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JARO JE ZA DVEŘMI

Jaro přichází, dny se prodlužují a venku se konečně otepluje. Zřejmě již plánujete vyrazit autem někam na výlet – 
tak se ujistěte, že je váš vůz v optimálním stavu a dopraví vás a vaše blízké bezpečně a spolehlivě do cíle.

Ať už váš cíl leží kdekoli, nechte se zlákat naší nabídkou příslušenství a služeb a připravte své auto na nadcházející teplé měsíce.
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Může se snad někdo postarat o váš Jaguar lépe než váš smluvní partner?
Zaměstnanci společnosti Jaguar jsou perfektně technicky vyškolení, mají bohaté zkušenosti, znalosti a schopnosti.  
Jinými slovy: ví, jak dostat vaše auto zpátky na silnici co nejrychleji.
Originální náhradní díly se vyvíjí, testují a vyrábí v souladu s nejpřísnějšími normami společnosti Jaguar.

JAGUAR – SERVIS A ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
DOJEĎTE BEZPEČNĚ DO CÍLE
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Díky každoroční kompletní kontrole budete mít jistotu, že je váš Jaguar technicky i opticky v optimálním stavu.  
Při pečlivých a účinných kontrolách vozidla používáme samozřejmě pouze originální díly Jaguar.  
Tak vám můžeme zaručit maximální spolehlivost a bezpečnost.

MOTOROVÝ OLEJ
Kontrola hladiny oleje

BATERIE
Kontrola výkonnosti baterie

CHLADICÍ SYSTÉM 
Vizuální kontrola

OSVĚTLENÍ
Kompletní kontrola
funkčnosti 

KLIMATIZACE
Kontrola funkčnosti

PNEUMATIKY
Tlak v pneumatikách  
a hloubka profilu

BRZDOVÁ OBLOŽENÍ
Kontrola
opotřebení

BRZDOVÝ SYSTÉM
Kontrola funkčnosti  
a kontrola hladiny  
brzdové kapaliny

STĚRAČE ČELNÍHO SKLA
Kontrola

ZNÁMKA STK
Kontrola platnosti

KAPALINA DO POSILOVAČE ŘÍZENÍ
Kontrola (pokud je servo)

SKLA
Kontrola poškození

KAROSERIE
Kontrola poškození

KOMPLETNÍ KONTROLA PRO VAŠI BEZPEČNOST 
NOVĚ DO JARNÍ SEZÓNY
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TLAK PNEUMATIK V BAR:
Přední levá

Zadní levá

Přední pravá

Rezervní

Zadní pravá

HLOUBKA PROFILU V MM:
Přední levá

Zadní levá

Přední pravá

Rezervní

Zadní pravá

VAŠE VOZIDLO ZKONTROLOVAL: HODNĚ NAJETÝCH KILOMETRŮ VÁM PŘEJE SERVISNÍ TÝM JAGUAR.

 Ceny nezahrnují případné potřebné materiály
Verze 04/2019  Cena včetně DPH

POD KAPOTOU MOTORU:
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Hladina brzdové kapaliny

Hladina kapaliny do posilovače zařízení

Chlazení

POD KAPOTOU MOTORU:
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Hladina oleje

Ostřikovače, vizuální kontrola

Kontrola výkonnosti baterie

INTERIÉR VOZIDLA:
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Zapsání stavu tachometru

Kontrola funkčnosti klimatizace

Kontrola tlaku pneumatik a dezénu včetně náhradních pneumatik.

VOZIDLO ZE VŠECH STRAN:
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Kontrola stavu lišt stěračů

Kontrola světlometů

Kontrola platnosti STK

Brzdová obložení – kontrola opotřebení

Kontrola podvozku

Kontrola skel

Kontrola karoserie

Speciální servis umožní vám a vašemu autu zapomenout na studenou zimu. 
Přesně podle mota „Nově do jarní sezóny“ vám nabízíme kompletní kontrolu vašeho vozu. 
Jezdit Jaguarem je prostě dobré.

1099 KČ
JAGUAR 
KOMPLETNÍ KONTROLA
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XE



KARBONOVÝ STYLING
Doplňte sportovní design Jaguaru XE 
o tyto kvalitní stylové karbonové prvky.

