elementy dekoracyjne z wytrawionego aluminium, oraz podsufitka i konsola Ebony.



 1  2  3  4  5

Ebony

Ebony

Ebony

PERSONALIZACJA

R-SPORT
KONFIGURACJE KOLORYSTYKI WNĘTRZA

Ebony/Eclipse z Eclipse

Ebony/Pimento z Pimento Etched Aluminium

Etched Aluminium Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

FOTELE Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM WYKOŃCZENIE* PODSUFITKA KONSOLA DYWANIKI

STANDARDOWE

Ebony/Ebony z Light Oyster Etched Aluminium

*Elementy wykończenia konsoli w kolorze Gloss Black.

OPCJONALNE
PODSUFITKA WYKOŃCZENIE

Light Oyster Gloss Black, Dark Satin Brushed Aluminium, Embossed Aluminium, Etched Aluminium, Meshed Aluminium, 
Carbon Fibre, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony lub Satin Fine Line Wood
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WYBIERZ

WNĘTRZE5
Na zdjęciu: wnętrze ze sportowymi fotelami ze skórzaną tapicerką perforowaną Ebony i kontrastowym 
przeszyciem Light Oyster, elementy dekoracyjne z wytrawionego aluminium, oraz podsufitka i konsola Ebony 
z kontrastowym przeszyciem Light Oyster.



 1  2  3  4  5

PERSONALIZACJA

R-SPORT
KONFIGURACJE KOLORYSTYKI WNĘTRZA

Ebony/Ebony z Light Oyster Etched Aluminium

Etched Aluminium

Etched Aluminium

Ebony Ebony/Light Oyster Ebony

Ebony/Pimento z Pimento Ebony Ebony/Pimento Ebony

Ebony/Eclipse z Eclipse Ebony Ebony/Eclipse Ebony

Ebony/Light Oyster 
z Light Oyster

Ebony Ebony/Light Oyster Ebony

FOTELE Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM WYKOŃCZENIE* PODSUFITKA KONSOLA DYWANIKI

OPCJONALNE

*Elementy wykończenia konsoli w kolorze Gloss Black.

Etched Aluminium

OPCJONALNE
PODSUFITKA WYKOŃCZENIE

Light Oyster Gloss Black, Dark Satin Brushed Aluminium, Embossed Aluminium, Etched Aluminium, Meshed Aluminium, 
Carbon Fibre, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony lub Satin Fine Line Wood
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WYBIERZ

WNĘTRZE5
Na zdjęciu: wnętrze ze sportowymi fotelami z tapicerką skórzaną Pimento i zamszowymi wstawkami w kolorze 
Ebony oraz kontrastowym przeszyciem Ebony, elementy dekoracyjne Meshed Aluminium, oraz podsufitka 
i konsola Ebony z kontrastowym przeszyciem Pimento.



 1  2  3  4  5

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

PERSONALIZACJA

S
KONFIGURACJE KOLORYSTYKI WNĘTRZA

Pimento/Ebony z Ebony Meshed Aluminium

Meshed Aluminium

Ebony

Ebony

Ebony/Pimento

Ebony/Ebony z Light Oyster

Eclipse/Ebony z Ebony

Light Oyster/Ebony z Ebony

Meshed Aluminium

Meshed Aluminium

Ebony

Ebony

Ebony/Light Oyster

Ebony/Light Oyster

Ebony/Eclipse

DWUTONOWE FOTELE  
Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM WYKOŃCZENIE* PODSUFITKA

KONSOLA Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM DYWANIKI

STANDARDOWE

*Elementy wykończenia konsoli w kolorze Gloss Black.

OPCJONALNE
PODSUFITKA WYKOŃCZENIE

Light Oyster Gloss Black, Dark Satin Brushed Aluminium, Embossed Aluminium, Etched Aluminium, Meshed Aluminium, 
Carbon Fibre, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony lub Satin Fine Line Wood
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WYBIERZ

WNĘTRZE5
Na zdjęciu: wnętrze z fotelami ze skórzaną perforowaną tapicerką Ebony i kontrastowym przeszyciem 
Light Oyster, elementy dekoracyjne Meshed Aluminium, oraz podsufitka i konsola Ebony z kontrastowym 
przeszyciem Light Oyster.



