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Щодня ми прагнемо досягнути більшого. Більшого від себе. Від наших автомобілів. Ми конструюємо, 

ми розробляємо, ми створюємо. Ми встановлюємо правила і самі ж їх спростовуємо. Тільки щоб 

рухатися ще далі. Виходячи за межі буденності. Коли досконалість вже стає мистецтвом.

Новий I-PACE - це електрифіковане майбутнє Jaguar. Це - кульмінація вісімдесятирічного 

інноваційного, дизайнерського та інженерного розвитку, що спирається на наші досягнення: 

мистецтво, яке ніколи не перестає захоплювати і дивувати, це проголошення нової ери. 

Це мистецтво електрифікації.

Jaguar. Мистецтво продуктивності.

МИСТЕЦТВО ПРОДУКТИВНОСТІ





НОВИЙ JAGUAR I-PACE
Кожен Jaguar по істинні унікальний, він виділяється у місті та на магістралях. Перехід на повністю електричне 

живлення цього не змінює. Він пропонує ще більше можливостей для формування динамічної продуктивності 

та виняткового дизайну, саме завдяки якому ми й відомі. Новий Jaguar I-PACE - електромобіль повністю на 

акумуляторних джерелах живлення (BEV), побудований з нуля, щоб дарувати ще більше можливостей.

Захоплюючий дизайн підкреслюється вишуканим інтер'єром та практичністю кросовера. Функціональна 

повноприводна трансмісія забезпечує високу продуктивність при нульових викидах. Його новітні технології 

працюють безшумно. Він викликає захоплення, коли ви ним керуєте і коли ви просто за ним спостерігаєте.  

Його технології, інновації та можливості вражають, Новий I-PACE - найрозумніший у світі п'ятимісний спорткар.
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ВСТУП

ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕВАГИ I-PACE
“Ми створили I-PACE щоб представити нове покоління електромобілів на 
акумуляторних джерелах живлення. Це винятковий, розкішний та інноваційний 
продукт - продукт зі справжньою ДНК Jaguar, з винятковими, преміальними штрихами 
та створений з британською майстерністю.”

Ян Каллум, Директор з дизайну.

ВТІЛЕННЯ ПЕРЕХОДУ НА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Лінійне прискорення I-PACE відбувається миттєво, без затримки і переривань на перемикання 

передач. Його 400 к.с. пікових потужностей розжене вас від 0 до 100 км/год. лише за 4,8 

секунд. Задля спритності спортивного автомобіля акумулятор у 90 кВт-год. розташовується  

в межах підлоги, між осями, забезпечуючи низький центр тяжіння та ідеальний розподіл ваги. 

Див. сторінку 15 для більш детальної інформації.

БЕЗШУМНА ВИТОНЧЕННІСТЬ
Електрична потужність є, за своєю природою, безшумною, але ми все-таки пішли набагато 

далі, щоб зробити I-PACE оазою спокою. Витончена інкапсуляція мотора блокує звук, тоді як 

радикальний дизайн I-PACE розроблений для мінімізації шуму вітру. Вторгнення зовнішнього 

шуму також зменшується за допомоги акустичного ламінування на передніх вікнах. 

Див. сторінку 13 для більш детальної інформації.

ДУШЕВНИЙ СПОКІЙ
Абсолютно довершений акумулятор на 90 кВт-год. I-PACE має повну гарантію на 8 років1, 

на додаток до стандартної гарантії Jaguar. Більше того, ви завжди будете мати повну 

підтримку нашої створеної мережі роздрібної торгівлі Jaguar і висококваліфікованих техніків, 

які знають ваш Jaguar зсередини та ззовні. Див. сторінку 55 для більш детальної інформації.

НОВИЙ ПРОСТІР
I-PACE використовує мотори, що встановлюються на вісь, і концентричні одношвидкісні 

передачі. Це створює значний простір в салоні, надаючи I-PACE компактний силует ззовні, 

але просторість всередині. Див. сторінку 12 для більш детальної інформації.

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ
Чистий, зручний, безпроблемний - це майбутнє автомобіля та його власників. Відвідування 

автозаправної станції стане минулим - акумулятор I-PACE можна заряджати від звичайного 

роз’єму, настінної розетки або на громадській зарядній станції. Отже, замість того, 

щоб витратити час на заряджання, ви просто переходите до того, що хочете зробити. 