C2P24177, C2P24176 –  
Krytka vnějšího zpětného 
zrcátka vlevo, vpravo  21 866 Kč 
T2H6209, T2H6208 –  
Boční průduchy vlevo, vpravo  27 239 Kč 

SPORTOVNÍ KRYTY PEDÁLŮ
Kryty pedálů z nerezové oceli s protiskluzovými 
pryžovými prvky se dokonale přizpůsobí stávajícím 
pedálům a dodají vozu moderní, sportovní charakter.
T2H3746 – automat    3 658 Kč
T2H3747 – manuál 3 658 Kč

OCHRANA PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU – 
PROVEDENÍ V CHROMU
Tato ochrana nárazníku v chromu podtrhne sportovní 
charakter vašeho Jaguaru XE. K dispozici je rovněž 
zadní spoiler v barvě vozu. Dostupná pro modelové 
varianty Pure, Prestige a Portfolio.

T4N7599 – přední spoiler  5 095 Kč
T4N5462LML – zadní spoiler  5 233 Kč*
*Montáž nezahrnuje lakování.

VANA DO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Tato vana do zavazadlového prostoru, vyrobená 
na míru pro model Jaguar XE, chrání váš 
zavazadlový prostor před znečištěním i vlhkostí 
a díky zvýšené hraně jsou navíc chráněny i stěny. 
Objemná a snadno se čistí.

T4N7500 3 128 Kč

CHRÁNIČ NÁRAZNÍKU
Pohodlně vysouvatelný prvek ochrání zadní 
nárazník před poškrábáními a oděrem.
T2H17216 3 263 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
Jednoduše smontovatelný, uzavíratelný nosič
na kola vždy pro jedno kolo na nosič. K montáži 
jsou nutné příčné střešní nosiče (T4N4709).
T4N4709 – příčný střešní nosič  6 904 Kč 
C2A1539 – střešní nosič jízdních kol  4 719 Kč 
C2A1540 – upevnění pomocí vidlice   6 441 Kč 

7
Cena zahrnuje 21% DPH a montáž.
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KRYTY BOČNÍCH VENTILAČNÍCH 
PRŮDUCHŮ
Ventilační průduchy v kvalitním karbonu nebo 
černé v lesku podtrhují velkou výkonnost 
vozu. K dostání zvlášť pro levou a pravou 
stranu vozidla.
T2H19534, T2H19531 –  
černá v lesku vlevo, vpravo 6 195 Kč
T2H19535, T2H19532 – R-Sport  
černá v lesku vlevo, vpravo 6 195 Kč
T2H18319, T2H18318 –  
karbon vlevo, vpravo  27 239 Kč

KRYTY VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Kryty vnějších zpětných zrcátek v kvalitním 
karbonu nebo černé barvě s leskem podtrhují 
dynamický design vozidla. K dostání zvlášť 
pro levou a pravou stranu vozidla.
C2D6067PEC, C2D6066PEC –  
černá barva v lesku vlevo, vpravo 5 870 Kč

C2P24177, C2P24176 –  
karbon vlevo, vpravo 21 866 Kč

CLICK AND GO
Univerzální základní díl systému Click and Go 
se instaluje mezi opěrky a umožňuje montáž 
dalšího příslušenství k uložení tabletů, zavěšení 
tašek, košil a bund. Základní díl je nezbytný pro 
montáž dalších doplňků do systému Click and Go.
J9C2168 – základní díl 909 Kč
J9C2169 – Click and Hook 1 214 Kč
J9C2167 – Click and Hang 2 245 Kč
J9C2163, J9C2164 – iPad® 2 – 4, iPad Air® 4 002 Kč
J9C2166 – Samsung® 10,1 4 002 Kč
J9C2165 – iPad® Mini  4 002 Kč

SET ROHOŽÍ
Velké kobercové rohože poskytují dodatečnou 
ochranu podlahy interiéru vozidla.
T2H4233PVJ – Jet  3 947 Kč
T2H4233AMT – Oyster 3 947 Kč

TAŠKA K UPEVNĚNÍ NA ZADNÍ 
SEDADLA Z PRÉMIOVÉ KŮŽE
Praktické úložné řešení na míru v prostoru pro 
cestující z kvalitní kůže Premium s logem Jaguar 
a kvalitně zpracovanými přihrádkami k uložení 
menších předmětů. 
C2Z24589 6 904 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
Jednoduše smontovatelný, uzavíratelný nosič 
na kola vždy na jedno kolo na nosič. K montáži 
jsou nutné příčné střešní nosiče (T2H24300). 