 1  2  3  4  5

PERSONALIZACJA

S
KONFIGURACJE KOLORYSTYKI WNĘTRZA

Ebony/Ebony z Light Oyster Meshed Aluminium Ebony Ebony/Light Oyster Ebony

Pimento/Ebony z Ebony Meshed Aluminium Ebony Ebony/Pimento Ebony

DWUTONOWE FOTELE  
Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM WYKOŃCZENIE* PODSUFITKA

KONSOLA Z KONTRASTOWYM 
PRZESZYCIEM DYWANIKI

OPCJONALNE

Eclipse/Ebony z Ebony

Light Oyster/Ebony z Ebony

Meshed Aluminium Ebony Ebony/Eclipse Ebony

Meshed Aluminium Ebony Ebony/Light Oyster Ebony

*Elementy wykończenia konsoli w kolorze Gloss Black.

OPCJONALNE
PODSUFITKA WYKOŃCZENIE

Light Oyster Gloss Black, Dark Satin Brushed Aluminium, Embossed Aluminium, Etched Aluminium, Meshed Aluminium, 
Carbon Fibre, Satin Burr Ash, Gloss Figured Ebony, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony lub Satin Fine Line Wood
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WNĘTRZE5

Dark Satin Brushed Aluminium Embossed Aluminium Etched Aluminium Meshed Aluminium Carbon FibreGloss Black



Satin Burr Ash Gloss Figured Ebony Satin Grey Ash Satin Grey Figured Ebony Satin Fine Line Wood



WYBIERZ

AKCESORIA JAGUAR GEAR6

Dachowy bagażnik na rowery* 
C2A1539

Prosty w montażu bagażnik dachowy do przewozu rowerów posiada zamykany uchwyt.  
Na każdym uchwycie można przewozić jeden rower. Maksymalnie można zainstalować trzy uchwyty.

Dodatkowe informacje na temat pełnej gamy dodatkowych akcesoriów Jaguar są dostępne u dystrybutorów marki 
Jaguar Gear lub w Internecie pod adresem jaguar.pl/xe-akcesoria

*Wymaga poprzeczek dachowych T4N4709.   **Niedostępny w wersji Pure.  †Tylko w połączeniu z przekładnią automatyczną.  ‡Dostępny wyłącznie z modelami wyposażonymi w dojazdowe koło zapasowe. 

NA ZDJĘCIU: XE S W KOLORZE FIRENZE RED Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOSCI OD RYNKU)
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Aluminiowe manetki do zmiany biegów† 
T2R6547MMU

Manetki do zmiany biegów montowane przy kierownicy zostały 
wykonane z wysokogatunkowego aluminium, dzięki czemu 
idealnie współgrają z atmosferą panującą w kabinie. W celu 
zachowania najwyższej jakości wykonania, manetki są wyrabiane 
ze stopu aluminium i szczotkowane ręcznie, a następnie 
anodyzowane, co pozwala im zachować doskonały wygląd nawet 
po wielu latach eksploatacji.

Sportowe nakładki na pedały 
T2H3747 – Modele z przekładnią manualną (na zdjęciu) 
T2H3746 – Modele z przekładnią automatyczną

Nakładki zostały wykonane z połączenia stali nierdzewnej i gumy 
oraz idealnie dopasowane do pedałów XE, dzięki czemu stanowią 
naturalny element dekoracyjny, który podkreśla dynamikę 
osiągów samochodu.

Dywaniki gumowe 
T4N7496 – Modele z kierownicą po lewej stronie 
T4N16396 – Modele z kierownicą po lewej stronie  
i napędem AWD

Wytrzymałe gumowe dywaniki z logo Jaguara zapewniają 
dodatkową ochronę fabrycznej wykładziny podłogowej.

Mata ochronna podłogi bagażnika Premium‡ 
T4N7147PVJ

Eksluzywna i przyjemna w dotyku mata ochronna podłogi 
bagażnika w kolorze Ebony Black, ozdobiona logo Jaguara. Matę 
wykonano z ekskluzywnego materiału o gramaturze 2050 g/m2 
z nubukową oblamówką oraz kontrastowym przeszyciem Dove.

Personalizowane, podświetlane nakładki progowe** 
T4N7511

Eleganckie nakładki progowe wykonane ze stali nierdzewnej 
są montowane przy drzwiach kierowcy lub pasażera. Nakładki 
podświetlają się po otwarciu przednich drzwi, emitując 
delikatne światło w kolorze Phosphor Blue. Możliwość 
wyboru monochromatycznego „motywu” z wykorzystaniem 
zatwierdzonych krojów pisma.

Uchwyt iPad 
T2H7757

Uchwyt tabletu iPad® sygnowany logiem Jaguara mocowany 
jest do przednich zagłówków, aby pasażerowie tylnej kanapy 
mogli urozmaicić sobie podróż, np. oglądając film. Szybkozłącze 
umożliwia łatwy montaż i demontaż tabletu.



*Wymagane poprzeczki dachowe T4N4709.   **Dla wersji Pure, Prestige oraz Portfolio.