Див. сторінку 18 для більш детальної інформації.

НИЗЬКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Володіння I-PACE означає, що ви можете мати право на вигоду від таких переваг, як зниження 

податків, зниження дорожніх зборів у центрі міста, навіть доступ до доріг зі зменшеним 

навантаженням2. Окрім того, менша кількість рухомих частин I-PACE може допомогти 

зменшити витрати на обслуговування та технічне обслуговування. Відвідайте  

https://www.jaguar.ua/series/i-pace-concept-car/, щоб дізнатись більше.

ПРОБІГ
Один повний заряд забезпечує пробіг у 480 км на циклі WLTP – більш ніж достатньо, 

щоб покрити середній щотижневий маршрут у 300 км3. Див. сторінку 15 для більш детальної  

інформації.

1Гарантія на батарею 90 кВт-год. I-PACE обмежена до 8 років або 160000 км (в залежності від того, що настане раніше). Її погашають в разі будь-якого виробничого дефекту або коли 
сертифікований дилер Jaguar встановлює, що батарея має нижче 70 відсотків справності.   2Залежно від ринку. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання додаткової 
інформації.   3Ця цифра була отримана з дослідження "Моделі мобільності та паркування європейських водіїв", проведеного Європейською комісією. 

WLTP (Світова гармонізована процедура тестування легких транспортних засобів) - це новий процес, який поетапно розпочався з 2017 р., Який вимірює споживання палива, енергії, 
діапазон ходу і рівень викидів у пасажирських транспортних засобах в країнах ЄС. Це призначено для того, щоб надати цифри ближче до реальних. Тестування випробовує автомобілі  
з додатковим обладнанням та вимагає більш жорсткої процедури випробувань та профілю водіння.
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ВСТУП

ВБУДОВАНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ
Електроенергію можна подавати до автомобіля у форматі 

змінного або постійного струму. Для заряджання автомобіля 

вбудований зарядний пристрій I-PACE перетворює 

електроенергію в постійний струм.

ГНІЗДО ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ
Точка для зарядження замінює паливозаливну 

горловину. Просто підключіть та заряджайте.

БАТАРЕЯ
Акумулятор I-PACE на 90 кВт-год. замінює паливний бак. 

Його літій-іонні мікросхеми з високою енергетичною щільністю 

зберігають енергію автомобіля.

ДВА ЕЛЕКТРОДВИГУНИ
Замість двигуна, щоб приводити до руху передні та задні 

колеса, I-PACE має два ефективні та компактні електродвигуни. 

Незалежно кожен може видавати 200 к.с. та крутний момент 

348 Нм - загальний вихід складає 400 к.с. та 696 Нм. Також 

вони забезпечують повний привод (AWD).

ІНВЕРТОР
Інвертор I-PACE приймає постійний струм (DC), що 

зберігається в акумуляторній батареї, і перетворює його  

в змінний струм (AC), який подає на двигун.
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ  
НОВОГО JAGUAR I-PACE

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAGUAR
Переваги водіння I-PACE демонструє його динамічний дизайн. Використовуючи перевірену 

підвіску Jaguar із подвійним поперечним важелем попереду та інтегральну багатоважільну 

підвіску ззаду, він являє собою дійсно авто для водія. Довершене поєднання керованості, 

комфорту та вишуканості. Див. сторінку 16 для більш детальної інформації.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СИЛОВИЙ АГРЕГАТ
Обидва, і гоночний автомобіль Formula E I-TYPE, і I-PACE Jaguar використовують синхронізовані 

двигуни з постійними магнітами та технологію пакетів літій-іонних батарей. Ці двигуни 

невеликі, компактні та ефективні, що допомагає оптимізувати продуктивність і пробіг. 

Див. сторінку 15 для більш детальної інформації.

ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ
Технології In-Control у I-PACE незмінно з'єднують вас із вашим автомобілем та зовнішнім 

світом. Система Connect Pro із вбудованими налаштуваннями має можливість вивчати 

ваші уподобання, а система Pro Services - ідеально підходить для пошуку зарядних станцій 

під час подорожей. Пакет опцій Smartphone Pack спрощує використання окремих додатків 

на сенсорному екрані, поки функція Remote дозволяє безпечно взаємодіяти з вашим 

автомобілем зі свого смартфона*. Див. сторінки 22-25 для більш детальної інформації.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В основі I-PACE - "плаваюча" центральна консоль, яка вміщує нашу новітню інформаційно-

розважальну систему Touch Pro Duo, яка неймовірно просто дозволяє контролювати 

всі функції автомобіля та підключені пристрої . Вона містить 10-дюймовий сенсорний 

екран, інтегрований у панель приладів, та нижній 5-дюймовий сенсорний екран 

з багатофункціональними динамічними циферблатами.

