
JAGUAR XE
Модель 2020 року

Найменування Код Ціна

2.0 Petrol 250PS RWD Auto HF760
R-Dynamic HSE 352BZ 51 460

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Робочий об`єм двигуна (см3)
Максимальна потужність (к.с.)
Максимальний обертаючий момент (Нм)
Максимальна швидкість (км/год)
Прискорення від 0 до 100 км/год (сек.)
Витрата пального (WLTP TEL/TEH комбінований цикл від) (л.)

КОЛІР КУЗОВА
Carpathian Grey 1AU 1 920

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ (див. Колір салону)
Спортивні сидіння зі шкіри Windsor кольору Siena Tan, салон 
Ebony/Ebony (замовляються з регулюванням сидінь 300JW, 300JX 
або 300JY)

301MT вибір

ДИНАМІКА
Перемикачі передач передач під кермом із матовим хромованим 
покриттям 078CC стандарт

Система контролю руху на всіх поверхнях (ASPC) стандарт
Функція старту на схилі (HLA) стандарт
Система JaguarDrive Control™ стандарт
Електропідсилювач керма (EPAS) стандарт
Автоматичне регулювання жорсткості керування в залежності від 
швидкості стандарт

Динамічний контроль стійкості (DSC) стандарт
Система розподілу крутного моменту (TVBB) стандарт

ГАЛЬМА
Електричне паркувальне гальмо (EPB) стандарт
Індикатор зносу гальмівних колодок стандарт
Допомога при екстренному гальмуванні (EBA) стандарт

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Двері багажного відділення з електроприводом і безконтактним 
відкриттям (замовляються з безключовим доступом 066AC) 070BA 660

Дві вихлопні труби з накладками 84мм стандарт
Причепні/ буксирувальні системи
Емблеми версії та двигуна

HSE 057FN стандарт
P250 185AE стандарт
XE R-Dynamic 057NU стандарт

СКЛО ТА ДЗЕРКАЛА
Вітрове скло з обігрівом 040AK 360
Тоноване скло (за B стійкою) 047DB 420
Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, складанням, 
обігрівом, підсвіткою, пам'яттю та автоматичним затемненням 
(замовляються з сидіннями з функцією пам'яті 300JU, 300JV, 300JW, 
300JX, 300JY)

030NL стандарт

6,5

1997
250
365
250

7.8/8.5



Датчики світла/ датчики дощу стандарт
ФАРИ ТА ОСВІТЛЕННЯ
Преміум світлодіодні фари з світлодіодними елементами денного 
світла (включо з AHBA) 064QB стандарт

Анімовані вказівники поворотів 065FD стандарт
ДИСКИ

19" 10-спицеві диски 'Style 1050' з темно-сірим глянцевим покриттям 
та оздобленням Diamond Turned 031RP стандарт

Неповнорозмірне запасне колесо 029VT стандарт
СИДІННЯ
Електричне регулювання передніх сидінь за 16 налаштуваннями з 
функцією пам'яті - з підігрівом передніх сидінь (вперед/назад, по 
висоті, нахил спинки, нахил сидіння, підтримка попереку (4), винос 
сидіння вперед, бічна підтримка, механічне - по висоті підголовників)

300JX 390

Задні сидіння, які складаються у пропорції 40:20:40, з підлокітником 300KC 440
Центральний підголовник на другому ряді сидінь стандарт

ІНТЕР'ЄР
Преміум килимки 079BO стандарт
Металеві накладки на пороги з написом 'R-Dynamic' 048CD стандарт
Центральна консоль з підлокітником стандарт
Підсклянники для першого ряду сидінь стандарт
Стеля Morzine стандарт
Стеля кольору Ebony 032BU стандарт
Сонцезахисний козирок з дзеркалами з підсвіткою стандарт
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням 031CG стандарт
Дзеркало заднього виду ClearSight 031BS 630
Декоративне освітлення інтер'єру Ambient Interior Lighting 064FB стандарт

Оздоблення інтер'єру
Оздоблення алюмінієм Meshed Aluminium 088HR стандарт

КЕРМО
Кермо обтягнуте шкірою, з емблемою R-Dynamic 032LG стандарт
Електричне налаштування керма 049AP стандарт

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ
Двозонний клімат контроль стандарт
Іонізація повітря в салоні 022GB 140
Дистанційний прогрів двигуна і салону із функцією програмування 
Timed climate 043BH стандарт

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РОЗВАЖАЛЬНІ СИСТЕМИ
Цифрова віртуальна панель приладів (замовляється разом з 
Navigation Pro 087AU) 038ID стандарт

Два сенсорні екрани Touch Pro Duo - на передній панелі та консолі 087AQ стандарт
Аудіосистема Meridian™ (380Вт, 10 динаміків + сабвуфер) 025LM стандарт
Навігаційна система Navigation Pro (замовляється з Traffic Sign 
Recognition 086DC) 087AU стандарт

Розетки USB та 12В стандарт
Бездротовий зарядний пристрій для гаджетів 171AB 160

БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ
Система безключового доступу до автомобіля 066AC стандарт
Система моніторингу тиску в шинах (TPMS) 062AD стандарт
Кріплення ISOFIX на другому (крім центрального сидіння) ряді сидінь  стандарт
Передні подушки безпеки, бокові подушки безпеки, шторки безпеки, 
система визначення наявності пасажира на передньому сидінні стандарт

СИСТЕМИ КОМФОРТУ
Система автономного екстренного гальмування (AEB) 065EA стандарт



Система допомоги при екстренному гальмуванні на великій швидкості 
High-speed Emergency Braking 087CB стандарт

Моніторинг "мертвих зон" із системою активного запобігання 
зіткнення (замовляється разом з дзеркалами 030NL або 030NK) 086GM стандарт

Система визначення автомобілів, що наближаються ззаду, з 
індикацією можливих перешкод при русі заднім ходом 086KB стандарт

Камера заднього виду 086FA стандарт
Адаптивний круїз-контроль із системою Stop & Go 065AM стандарт
Система утримання смуги руху (LKA) та оцінка стану водія 086BD стандарт
Система контролю дистанції паркування на 360° 189AF стандарт
Система автоматичної парковки (допомога з паралельним та  
перпендикулярним паркуванням, а також з виїздом з парковки) - 
замовляється 360 Parking 189AF

086MB стандарт

Система розпізнавання дорожніх знаків із адаптивним обмежувачем 
швидкості (замовляється з навігацією 087AU) 086DC стандарт

Загальна вартість автомобіля

Спеціальна пропозиція

*Усі ціни вказані в Євро, включаючи ПДВ (остаточна  вартість конкретної моделі автомобіля 
визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від 
моделі та комплектації автомобіля. Умовами договору може бути передбачено еквівалент 
вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість розраховується за комерційним 
валютним курсом на день здійснення оплати. Комерційний курс відображається на веб-сайті - 
http://www.winner.ua/)

56 580,00 €

49 410,00 €