Boczna kratka wentylacyjna Carbon Fibre 
T2H6208 – Strona lewa 
T2H6209 – Strona prawa

Wysokiej jakości boczne wloty powietrza Carbon Fibre z włókna 
węglowego dodają nadwoziu sportowego charakteru.

Boczna kratka wentylacyjna w kolorze Gloss Black 
T4N5176 – Strona lewa 
T4N5178 – Strona prawa

Boczne wloty powietrza w kolorze Gloss Black sygnowane logo 
Jaguara dodają nadwoziu dynamicznego charakteru.

Chromowana atrapa chłodnicy 
T4N10516

Chromowane wykończenie obwódki osłony chłodnicy oraz 
nakładki przedniego zderzaka dodaje nadwoziu modelu XE 
dynamicznego charakteru.

Chromowane obudowy lusterek 
C2D5489 – Strona lewa 
C2D5488 – Strona prawa

Chromowane obudowy podkreślają stylowy projekt 
lusterek zewnętrznych.

Obudowy lusterek Carbon Fibre 
C2P24176 – Strona lewa 
C2P24177 – Strona prawa

Wysokiej jakości obudowy lusterek zewnętrznych Carbon Fibre 
z włókna węglowego dodają nadwoziu sportowego charakteru.

Obudowy lusterek w kolorze Gloss Black 
C2D6066PEC – Strona lewa 
C2D6067PEC – Strona prawa

Czarne obudowy podkreślają dynamiczny kształt 
lusterek zewnętrznych.

WYBIERZ

AKCESORIA JAGUAR GEAR6
Skonfiguruj swój samochód na stronie jaguar.pl

PERSONALIZACJA90 |



Chromowany przedni splitter** 
T4N7599

Nadaje przedniej części nadwozia XE jeszcze bardziej 
drapieżnego charakteru. Ponadto dostępny jest również tylny 
spoiler w kolorze nadwozia. (T4N5462LML)

Tylne chlapacze 
T4N7514

Sygnowane logo Jaguara, tylne chlapacze stanowią stylistyczne 
uzupełnienie linii podwozia i zapewniają ochronę przed brudem i 
odpryskującymi kamieniami.

Tylny uchwyt do mocowania rowerów 
C2Z22695 – Uchwyt na 2 rowery 
C2Z22697 – Uchwyt na 3 rowery

Wysokiej klasy uchwyty rowerowe mocowane na haku 
holowniczym umożliwiają wygodny przewóz rowerów, 
gwarantując szybki załadunek i wyładunek oraz skuteczne 
działanie mechanizmu blokującego. Przemyślana konstrukcja 
pozwala na odchylenie uchwytu, umożliwiając dostęp 
do bagażnika.

Bagażnik do transportu wodnego sprzętu sportowego* 
C2Z21730

Uniwersalny system do przewożenia różnego sprzętu do 
uprawiania sportów wodnych, w tym deski surfingowej, kajaka 
lub deski windsurfingowej. Bagażnik jest odchylany dla ułatwienia 
załadunku i rozładunku.

Poprzeczki dachowe 
T4N4709

Oznaczone logo Jaguara, poprzeczki dachowe stanowią 
podstawę do montażu wszystkich dostępnych bagażników 
dachowych. Poprzeczki zostały zaprojektowane specjalnie 
do Twojego samochodu.

Kufer dachowy Sport* 
C2C41627

Pojemny, 320-litrowy, zamykany kufer na sprzęt sportowy, 
o wymiarach 206 x 84 x 34 cm.



DANE TECHNICZNE

2 Dostępny — Niedostępny

1Przedstawione dane są wynikiem oficjalnych testów producenta prowadzonych zgodnie z przepisami UE. Ponieważ rzeczywiste zużycie paliwa w warunkach drogowych może być inne,  
przedstawione dane należy traktować jedynie poglądowo. 2Masa własna pojazdu w standardowej specyfikacji. Wyposażenie dodatkowe zwiększa masę własną samochodu.

SILNIKI

SILNIK E-PERFORMANCE 2.0L
4-CYLINDROWY TURBODOŁADOWANY 

DIESEL

20d 2.0L
4-CYLINDROWY TURBODOŁADOWANY  

DIESEL

Pojemność skokowa cm³ 1 999 1 999
Moc maksymalna KM (kW) / obr/min 163 (120) / 4 000 180 (132) / 4 000
Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 380 / 1 750 - 2 500 430 / 1 750 - 2 500

OSIĄGI MAN.
RWD

AUT.
RWD

MAN.
RWD

AUT.
RWD

AUT.
AWD

Przyspieszenie 0-100 km/h w sekundach 8,4 8,2 7,8 7,8 7,9
Prędkość maksymalna km/h 227 227 231 228 225

ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu miejskim l/100 km 4,4 5,0 5,0 5,0 - 5,1 5,5
W cyklu pozamiejskim l/100 km 3,4 3,5 3,7 3,7 4,2
W cyklu mieszanym l/100 km 3,8 4,1 4,2 4,2 4,7
Emisja CO2 w cyklu miejskim g/km 114 130 130 130 - 134 145
Emisja CO2 w cyklu pozamiejskim g/km 90 92 97 97 - 98 110
Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 99 106 109 109 - 111 123
Pojemność zbiornika paliwa litry 47 56 56 56 56

WYMIARY
Długość całkowita mm 4 672 4 672
Szerokość całkowita (z lusterkami rozłożonymi) mm 2 075 2 075
Szerokość całkowita (z lusterkami złożonymi) mm 1 967 1 967
Wysokość całkowita mm 1 416 1 416 - 1 425
Rozstaw osi mm 2 835 2 835
Rozstaw kół (przód) mm 1 607 1 597 - 1 602
Rozstaw kół (tył) mm 1 608 1 585 - 1 603
Prześwit mm 110 110-119
Średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami) m 11,22 11,22
Pojemność bagażnika litry 455 455

MASA WŁASNA2

Masa własna od kg 1 435 1 450 1 490 1 505 1 615
Całkowita masa własna kg 2 100 2 100 2 135 2 135 2 230

DOSTĘPNOŚĆ SILNIKÓW
Pure 2 2

Prestige 2 2

Portfolio 2 2

R-Sport 2 2

S — —
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25d 2.0L
4 - CYLINDROWY, TWIN TURBO

DIESEL

20t 2.0L
4 - CYLINDROWY, 

TURBODOŁADOWANY
BENZYNOWY

25t 2.0L
4 - CYLINDROWY, TURBODOŁADOWANY

BENZYNOWY

S 3.0L
V6 SUPERCHARGED

BENZYNOWY

1 999 1 998 1 998 2 995
240 (177) / 4 000 200 (147) / 5 000 250 (184) / 5 500 380 (280) / 6 500

500 / 1 500 320 / 1 200 - 4 500 365 / 1 200 - 4 500 450 / 3 500 - 5 000

AUT.
AWD

AUT.
RWD

AUT.
RWD

AUT.
AWD

AUT.
RWD

6,1 7,1 6,3 6,2 5,0
250 238 250 250 250

6,4 8,2 8,2 8,4 11,6
4,5 5,2 5,2 5,8 6,1
5,2 6,3 6,3 6,8 8,1
168 186 186 192 276
119 120 120 132 146
137 144 144 154 194
56 63 63 63 63

4 672 4 672 4 672 4 672
2 075 2 075 2 075 2 075
1 967 1 967 1 967 1 967
1 425 1 416 1 416 - 1 425 1 416
2 835 2 835 2 835 2 835

1 597 - 1 602 1 597 - 1 602 1 597 - 1 602 1 596 - 1 602 
1 585 - 1 603 1 585 - 1 603 1 585 - 1 603 1 573 - 1 603 

119 110 110-119 110
11,22 11,22 11,22 11,22
455 455 455 455

1 650 1 540 1 540 1 595 1 655
2 260 2 150 2 150 2 210 2 230

2 2 2 —
2 2 2 —
2 2 2 —
2 2 2 —
— — — 2



PERSONALIZACJA

WYMIARY
Szerokość całkowita (z lusterkami rozłożonymi) 2 075 mm 
Szerokość całkowita (z lusterkami złożonymi) 1 967 mm

Pojemność bagażnika 455 litrów

1 596 – 1 607 mm

1 
4

16
 –

 1
 4

25
 m

m

1 967 mm

110 – 119 mm

1 573 – 1 608 mm

2 075 mm

94 |



Średnica zawracania 
Między krawężnikami 11,22 m

Wymiary podane dla samochodu nieobciążonego. 
(Pomiary wykonane standardową metodą testową VDA z wykorzystaniem prostopadłościanów o wymiarach 200 x 100 x 50 mm).

NA ZDJĘCIU: XE R-SPORT W KOLORZE YULONG WHITE Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

4 672 mm

2 835 mm



ŚWIAT JAGUARA

ZA KULISAMI
Wycieczki po fabryce to niepowtarzalna szansa uczestnictwa w procesie tworzenia 
samochodu - poczynając od formowania blachy, a kończąc na ostatecznym wykańczaniu 
detali. W naszych najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych przekonasz się na 
własne oczy, jak wykwalifikowani technicy i wyrafinowane maszyny w pełnej harmonii 
tworzą najbardziej zapierające dech w piersiach modele Jaguara.