T2H24300 –  příčný střešní nosič  7 451 Kč
C2A1539 – střešní nosič jízdních kol 4 719 Kč
C2A1540 – upevnění pomocí vidlice 6 441 Kč

9
Cena zahrnuje 21% DPH a montáž 
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NEREZOVÁ OCHRANA 
SPODKU VOZIDLA
Ochrana spodku vozidla z leštěné nerezové 
oceli dodá vozidlu ušlechtilý vzhled.

J9C5590 – přední 11 907 Kč 
J9C5591 – zadní 9 959 Kč

LAPAČE NEČISTOT
Lapače nečistot na přední straně se znakem 
Jaguar podtrhují čisté linie vozidla, chrání 
ho před nečistotami a dopady kamenů a šetří 
lak před ostřikem z vozovky.
J9C5306 – přední  3 080 Kč
J9C5307 – zadní 3 080 Kč

VNĚJŠÍ OCHRANNÁ PLACHTA 
DO KAŽDÉHO POČASÍ
Kryt vyrobený na míru (se znakem Jaguar) 
do každého počasí. Chraňte svůj Jaguar E-PACE 
před deštěm, mrazem a prachem. Lze rychle 
a snadno použít.

J9C2217 7 638 Kč

SÍŤ ODDĚLUJÍCÍ 
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Praktické krytí zavazadlového prostoru lze 
instalovat na úchyty v profilu D v prostoru pro 
zavazadla a na střešní úchyty. Není kompatibilní 
s dělicí přepážkou zavazadlového prostoru 
v plné či poloviční výšce. Kompatibilní 
s pryžovou rohoží do zavazadlového prostoru, 
kolejnicemi a zádržným systémem.
J9C2527 5 636 Kč

STŘEŠNÍ BOX NA ZAVAZADLA
Prostorný, uzamykatelný střešní box na zavazadla 
s kapacitou 410 litrů a rozměry 175 x 82 x 45 cm. 
Maximální nosnost je 52 kg. Nezbytný je příčný 
střešní nosič J9C2658 nebo J9C2673.

C2C41628 14 828 Kč 
J9C2658 / J9C2673 – příčný střešní nosič 7 090 Kč

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Speciálně pro Jaguar F-PACE vyvinuté tažné zařízení 
bylo optimalizováno k využití v kombinaci s pomůckou 
stabilizace přívěsu. Pro montáž je nezbytný podvozek 
vzadu J9C5628 a tažný modul J9C2466. Musí být 
objednány samostatně.
J9C15500 – odnímatelné 20 659 Kč 
J9C15501 – nastavitelné 42 701 Kč

11
Cena zahrnuje 21% DPH a montáž.
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F-PACE
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PEVNÉ BOČNÍ NÁŠLAPY
Tyto pevné boční nášlapy z kartáčované 
nerezové oceli usnadňují nastupování
a vystupování a také zlepšují přístup
k doplňkům na střeše vozu. S logem Jaguar.

T4A11848 – pevné 27 364 Kč
T4A12780, T4A12783, T4A15374, T4A7494 – 
elektricky nastavitelné 79 960 Kč

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR – ODDĚLOVACÍ 
MŘÍŽ / MŘÍŽ PRO PŘEPRAVU PSŮ
Oddělovací mříž / mříž pro psy v zavazadlovém 
prostoru pro bezpečnou přepravu zavazadel
i vašeho mazlíčka.
T4A11739 – plná výška 9 304 Kč 
T4A11740 – poloviční výška 8 558 Kč 

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR – 
OCHRANA NAKLÁDACÍ HRANY
Ochrana nakládací hrany s logem Jaguar 
zdokonaluje zadní část modelu F-Pace.

T4A4072PVJ 9 873 Kč

PRAHOVÉ LIŠTY – 
OSVĚTLENÉ, PŘEDNÍ
Při otevření dveří modelu F-PACE se decentně 
rozsvítí fosforově modrou barvou.

T4A5868AAM – „Espresso“ 11 845 Kč
T4A5868PVJ – „Jet“ 11 845 Kč
T4A5868AMT – „Oyster“ 11 845 Kč

SLUNEČNÍ CLONA
Tyto sluneční clony se snadno připínají a odepínají.

T4A4053 – zadní sklo 3 388 Kč
T4A4052 – boční okénko 2 830 Kč

CLICK AND GO
Click and Go je víceúčelový systém 
na opěradlo cestujících ve druhé řadě sedadel. 
Základní díl systému Click and Go se instaluje 
mezi uchycení opěrky hlavy a umožňuje montáž 
dalšího příslušenství.

