




















SVĚTLOMETY S DVOJITÝM J

Jedinečná světla pro denní svícení ve tvaru dvojitého J propůjčují modelu 
Jaguar XJ nový, osobitý vzhled. Světlomety LED vytvářejí přirozenější světlo 
než konvenční xenonové výbojky. Protože se toto světlo podobá dennímu, 
budete v něm ještě lépe rozpoznávat objekty. To vše přispívá k ještě vyšší 
úrovni komfortu a bezpečnosti při jízdě za tmy.

SEDADLA ČALOUNĚNÁ PROŠÍVANOU KŮŽÍ

Modely Portfolio a Autobiography jsou vybaveny nádhernými 
novými sedadly v klasickém stylu. Čalounění kůží Soft Grain je 
zušlechtěno kontrastním prošíváním v novém kosočtvercovém 
vzoru. Celý interiér se vyznačuje exkluzivními kombinacemi barev.

INCONTROL TOUCH PRO

Všechno budete mít v dosahu svých prstů – hudbu, videa, navigaci 
a všechny důležité funkce vozidla, včetně handsfree Bluetooth®. 
Osmipalcový dotykový displej modelu XJ reaguje na nová ovládací 
gesta, používaná u nových chytrých telefonů, například poklepání prsty 
nebo posunutí prstem, a používá výkonný čtyřjádrový procesor Intel, 
který umožňuje realizovat nejmodernější grafku s rychlými reakcemi. 
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KOMFORT V INTERIÉRU

Multifunkční sedadla modelu XJ vám poskytnou naprostou kontrolu nad vlastním komfortem. Obě přední sedadla jsou elektricky 
nastavitelná a mohou být vybavena pěti různými masážními programy. Přední i zadní sedadla modelu XJ jsou vyhřívaná. Všechna 
sedadla mají také funkci odvětrávání (s výjimkou modelu XJ Luxury). Vybrané modely XJ nabízí navíc paměť pro uložení tří nastavení 
polohy sedadel řidiče a spolujezdce vpředu. Modely s dlouhým rozvorem (LWB) mohou být dále vylepšeny na přání dodávanými 
pakety zadních sedadel, které zahrnují dvě samostatná sedadla s třemi masážními programy, pamětí a nastavitelným sklonem 
opěradla jako u sedadel v letadlech. Zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradla lze naprogramovat, aby se při otevření dveří 
vrátila do vzpřímené polohy. Funkce odsouvání sedadla spolujezdce vpředu umožňuje cestujícím vzadu odsunout prázdné sedadlo 
spolujezdce dopředu, aby se zvětšil prostor pro nohy a usnadnil přístup k zadním sedadlům. 

PŘEDNÍ SEDADLA
K dispozici s pěti různými masážními programy, 
elektrickým seřizováním s pamětí pro tři různá 
nastavení a funkcí vyhřívání/odvětrávání.

1. Pět masážních programů 
2. Funkce paměti pro tři nastavení 
3. Funkce odvětrávání

ZADNÍ SEDADLA
Pro modely XJ LWB jsou k dispozici s nastavitelným sklonem 
opěradla jako u sedadel v letadlech, třemi různými masážními 
programy, elektrickým seřizováním s pamětí pro dvě různá 
nastavení a funkcí vyhřívání/odvětrávání.

1. Sklon opěradla lze měnit v celkovém rozsahu 11 stupňů 
2. Příčně nastavitelná poloha sedáku v rozsahu 103 mm 
a samostatně nastavitelný sklon horní části opěradla v rozsahu 
14,5 stupně

INTERIÉR NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB S PAKETEM PREMIUM REAR SEAT PACK Z NABÍDKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ, SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ SOFT GRAIN IVORY S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM JET,  
HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY JET, ČALOUNĚNÍM STROPU VELUREM JET A OBLOŽENÍM LESKLÝM DUBOVÝM DŘEVEM

ODSOUVÁNÍ SEDADLA  
SPOLUJEZDCE VPŘEDU

FUNKCE VYHŘÍVÁNÍ  
A ODVĚTRÁVÁNÍ

PĚT MASÁŽNÍCH  
PROGRAMŮ
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TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

Systém pohonu všech kol Jaguar AWD, dodávaný s motorizací 3.0 l V6 Kompresor, je plynule adaptivní a inteligentní.  
Přenos většího podílu točivého momentu na zadní kola je zárukou zachování typických jízdních vlastností vozů Jaguar.  
Za normálních podmínek je většina hnací síly přenášena na zadní kola, systém však inteligentně reaguje na změny povrchu 
vozovky, aby zajistil potřebnou trakci. Systém AWD reaguje okamžitě na prokluz zadních kol a bez prodlevy mění rozdělování 
točivého momentu. Více než 90 procent točivého momentu motoru lze přenést ze zadních kol na přední, aby byla zajištěna 
optimální trakce. V porovnání s trvalým pohonem všech kol snižuje systém Jaguar AWD spotřebu paliva a emise a nabízí 
plynulejší, bezpečnější jízdu při zachování proslulé agility a ovladatelnosti vozů Jaguar.

VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE POHONNÉHO ÚSTROJÍ

SUCHÁ SILNICE
Za normálních jízdních podmínek je téměř 
veškerý točivý moment přenášen na zadní kola, 
aby byly zachovány typické jízdní vlastnosti vozů 
Jaguar s pohonem zadních kol.

ZIMNÍ REŽIM POHONU VŠECH KOL
Stisknutím tlačítka zimního režimu se mění rozdělení 
točivého momentu mezi přední a zadní nápravu 
na 30:70 %. Tím je maximalizována ovladatelnost 
v náročných podmínkách.

PROMĚNLIVÉ PODMÍNKY
Při proměnlivých podmínkách může být v případě 
potřeby přenášeno na přední kola více než 90 % 
točivého momentu, aby byla zajištěna optimální trakce. 

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ AUTOBIOGRAPHY LWB V ODSTÍNU DARK SAPPHIRE

POHON VŠECH KOL VÍCE NEŽ 90 % HNACÍ SÍLY LZE  
PŘENÁŠET NA PŘEDNÍ KOLA INTELIGENTNÍ A ADAPTIVNÍ

vzadu    vpředuvzadu    vpředu vzadu    vpředu

90 : 10 70 : 30 10 : 90
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Nová generace hardwaru a softwaru systému InControl Touch Pro posouvá 
úroveň konektivity a zábavy v modelu XJ na nejvyšší úroveň. Systém InControl 
Touch Pro nabízí následující nejdůležitější prvky:

Velký dotykový displej s úhlopříčkou 8“ a pohotovými reakcemi uprostřed 
středové konzoly má individualizovatelnou hlavní plochu a extrémně krátkou 
reakční dobu.

Precizní dotykové ovládání vám umožňuje rychlou a plynulou práci 
s informacemi. Dotykový displej reaguje stejným způsobem jako chytrý telefon 
nebo tablet, přičemž umožňuje multidotykové ovládání gesty, například pohyby 
ukazováčku a palce od sebe, resp. k sobě pro změnu velikosti zobrazení, nebo 
posouvání prstem.

12,3“ displej panelu přístrojů s virtuálními stupnicemi a celoplošným 
zobrazováním map v režimu 3D zvyšuje potěšení z jízdy. Zvolte si celoplošné 
zobrazování map v režimu 3D, nebo si vyberte jeden ze čtyř grafckých motivů 
přesně podle svých představ.

Vylepšený navigační systém s diskem SSD s reakčními dobami, které jsou jen 
zlomkem konvenčních systémů. Zadejte cíl a systém vás upozorní, pokud máte 
pro tuto cestu nedostatečné množství paliva. Navigační systém následně zobrazí 
čerpací stanice na úseku cesty, na němž vám bude docházet palivo. Systém 
automaticky zobrazuje možnosti pro zaparkování.

Paměť pro osobní multimediální soubory s kapacitou 10 GB pro vaši hudbu 
a flmy. Jednoduché připojení prostřednictvím dvou vstupů USB s rychlým 
přenosem dat.

Dual View umožňuje řidiči a spolujezdci vpředu sledovat různá zobrazení na 
stejném 8“ displeji. To znamená, že například spolujezdec vpředu může sledovat 
flm (a poslouchat zvukový doprovod bezdrátovými sluchátky s prostorovou 
reprodukcí zvuku), zatímco řidič dostává na stejném displeji pokyny 
navigačního systému.