Więcej informacji na stronie jaguar.pl/jaguar-experience

JAGUAR EXPERIENCE
Nie ma lepszego sposobu na zapoznanie się z modelami Jaguara, niż odbycie 
jazdy próbnej. Jaguar Experience oferuje niepowtarzalną okazję sprawdzenia 
możliwości naszych aut. Na profesjonalnym torze testowym będziecie mogli 
zarówno sprawdzić swoje umiejętności, jak i odkryć potencjał modeli z bogatej 
gamy Jaguara. Dzięki Jaguar Experience, podczas wycieczki po jednej z 
naszych fabryk w Wielkiej Brytanii dowiecie się również jak powstawają nowe 
samochody Jaguara.

Więcej informacji na stronie jaguar.pl/jaguar-experience
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PROGRAM DRIVING EXPERIENCE
Nie codziennie nadarza się okazja, aby przetestować najnowszy model Jaguara 
oraz poznać wspaniałą historię tej wyjątkowej marki. Program Jaguar Driving 
Experiences daje Ci szansę wzięcia udziału w niezapomnianej przygodzie. 
Wyobraź sobie, że prowadzisz najbardziej ekstremalne modele Jaguara, jakie 
kiedykolwiek powstały, jeżdżąc nimi po prywatnym torze z instruktorem Jaguar 
Experience u swojego boku.

Więcej informacji na stronie jaguar.pl/jaguar-experience

PROGRAM ICE DRIVE EXPERIENCE
Doskonal technikę jazdy w ramach Jaguar Land Rover Ice Drive Experience. Od 2017 roku 
oferować będziemy możliwość sprawdzenia i doszlifowania Twoich umiejętności za kierownicą 
w ekstremalnych warunkach szwedzkiego Arjeplog. To niepowtarzalna szansa dla właścicieli 
i entuzjastów Jaguara na odbycie jazd, w towarzystwie wykwalifikowanych instruktorów, 
po jednych z najbardziej wymagających tras na świecie. Nasi instruktorzy to profesjonaliści, 
gotowi na każdym kroku służyć Ci swoją pomocą i doświadczeniem. Dzięki Jaguar Land Rover 
Ice Drive Experience „zatańczysz” na lodzie, pomkniesz przez niewyobrażalnie ciasne zakręty i 
odkryjesz cały potencjał modeli Jaguara i Land Rovera.

Jeśli chcesz wziąć udział w tej przygodzie, wejdź na stronę: 
jaguar.pl/jaguar-experience



ŚWIAT JAGUARA
Wybierając model XE, wkroczysz do ekscytującego świata Jaguara. Postaramy się, aby eksploatacja Twojego 
nowego samochodu była bezproblemowa i przyjemna, oferując Ci szereg ekskluzywnych usług serwisowych, 
a także pełną gamę luksusowych produktów.

JAGUAR CARE*

XE jest oferowany z 5-letnią gwarancją na rynku 
polskim i 3-letnim standardowym programem 
serwisowym Jaguar Care. Sprawia on, że ogólny koszt 
ekspolatacji Jaguara XE zalicza się do najniższego w tej 
klasie samochodów.  

Więcej informacji o niezwykle konkurencyjnym 
programie Jaguar Care dla Twojego XE znajdziesz 
na stronie jaguar.pl/program-serwisowy

SERWISOWANIE

XE został zaprojektowany tak, aby do minimum 
ograniczyć koszty obsługi. Dla przykładu, nowe 
silniki wysokoprężne Ingenium - dzięki inteligentnej 
konstrukcji i zaawansowanej technice smarowania - 
mogą osiągnąć niesamowite resursy międzyobsługowe 
wynoszące 34 tys. km lub 2 lata.**

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

Oryginalne części zamienne Jaguara są projektowane, 
testowane i wytwarzane z zachowaniem tych samych 
standardów dotyczących jakości, spasowania 
i wytrzymałości, co części przeznaczone na 
pierwszy montaż. Każdy podzespół zamienny jest 
tworzony specjalnie dla modelu XE, aby zachować 
jego doskonałe osiągi i zapewnić wieloletnią 
bezproblemową eksploatację.

ROZWIĄZANIA DLA FLOTY I BIZNESU

Naszą ambicją jest to, aby produkowane przez nas 
samochody segmentu premium były wyborem numer 
jeden dla przedstawicieli flot i firm, w związku z czym 
oferujemy atrakcyjną gamę modelową i doskonałą 
obsługę serwisową. Auta marki Jaguar są dynamiczne 
i eleganckie, przez co idealnie podkreślają unikalny 
charakter i osobowość klientów biznesowych. Dążymy 
do zapewniania całkowicie skoncentrowanej na kliencie 
obsługi posprzedażnej, która ma na celu zachowanie 
pełnej funkcjonalności i nienagannego stanu 
technicznego pojazdu, bez nadmiernego obciążania 
budżetu Twojej firmy.  
 