J9C2168 – základní díl  909 Kč
J9C2169 – Click and Hook 1 214 Kč
J9C2167 – Click and Hang 2 245 Kč
J9C2163, J9C2164 – iPad® 2 – 4, iPad Air® 4 002 Kč
J9C2166 – Samsung® 10,1 4 002 Kč
J9C2165 – iPad® Mini 4 002 Kč

13
Cena zahrnuje 21% DPH a montáž.



14

I-PACE



15

IPHONE® CONNECT- AND CHARGE-
DOCK
Toto příslušenství využívá držák nápojů 
na středové konzoli. Po připojení iPhonu lze 
v něm uložená média přehrávat a ovládat 
prostřednictvím integrovaného systému 
infotainmentu / audiosystému.

J9C3880 3 195 Kč

OTVÍRAČ GARÁŽOVÝCH VRAT (HOME-
LINK) – EU
Systém HomeLink® je vybavený univerzálním 
vysílačem, který je připevněný na spodní 
straně vnitřního zpětného zrcátka. Vysílač lze 
naprogramovat tak, že lze doma nebo v kanceláři 
bezdrátově řídit až tři systémy – např. garážová 
vrata, automatická vrata či bezpečnostní osvětlení.

T4K1070  Cena na vyžádání

NABÍJECÍ KABEL PRO VEŘEJNÉ NABÍJECÍ 
STANICE
S tímto nabíjecím kabelem a vyšším příkonem trvá 
úplné nabití např. z nástěnného modulu (A/C) 
nebo na veřejné stanici kratší dobu než při použití 
konvenčního nabíjecího kabelu.
J9D1144  7 346 Kč

CHRÁNIČ NÁRAZNÍKU
Pohodlně vysouvatelný  prvek z objemné 
tkaniny ochrání zadní nárazník před 
poškrábáním a oděrem.
T2H17216 3 042 Kč

PROŠÍVANÁ OCHRANA ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Tento prošívaný prvek chrání před znečištěním 
veškeré koberce v zavazadlovém prostoru, včetně 
podlahy, druhé řady sedadel a bočních stěn.
T4K9614 9 426 Kč

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
Pro vybavení tímto prvkem v zadní části 
je nezbytná přípravná sada. Kvalitní nosič 
jízdních kol, který se připevní na tažné zařízení, 
nabízí praktické řešení pro přepravu 2 jízdních kol.

T4K1472 – přípravná sada  9 578 Kč
C2Z22695 – nosič jízdních kol  16 260 Kč

15
Cena zahrnuje 21% DPH a montáž.
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F-TYPE
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MATICE S LOGEM „GROWLER“ 
Díky maticím v černé barvě s logem Growler 
budou ráfky kola jedinečné. 

C2D20073 – černá  6 741 Kč
C2D20072 – chromová  7 661 Kč

DRŽÁK NA DEŠTNÍK
V rafinovaném držáku bude váš deštník v bezpečí 
a po ruce, kdykoli to počasí bude vyžadovat.
T2R11274  4 329 Kč

OCHRANA PROTI VĚTRU
Tento prvek omezuje hluk větru uvnitř vozu 
a lze jej snadno nainstalovat i odinstalovat.
T2R11321 8 116 Kč

BRZDOVÉ DESTIČKY 
„PERFORMANCE“ ČERVENÉ
Podtrhněte sportovní design svého vozu 
Jaguar F-TYPE brzdovými destičkami 
v červené barvě vpředu i vzadu. Nedostupné 
pro modely s pohonem všech čtyř kol.

T2R9300 55 232 Kč

KARBONOVÁ STŘEDOVÁ KONZOLA
Stylová karbonová středová konzola má hedvábně 
matový povrch, který redukuje oslnění a světelné 
odrazy. Dostupná pouze pro vozy s automatickou 
převodovkou.

T2R5267 23 347 Kč

NÁŠLAPY –
INDIVIDUALIZOVANÉ A OSVĚTLENÉ
Nechte si do těchto prahových lišt vytvořit 
vlastní motiv, který se po otevření dveří rozsvítí 
v jemném, fosforově modrém odstínu.