INCONTROL TOUCH PRO
NOVÁ GENERACE INFORMAČNÍHO  
A ZÁBAVNÍHO SYSTÉMU NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ XJ NA JAGUAR.CZ

Více informací na jaguar.cz

 
V rámci postupného zavádění systému InControl je jeho dostupnost závislá na trhu, což platí i pro rozsah nabízených funkcí. 
Podrobnější informace Vám ochotně sdělí nejbližší prodejce Jaguar. 
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INDIVIDUALIZACE

6,4 
S

0-100 KM/H NEJVYŠŠÍ RYCHLOST KM/H

250 
KM/H

3.0 L V6
KOMPRESOR AWD

NEJVYŠŠÍ VÝKON 340 k
NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 450 N.m

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h 6,4 s
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 250 km/h

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA 9,8 l/100 km*
EMISE CO2 234 g/km

PREMIUM LUXURY, PORTFOLIO
AUTOBIOGRAPHY, R-SPORT

ZÁŽEHOVÉ MOTORY

VYBERTE SI

MOTOR1
Nakonfgurujte si svůj XJ na jaguar.cz

*Uváděné hodnoty jsou výsledkem ofciálních testů EU. Tyto hodnoty jsou zjišťovány pouze za účelem porovnání. Skutečné hodnoty spotřeby paliva vozidla se mohou lišit.  
Kompletní přehled hodnot spotřeby paliva naleznete na stránkách s technickými údaji.

5.0 L V8
KOMPRESOR RWD

NEJVYŠŠÍ VÝKON 550 k
NEJVYŠŠÍ TOČIVÝ MOMENT 680 Nm

ZRYCHLENÍ 0-100 km/h 4,6 s
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 280 km/h

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA 11,1 l/100 km*
EMISE CO2 264 g/km

XJR

4,6 
S

280 
KM/H

0-100 KM/H NEJVYŠŠÍ RYCHLOST KM/H
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Nakonfgurujte si svůj XJ na jaguar.cz

MOTORY

VZNĚTOVÝ MOTOR 
JAGUAR 3.0 L V6 BITURBO 

300 k 

ZÁŽEHOVÝ MOTOR  
JAGUAR 3.0 L V6 KOMPRESOR  

340 K

ZÁŽEHOVÝ MOTOR  
JAGUAR 5.0 L V8 KOMPRESOR  

550 K
Pohon RWD AWD RWD

Zdvihový objem cm3 2 993 2 995 5 000

Nejvyšší výkon k (kW) 300 (221) 340 (250) 550 (405)

při otáčkách (1/min) 4 000 6 500 6 000-6 500

Nejvyšší točivý moment Nm 700 450 680

při otáčkách (1/min) 2 000 3 500-5 000 3 500-4 000

Převodovka Osmistupňová automatická Osmistupňová automatická Osmistupňová automatická

PROVOZNÍ VLASTNOSTI
0-100 km/h sekundy 6,2 6,4 4,6

Nejvyšší rychlost km/h 250 el. omezená 250 el. omezená 280 el. omezená

SPOTŘEBA PALIVA1 – VERZE SWB
Město l/100 km 7,0* 13,6 16,2

Mimo město l/100 km 5,2* 7,6 8,2

Kombinovaná l/100 km 5,7* 9,8 11,1

Emise oxidu uhličitého g/km 149* 234 264

Objem palivové nádrže (využitelný) litry (cca) 77 80 80

SPOTŘEBA PALIVA1 – VERZE LWB
Město l/100 km 7,0* 13,6 —

Mimo město l/100 km 5,2* 7,6 —

Kombinovaná l/100 km 5,7* 9,8 —

Emise oxidu uhličitého g/km 149* 234 —

Objem palivové nádrže (využitelný) litry (cca) 77 80 —

NABÍDKA MOTORŮ
Luxury 2 — —

Premium Luxury 2 2 —

Portfolio 2 2 —

Autobiography 2 2 —

R-Sport 2 2 —

XJR — — 2

2 Standardní výbava  — Nedodává se

1Uváděné hodnoty jsou výsledkem ofciálních testů výrobce v souladu s legislativou EU. Skutečné hodnoty spotřeby paliva vozidla se mohou lišit od hodnot dosažených ve 
výše uvedených testech. Tyto hodnoty jsou zjišťovány pouze za účelem porovnání. 
2Údaje hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost.     
*Hodnoty pro vznětový motor 3.0 l V6 platí pouze s 19" koly z lehkých slitin.

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce Jaguar.

INDIVIDUALIZACE86 |



















DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby. Tomu odpovídá průběžný vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost věnovanou 
aktuálnosti dat nelze tuto publikaci považovat za neomylného průvodce nejnovějšími specifkacemi, ani za nabídku k prodeji konkrétního vozidla. Distribuční partneři a prodejci  
nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za Jaguar Land Rover Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění.

Srovnání vycházejí z vlastních údajů a testů výrobce realizovaných před jejich publikováním.

BARVY
Barvy v tištěných brožurách a na webových stránkách se mohou od skutečných odstínů v důsledku technologických omezení lišit.