Więcej informacji znajdziesz na stronie  
jaguar.pl/fleet-and-business

ŚWIAT JAGUARA

*Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
**Zależnie od rynku i stylu jazdy. 
†Szacunkowe dane producenta.
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JAGUAR FINANCIAL SERVICES

Doskonałe osiągi i stylowe rozwiązania to standard 
w każdym modelu Jaguara, a dzięki usługom Jaguar 
Financial, otrzymanie kluczyków do takiego auta 
nigdy wcześniej nie było równie proste i przystępne 
finansowo. Samochody nowe lub używane, do użytku 
prywatnego lub służbowego: zaproponujemy Ci 
rozwiązanie, dzięki któremu zyskasz całkowitą kontrolę.  
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy  
o kontakt z dystrybutorem marki Jaguar lub o 
odwiedzenie strony internetowej jaguar.pl/finanse

PROGRAM JAGUAR ASSISTANCE

Program Jaguar Assistance zapewnia pomoc w nagłych 
przypadkach, np. w razie unieruchomienia pojazdu 
na skutek awarii lub wypadku, czy też niegroźnych 
problemów takich, jak przebicie opony. Służymy 
pomocą w każdej sytuacji, zawsze i wszędzie.

NISKIE KOSZTY UBEZPIECZENIA

Kluczowe komponenty modelu XE są łatwo dostępne, 
co skraca czas obsługi oraz minimalizuje zaplanowane 
koszty serwisowania i naprawy. Dzięki naciskowi 
na obniżenie kosztów napraw, XE klasyfikowany 
jest korzystnie przez ubezpieczycieli†. Aby uzyskać 
dodatkowe informacje o najkorzystniejszych ofertach 
dla właścicieli XE, należy skontaktować się z lokalnym 
dystrybutorem marki Jaguar.

MAGAZYN JAGUAR

Oto nasz lifestylowy, kosmopolityczny i nowoczesny 
magazyn tworzony przez zespół utalentowanych 
grafików i felietonistów. Prezentujemy w nim informacje 
na temat marki Jaguar, a także sekcje poświęcone 
designowi, podróżom oraz luksusowemu stylowi 
życia. Przez pierwsze trzy lata będziesz bezpłatnie 
otrzymywał Magazyn Jaguar dwa razy w roku. Upewnij 
się u swojego przedstawicielaJaguara, że dostaniesz 
swój egzemplarz. 

KOLEKCJA MARKI JAGUAR

Najwyższa dbałość o szczegóły nie ogranicza 
się wyłącznie do naszych samochodów. Ta sama 
staranność wykonania wyróżnia odzież, wyroby 
skórzane oraz luksusowe akcesoria podróżne z 
najnowszej kolekcji Jaguara. W celu uhonorowania 
dziedzictwa Jaguara oferujemy również kolekcję, 
w której znalazły się upominki i elementy odzieży 
inspirowane wyścigami.  
 
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej 
pod adresem jaguar.pl/kolekcja



TERMINOLOGIA

ŚWIAT JAGUARA

A
AMORTYZATORY/AMORTYZACJA 
Amortyzatory przejmują i w kontrolowany sposób rozpraszają siły pionowe działające na zawieszenie kół 
samochodu, zwiększając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo jazdy. 

C
Cd 
Współczynnik czołowego oporu powietrza oznaczany jako Cd jest wskaźnikiem doskonałości aerodynamicznej  
samochodu. Im jego wartość jest mniejsza, tym mniejsze są opory powietrza w czasie jazdy.

D
DOŁADOWANY SILNIK BENZYNOWY 
Silnik benzynowy z kompresorem. Kompresor, zwany również sprężarką mechaniczną, to urządzenie stosowane 
w celu doładowania jednostki napędowej i mechanicznie napędzane przez sam silnik. Zastosowanie kompresora 
skutkuje wzrostem mocy oraz jej bardziej dynamiczną, liniową charakterystyką, niezależnie od prędkości obrotowej 
silnika.

E
EQUALISER DŹWIĘKU 
System Audio Equalisation umożliwia zmianę i modyfikację parametrów dźwięku, wykraczającą poza standardową 
regulację ustawień w zakresie częstotliwości tonów wysokich (treble), średnich (mid-range) i niskich (bass).