Перед водієм 12,3-дюймовий інтерактивний дисплей високої чіткості. Підключення 4G 

Wi-Fi Hotspot є у стандартній комплектації*, так само як наша потужна навігаційна система 

з максимальним діапазоном рекомендованих маршрутів. Див. сторінку 21 для більш 

детальної інформації.

МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКОНАННЯ І ПРОСТІР ІНТЕР'ЄРУ
Конструкція електромобіля дозволила нашим дизайнерам об'єднати розкіш виконання 

з новими рівнями внутрішнього простору. Відсутність трансмісійного тунелю дозволила 

створити 10,5 літровий відсік для речей під центральним підлокітником. Відсутність звичайної 

коробки передач означає, що в "плаваючій" центральній консолі є сховище, що ідеально 

підходить для телефонів та ключів. На додаток до багажного простору позаду, що складається 

з 1453 літрів**, відділ для зберігання речей під капотом забезпечує ще 27 літрів. Див. сторінку 

34 для більш детальної інформації.

ЕФЕКТИВНИЙ ЕКСТЕР’ЄР
Радикальний безкапотний широкий профіль I-PACE, виразний вентиляційний отвір на 

капоті та відмітні задні арки Jaguar - це набагато більше, ніж вражаючі елементи дизайну. 

Вони утворюють невід'ємні частини аеродинаміки автомобіля та допомагають забезпечити 

низький коефіцієнт опору у 0,29 Cd для підвищення пробігу. Див. сторінку 10 для більш 

детальної інформації.

*Залежно від ринку. 
**За наявності пневмопідвіски обсяг багажного відділення зменшується на 18 л.
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ДИЗАЙН

ЕКСТЕР'ЄР
Революційний дизайн I-PACE відповідає духу Jaguar і концепції I-PACE. Від яскраво виражених 

передніх колісних арок до заднього дифузора, кожний натхненний суперкаром елемент  

стилю, дозволяє I-PACE без спротиву прорізати повітря, щоб досягти максимальної швидкості 

та керованості. Нова революційна решітка радіатора знижує опір, спрямовуючи повітря  

через вентиляційний отвір на капоті назовні, де потік проходить вздовж лінії даху, що вигнута 

для максимальної ефективності. Сам дах доступний в кольорі кузова, чорній контрастній 

фарбі або з панорамним склом. Для того, щоб повітряний потік проходив гладко довкола 

всієї зовнішньої сторони, інтегровані висувні дверні ручки знаходяться на одному рівні  

з бортами авто.

Надаючи помітної присутності на дорозі, тонкі футуристичні світлодіодні фари I-Pace оснащені 

нашими опціональними подвійними елементами у формі літери «J». Для ще більшої 

наочності і безпеки в нічний час, оберіть опціональні адаптивний матричні світлодіодні 

фари. Ця система підтримує безперервне використання дальнього світла, але автоматично 

налаштовує форму променя, щоб уникнути засліплення зустрічних авто. Гладкі задні ліхтарі 

також світлодіодні, з тими ж самими драматичними анімованими вказівниками повороту, 

що й фари.

ДИЗАЙН
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ІНТЕР'ЄР
I-PACE наново створює унікальний баланс спортивного характеру Jaguar та розкішної майстерності дизайну ери 

цифрових технологій. Конструкція електромобіля визначає характер п'ятимісних салонів. Безкапотний дизайн означає, 

що передні сидіння розташовані ще далі попереду. Це створює більше місця між передніми та задніми сидіннями, 

даючи пасажирам на задньому сидінні більше простору для ніг та колін. Водій та передній пасажир відчувають 

безпосереднє відчуття взаємодії з автомобілем завдяки спортивним сидінням. Поглиблюючи відчуття фокусування на 

водієві, панель приладів низька, з мінімалістичними лініями, обтягнута м'якою шкірою. У всьому просторому інтер'єрі, 

чарівні, виконані вручну елементи підкреслюють розкішну атмосферу салону. Вас оточують багаті, однотонні накладки, 

а чудовий контрастний подвійний шов додає вишуканість.

