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פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב
כריות אוויר
6
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
( ) בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
מצלמת רוורס

חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטונומית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי דו גלגלים

קוד דגם

דגם

114,115,116,117

E-PACE, S, S PLUS

מנוע
בנזין 250HP 2.0

מקרא

רמת האבזור
הבטיחותי

7

צריכת דלק ממוצעת בליטרים
* ל 100 -ק“מ

עירוני

9.5

בינעירוני

6.6

דרגת זיהום
אוויר

דרגה 15

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

יגואר  ,E-PACEזן נדיר המשלב יכולות כביש של רכב מרוץ עם נוחות ויוקרה.
יגואר  E-PACEפותח בפניך קטגוריה חדשה ומרגשת של קומפקט  SUVספורטיבי.
דגם
עיצוב חיצוני
גג פנורמי
כיסוי מסגרת חלון SATIN BLACK
ידיות בצבע הרכב
מראות צד מחוממות בצבע הרכב
קיפול חשמלי של מראות הצד
גימור כניסות אוויר בצד הרכב בצבע כרום
ספויילר אחורי
כניסה ללא מפתח KEYLESS -
פתיחה חשמלית של תא המטען
סמל  Sאחורי וצדדי
צמיגים וחישוקים
גודל חישוק
סגנון חישוק
סגנון צמיג
צמיגים
גלגל חלופי זמני
תאורה
תאורת FULL LED
חתימת  LEDבפנסים קדמיים
פנסי ערפל אחוריים
חיישני תאורה
תאורת גישה במראות החיצוניות
מושבים
מספר מקומות ישיבה
מושבים בריפוד עור GRAINED LEATHER
כוונון מושבים קדמיים חשמלי 10X10
קיפול מושבים אחוריים 40/60
עיצוב פנימי
חיפוי אלומניום מוט תיבת הילוכים
חיפוי אלומניום ידית פנימית של הדלת
הגה בחיפוי עור
הגה בחיפוי עור רך
תאורת אווירה פנימית
מראה פנימית מתכהה
עזרי נהיגה  /סביבת נהג
לוח שעונים וירטואלי TFT
מערכת ניווט מקורית באנגלית
מסך מחשב דרך "5
בקרת סגנון נהיגה ECO DRIVING STYLE
 2שקעי  4 + USBשקעי 12V
בלם יד חשמלי
בקרת אקלים מפוצלת שני אזורים
פתחי מיזוג שורה שניה
חיישני גשם
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
מצלמת נסיעה לאחור
בקרת לחץ אוויר TPMS
חבילת  - PARK PACKכוללת :חיישני חניה  360מעלות ,חניה אוטומטית
במקביל ובניצב למדרכה

E - PACE

E - PACE S

E - PACE S PLUS

17

18

19

STYLE 1005

STYLE 9008

STYLE 1039

1005

9008

1039

235/65/17

235/60/18

235/55/19

5

5

5

E - PACE

דגם
מערכת שמע ובידור
מסך מגע מרכזי "10

E - PACE S

E - PACE S PLUS

מערכת שמע מבית יגואר  6 ,125Wרמקולים
מערכת שמע  11 ,380 W MERIDIAN SOUNDרמקולים  +סאב וופר
דיבורית  + BLUETOOTHהזרמת שמע
בטיחות
 6כריות אוויר
כריות אוויר חיצוניות למניעת פגיעות גוף בהולכי רגל
מערכת בקרה סטייה מנתיב אקטיבית הכוללת תיקון הגה LANE KEEP ASSIST
מערכת לנסיעה בתנאי שטח שונים ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
*מערכת בלימת חירום אוטונומית AUTONOMOUS EMERGENCY BREAKING
מערכת לבקרת עירנות הנהג DRIVER DROWSINESS MONITORING
מערכת בקרה לבלימה בסיבוב CBC
מערכת מניעת הדרדרות HSA
מעכת מניעת נעילת גלגלים באיזורים חלקים EDC
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית DSC
מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS
בקרת אחיזה אלקטרונית ETC
מערכת בלימת חירום EBA
מערכת למניעת התהפכות RSC
נקודת עיגון למושב תינוק ISOFIX
* המצלמה הקידמית המותקנת בחזית הרכב מנטרת את תנאי הדרך:
במהירות של  5-80קמ"ש למניעת תאונה חזיתית ובמהירות של  5-60קמ"ש למניעת פגיעה בהולכי רגל.
במידה והמערכת מזהה חשש לתאונה תינתן התראה לפעילות בלימה ,במידה ולא נעשתה פעולה המערכת תפעיל את הבלמים על 		
מנת להקטין את הנזקים האפשריים.

תוספת חבילת

R-DYNAMIC

פגוש קידמי בעיצוב  | R-DYNAMICגימור גריל קידמי

GLOSS BLACK

פתחי אוורור צדדיים בגימור  GLOSS BLACKומסגרת

SATIN CHROME

| מושבים בעיצוב ספורטיבי |
| ספי כניסה ממתכת במיתוג

R-DYNAMIC

|

הגה בעיצוב ספורטיבי | מנופי העברת הילוכים בהגה | גימור ריפודי עור בתפירה מנוגדת למראה ספורטיבי |
מסגרת דלתות

GLOSS BLACK

צמיגים וחישוקים חבילת
דגם
גודל חישוק
סגנון חישוק

| פנסי ערפל קידמיים | פגוש אחורי עם פתחי אגזוזים כפולים במסגרת | CHROME

R-DYNAMIC
E - PACE

E - PACE S

E - PACE S PLUS

17

18

19

STYLE 1005

STYLE 9008

STYLE 1039