I
INTERFEJS WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI  
Mobile High-Definition Link (MHL) umożliwia połączenie urządzeń mobilnych z systemem informacyjno 
rozrywkowym InControl. Jego zadaniem jest płynny przesył plików audio i wideo.

R
REFLEKTORY BI-KSENONOWE 
Reflektory biksenonowe gwarantują znakomite doświetlenie drogi, a diody LED pełniące funkcję świateł do jazdy 
dziennej rozmieszczono tak, aby przypominały ostrze w kształcie litery "J", podkreślając tym samym wyjątkowy 
stylistykę samochodu.

S
SYSTEM JAGUARDRIVE 
System współdziałający z systemem dynamicznej kontroli stabilności, zarządza pracą silnika i skrzyni biegów, 
zmieniając charakterystykę silnika, zmiany biegów i działania hamulców. System dysponuje różnymi trybami jazdy 
przeznaczonymi do optymalizacji reakcji pojazdu w konkretnych warunkach drogowych i w zależności od stylu jazdy 
kierowcy.

ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ W KSZTAŁCIE “J” 
Światła do jazdy dziennej tworzące kształt litery “J” są oddzielnymi światłami LED wbudowanymi w przednie 
reflektory. Podkreślają one elegancki styl marki Jaguar i stają się znakiem rozpoznawczym marki.

SELEKTOR JAGUARDRIVE 
Selektor JaguarDrive wysuwa się z konsoli centralnej przy uruchomieniu silnika. Jest to przełącznik obrotowy 
stosowany w samochodach z przekładnią automatyczną. Umożliwia on szybki wybór trybu jazdy.

T
TRYB ECO 
Tryb jazdy Eco pomaga w ograniczeniu zużycia paliwa poprzez zmniejszenie czułości reakcji na wciśnięcie pedału 
przyspieszenia, wybór bardziej ekonomicznych przełożeń przekładni, korzystanie z oszczędniejszej mapy pracy 
silnika, a w samochodach z przekładnią manualną, poprzez odpowiednie sugerowanie zmiany biegów. Tryb ten 
ogranicza również ilość energii zużywanej przez klimatyzację i system audio.

TURBODOŁADOWANY SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 
Silnik wysokoprężny z turbosprężarką. Turbosprężarka to urządzenie stosowane w celu doładowania jednostki 
napędowej i napędzane przez gazy wydechowe. Dzięki turbodoładowaniu zmniejsza się zużycie paliwa oraz 
poziom emisji substancji szkodliwych. Ponadto, w porównaniu do niewysilonego silnika spalinowego o podobnych 
paramterach, układ napędowy z turbodoładowaniem wyróżnia się większą wydajności i lepszą kulturą pracy.

W
WSPÓŁCZYNNIK OPORU POWIETRZA Patrz: Cd.

WZMACNIACZ AKUSTYCZNY DSP 
Technologia cyfrowego przetwarzania sygnałów Meridian DSP umożliwia analizę szeregu zmiennych, które mogą 
mieć wpływ na jakość dźwięku, ich przetwarzanie przy pomocy zaawansowanych algorytmów oraz dostosowanie 
parametrów pracy zestawu audio. Dzięki temu osiągana jest jakość dźwięku niedostępna dla konwencjonalnych 
systemów audio.

WYŚWIETLACZ DOTYKOWY 10,2” 
Wielofunkcyjny charakter wyświetlacza dotykowego Touch Pro o przekątnej 10,2 cala umożliwia porozumiewanie się 
z urządzeniem poprzez dotyk, tak, jak ze smartfonem. Pozwala to na bezpośrednie i intuicyjne sterowanie funkcjami 
systemu przy użyciu dotykowych gestów.
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WAŻNE INFORMACJE
Jaguar Land Rover Limited nieustannie dąży do wprowadzania ulepszeń w specyfikacjach, projektach i produkcji swoich pojazdów, a zmiany wprowadzanie są na bieżąco. Choć 
dokładamy wszelkich starań, aby nasze publikacje zawierały aktualne dane, niniejszej broszury nie należy traktować, jako niezawodnego przewodnika po aktualnych specyfikacjach, 
ani jako oferty sprzedaży żadnego konkretnego pojazdu. Dystrybutorzy i dealerzy nie są agentami ani reprezentantami firmy Jaguar Land Rover Limited w żadnym dosłownym lub 
domniemanym przedsięwzięciu. Porównania powstały w oparciu o dane producenta oraz testy przeprowadzone przed publikacją niniejszego katalogu.

KOLORY
Kolory w niniejszym katalogu oraz na stronie internetowej są przedstawione wyłącznie jako przykład.