INOVACE ZNAČKY JAGUAR V OBLASTI EKOLOGIE
Jaguar hrdě pokračuje ve své tradici inovativního přístupu k ochraně životního prostředí. Řadou nejrůznějších opatření usiluje o dosažení trvale udržitelného modelu podnikání 
a o snižování environmentálních dopadů. K takovým opatřením se řadí používání lehkých materiálů, ekologické metody výroby, jakož i zvyšování účinnosti motorů a efektivity 
konstrukčních řešení.

Jaguar XJ, vlajková loď značky, byl prvním vozem společnosti Jaguar Land Rover Limited certifkovaným dle mezinárodního standardu ISO řady 14040. Standard hodnotí vliv vozidla 
na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, tzn. od získávání surovin pro výrobu komponentů, přes výrobní proces, až po ujetí vzdálenosti 200 tisíc km. Ale to není všechno. 
Každé nové vozidlo Jaguar je navrženo tak, aby bylo z 95 % využitelné i po skončení své životnosti. Z toho lze 85 % recyklovat pro opětovné využití cenných materiálů a 10 % využít 
k výrobě energie.

Značné výhody v oblasti provozních vlastností modelů XJ, XF, XE, F-TYPE a F-PACE přináší inovativní využití lehkého hliníku, obsahujícího až 50 % recyklovaného materiálu, v procesu 
výroby skeletů karoserie. K přednostem těchto modelů, plynoucím z jejich nízké hmotnosti, patří nižší spotřeba paliva a nižší emise CO2 v kombinaci s mimořádnou jízdní dynamikou.

V rámci své strategie v oblasti trvalé udržitelnosti usiluje Jaguar o snižování závislosti na fosilních palivech, nižší spotřebu přírodních zdrojů a redukci množství produkovaného odpadu.

Mezi cíle společnosti patří snížení emisí CO2 z provozních činností a výfukových plynů o 25 %, snížení množství odpadu vyváženého na skládky, zvýšení efektivity logistiky o 15 % 
a snížení spotřeby vody o 10 % na každé vyrobené vozidlo v porovnání s rokem 2007. Od roku 2009 navíc zajišťujeme 100% kompenzaci emisí CO2 z montážního závodu Jaguar ve 
Velké Británii. Za každou tunu emisí CO2 z montážního procesu investuje Jaguar do projektů, které snižují emise CO2 v odpovídajícím množství na jiném místě.

V souvislosti s globálním růstem obratu naší společnosti a s většími investicemi do zvyšování efektivity provozních činností jsme hrdi na to, že jsme splnili a v některých případech 
i překročili naše ekologické cíle pro rok 2012.

Současně jsme na nejlepší cestě k dosažení 25% snížení průměrných fotilových emisí CO2 v Evropě do roku 2015. S výhledem na rok 2020 jsme připravili vizi trvale udržitelného 
obchodního růstu, zaměřeného na průběžné snižování emisí CO2 našich vozů, na neutrální bilanci emisí CO2 z provozních činností a nulový odpad.

Do dnešní doby kompenzovala naše společnost více než 6 milionů tun CO₂. V šedesáti projektech zaměřených na snižování emisí v 17 zemích jsme vytvořili přes 4 000 přímých 
pracovních míst a v rámci globálního programu redukce emisí z kuchyňských kamen jsme zlepšili životy více než jednoho milionu lidí.

Ani to ještě není všechno. Naše výrobní závody jsou od roku 1998 certifkovány dle standardu ISO 14001 a v britském žebříčku společností dle společenské odpovědnosti jsme zařazeni 
do úrovně Platinum Plus.

Jaguar Land Rover Limited
Registrované sídlo společnosti: Abbey Road, 
Whitley, Coventry, CV3 4LF, Velká Británie
Registrovaná v Anglii pod číslem: 1672070
jaguar.cz

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.

AdBlue® je registrovanou ochrannou známkou organizace Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Jaguar Land Rover Limited používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.

iPod, iPod touch a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Navigační systém musí být využíván výhradně způsobem, který neomezí schopnost řidiče bezpečně řídit a neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Listopad 2015/16MY 
JLM/22/02/07/1115

VOZIDLO NA PŘEDNÍ OBÁLCE: XJ R-SPORT LWB V ODSTÍNU ULTIMATE BLACK S ČIRÝMI SKLY Z NABÍDKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
VOZIDLO NA ZADNÍ OBÁLCE: XJ PORTFOLIO LWB V ODSTÍNU QUARTZITE
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