T2R6091 31 271 Kč

17
Cena zahrnuje 21% DPH a montáž.
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VÁŠ NEZAMĚNITELNÝ  
STYL

KOLEKCE JAGUAR

Vaše cesta začíná zde. Tato klasická kolekce Jaguar 
Vás připraví na nová dobrodružství. Najdete v ní elegantní 
oblečení a doplňky pro všechny typy cestování, zkrátka vše, 
co znamená život. 

Seznamte se s naší kolekcí 
na našich webových stránkách 
jaguar.at nebo pomocí tohoto 
kódu QR.

JAGUAR 
KOLEKCE 2019
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SKOŘEPINOVÝ KUFR JAGUAR

Plášť z polykarbonátu, hliníkový 
rám a opakující se maska chladiče 
na vnější straně.

50JELU260SLA – velký  
Š: 50,6 cm, V: 73 cm, H: 34 cm 
  9 626 Kč
50JELU259SLA – středně velký  
Š: 46,5 cm, V: 68 cm, H: 26 cm 
  8 831 Kč
50JELU258SLA – malý 
Š: 35 cm, V: 55 cm, H: 23 cm 
  7 213 Kč
50JELU257SLA – skořepinový 
kufr Business JAGUAR 
Š: 45 cm, V: 35 cm, H: 20 cm 
  5 622 Kč

PÁNSKÁ KOŽENÁ BUNDA 
HERITAGE

Měkká kožená bunda s elegantními 
bočními kapsami na zip a detaily 
na ramenou a rukávech. Na hrudi 
logo Heritage, na zádech nahoře 
běžecké pruhy.

Číslo objednávky 
podle velikosti 12 676 Kč

JAGUAR JUNIOR

Dětské auto napodobující pravý 
vůz Jaguar. LED světlomety 
vpředu i vzadu, měkké sedátko 
a tiché pneumatiky.  

50JDTY907BLA 4 482 Kč

VŮNĚ: JAGUAR CLASSIC

Čerstvá, svůdná a osobitá. 
S ušlechtilou vůní mandarinky, 
bergamotu a lotosu. Vůně, 
která zcela patří Jaguaru.

50JEFR290NAA 1 750 Kč

JAGUAR 
KOLEKCE 2019

50JFLM344BKB  XS 
50JFLM344BKC  S 
50JFLM344BKD  M 
50JFLM344BKE  L
50JFLM344BKF  XL
50JFLM344BKG  XXL
50JFLM344BKH  XXXL
50JFLM344BK3  XXXXL

Š
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JAGUAR
ACTIVITY KEY

Díky praktickému náramku mohou uživatelé prostě zanechat svůj klíč 
v autě. S tímto lehkým, velkým a zcela vodotěsným náramkem se mohou 
zákazníci věnovat nejrůznějším činnostem a následně svoje auto zase 
odblokovat. Běžný klíč se při tom deaktivuje a tím zajistí bezpečnost. 
Nezbytný je prvek Jaguar Smart Key System™. Pro instalaci je nutná 
přípravná sada Activity Key.

T4A13653 – náramek 3 978 Kč
J9C7892 – přípravná sada 8 592 Kč

Dostupné pro modely Jaguar E-PACE a F-PACE. 

NÁRAMEK ACTIVITY KEY



www.castrol.com

JAGUAR LAND ROVER SÁZÍ NA
CASTROL EDGE.
Castrol EDGE Professional s TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGY™ je naší nejvýkonnější a nejpokročilejší řadou motorových olejů. 
TITANIUM FST™ zajišťujte dvakrát silnější olejový film. Zabraňuje trhání olejového filmu a výrazně snižuje tření. Pro plný výkon motoru a perfektní 
souhru člověka a techniky. Proto Jaguar Land Rover doporučuje Castro EDGE Professional. 

*Otestováno na 61 % našich produktů prodaných v roce 2012. Dvojnásobná tloušťka olejového filmu dosažená přimícháním složky TITANIUM FST™ byla prokázána tribolickým testem. 
Zabraňuje trhání olejového filmu, snižuje tření a rozhodující měrou přispívá k maximalizaci výkonu motoru.
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Jaguar Land Rover Austria GmbH
P.O.BOX 110

Siezenheimer Str. 39a

A-5020 Salzburg

www.jaguar.cz
Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, nekartelové doporučené ceny včetně DPH. Chyby tisku a sazby vyhrazeny.  
Nabídka platí do vyprodání zásob. Změny cen vyhrazeny. Verze: 04 / 2019 

Další informace najdete zde nebo vám  
je sdělí váš smluvní partner Jaguaru

gear.jaguar.com/cz/cs/