PROEKOLOGICZNE INNOWACJE JAGUARA
Jaguar dąży do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, redukując zużycie zasobów naturalnych i tworząc mniej odpadów w ramach naszego podejścia do zrównoważonego  
i odpowiedzialnego rozwoju, określając te działania jako innowacje proekologiczne.

Nasze innowacyjne sposoby wykorzystywania lekkich stopów aluminium (zastosowane w modelach F-PACE, XF, XJ, XE i F-TYPE) służą zmniejszeniu zużycia paliwa i uzyskaniu 
niższego poziomu emisji CO₂, przynosząc także dodatkowe korzyści w postaci lepszego prowadzenia się samochodów i lepszych charakterystyk technicznych tych modeli.

Jednocześnie, nasze inteligentne zarządzanie zasobami umożliwia odzysk odpadów aluminiowych z procesów tłoczenia blach poprzez ich segregowanie i poddawane 
recyklingowi, aby wytworzyć blachy aluminiowe równie wysokiej jakości, zawierające nawet do 50% aluminium pochodzącego z recyklingu. W porównaniu do wykorzystania 
tylko "nowego" aluminium, stosowanie takiej zamkniętej pętli systemu recyklingu dodatkowo zmniejsza emisję CO₂ podczas procesu produkcji. W porównaniu z wykorzystaniem 
nieprzetworzonego aluminium, stosowanie takiej zamkniętej pętli systemu recyklingu dodatkowo zmniejsza emisję CO₂ podczas procesu produkcji.

Jako całość, firma Jaguar Land Rover zredukowała emisję spalin w odniesieniu do swojej europejskiej floty średnio o 25% w stosunku do roku 2007, a średnia emisja CO₂ 
przypadająca na samochód spadła o 30,5%*. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty ISO14001, a ilość odpadów produkcyjnych wywożonych na wysypiska 
przypadająca na każdy samochód spadła o 75%*. Zużycie wody na każdy wyprodukowany samochód zmniejszyło się natomiast o 34%*. (*w porównaniu do roku 2007).

W ramach przygotowań do wdrożenia do 2020 roku modelu produkcyjnego niepowodującego emisji CO₂, rekompensujemy 100% tej emisji (obecnie nieuniknionej) poprzez 
inwestowanie w projekty, które zmniejszają emisję CO₂ w inny sposób, zapewniając korzyści społeczne i zdrowotne. Na przykład nasz nagradzany projekt Lifestraw „węgiel za 
wodę” zapobiegł wyemitowaniu 968 000 ton CO₂ (od uruchomienia programu w 2013 roku) oraz poprawił warunki życia 2,4 miliona ludzi w Kenii.

Biorąc pod uwagę globalny wzrost sprzedaży firmy oraz zwiększenie inwestycji w bardziej wydajne fabryki, jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy zbliżając się do 
naszych celów na rok 2020 w zakresie innowacji proekologicznych. Nasze osiągnięcia zyskały również uznane na zewnątrz: w 2013 roku zostaliśmy uznani za najbardziej 
odpowiedzialną brytyjską firmę roku na podstawie indeksu CR przez BITC (Business in the Community), a w 2014 roku otrzymaliśmy Nagrodę Królowej dla firm prowadzących 
zrównoważony rozwój.

Patrząc w przyszłość, opracowaliśmy wizję zrównoważonego rozwoju firmy do roku 2020, która koncentruje się na ciągłym obniżaniu emisji CO₂ zarówno w czasie produkcji 
samochodów, jak i podczas eksploatacji. Dążymy również do wdrożenia modelu produkcyjnego neutralnego emisyjnie i stosowania wyłącznie technologii bezodpadowych. 
Ponadto, firma Jaguar Land Rover ma na calu poprawę jakości życia 12 milionów ludzi do 2020 roku w ramach swojego programu korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.

Meridian jest znakiem towarowym firmy Meridian Audio Ltd.
AdBlue. jest zarejestrowanym znakiem towarowym Verband der Automobilindustrie. V. (VDA).
Logo i znak Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie ich użycie przez firmę Jaguar Land Rover odbywa się na zasadzie udzielonej licencji.
iPod, iPod touch oraz iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA oraz w innych krajach.
System nawigacji musi być zawsze używany w sposób, który nie wypływa negatywnie na zdolność kierowcy do bezpiecznego prowadzenia samochodu lub  
na bezpieczeństwo innych użytkowników drogi.

SAMOCHÓD NA OKŁADCE PRZEDNIEJ: XE S W KOLORZE FIRENZE RED Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)
SAMOCHÓD NA OKŁADCE TYLNEJ: XE S W KOLORZE YULONG WHITE Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM (W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU)

Generalny Importer marki Jaguar w Polsce
British Automotive Polska S.A.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
www.jaguar.pl