Максимальна внутрішня висота кузова попереду 
з фіксованим панорамним дахом 

1013 мм

Внутрішня висота кузова позаду 968 мм

Максимальний простір для ніг попереду 1040 мм

Максимальний простір для ніг позаду 890 мм

ДИЗАЙН12 |



Незалежно від поєднання матеріалів, які ви оберете, їх сучасне відчуття буде доповнювати 

стильну, лаконічну обстановку. Для довершення інтер'єру пропонується варіант панорамного 

скляного даху на повну довжину салону, який завдяки своєму відтінку та шаруватій структурі, 

що поглинає інфрачервоне випромінювання, запобігає потраплянню в салон прямого 

сонячного світла, УФ-променів і тепла. Одночасно із наповненням інтер'єру природним 

світлом, панорамний скляний дах підтримує комфортні температури салону в спекотних 

сонячних умовах і зберігає тепло в холодну пору року. Вночі внутрішнє освітлення салону 

підкреслює вишукані деталі.

Салон забезпечує відчуття максимального комфорту. Для виняткової вишуканості складна 

герметизація двигуна мінімізує зайві звуки, а чіткий зовнішній дизайн зводить до мінімуму 

шум вітру. Для посилення вашого почуття комфорту I-PACE пропонує додаткову систему 

іонізації в салоні, що покращує якість повітря. Вона нейтралізує запахи, а також мінімізує вміст 

бактерій для більш приємного та здорового перебування в автомобілі. Для більшої зручності 

ви можете попередньо нагріти або попередньо охолодити салон за допомогою системи 

Touch Pro Duo або через додаток для смартфонів Jaguar Remote*. Див. сторінку 23 для більш 

детальної інформації.

*Функції та опції InControl, а також їх наявність залежать від країни, Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar щодо наявності.

НАВЕДЕНИЙ ЗЛІВА ІНТЕР’ЄР: ВИЩЕ НАВЕДЕНО ІНТЕР’ЄР I-PACE FIRST EDITION З СИДІННЯМИ ЗІ ШКІРИ WINDSOR У КОЛЬОРІ LIGHT OYSTER З ІНТЕР'ЄРОМ У КОЛЬОРІ LIGHT OYSTER ТА ОБШИВКОЮ СТЕЛІ У 
КОЛЬОРІ LIGHT OYSTER: I-PACE FIRST EDITION З СИДІННЯМИ ЗІ ШКІРИ WINDSOR У КОЛЬОРІ EBONY З ІНТЕР’ЄРОМ У КОЛЬОРІ EBONY ТА ОБШИВКОЮ СТЕЛІ У КОЛЬОРІ EBONY
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ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИЛОВИЙ АГРЕГАТ
Під капотом I-PACE радикально відрізняється від автомобіля з двигуном внутрішнього згорянням. 

Замість бензинового або дизельного двигунів він оснащений двома надзвичайно легкими та компактними 

синхронізованими електродвигунами з постійними магнітами. Обидва двигуни видають до 97 відсотків 

потужності - двигун внутрішнього згоряння, як правило, ефективний лише на 30-40 відсотків. Вони були 

розроблені інженерами компанії Jaguar, використовуючи досвід і знання, отриманими з гоночного 

автомобіля Формули E I-TYPE.

Щоб доставити максимальну потужність на найменшу можливу площу, два синхронізовані двигуни з постійними 

магнітами встановлені на вісі і використовують концентричні одношвидкісні передачі. 

Електродвигуни також розташовані нижче, ніж в транспортному засобі, що сприяє низькому центру тяжіння 

та покращує керованість, динаміку та спритність I-PACE. Це також дає можливість поєднання просторого салону 

з багажним відсіком у 656 літра.

Трансформуючи досвід водіння, електродвигуни I-PACE працюють тихіше і створюють менше вібрацій, ніж 

звичайні двигуни внутрішнього згоряння, при цьому не виникає жодних розривів, що зазвичай пов'язані  

з перемиканням передач. Вони забезпечують високу експлуатаційну ефективність, подачу моменту і негайно 

реагують на ваші вимоги. Для продуктивності електродвигунів, I-PACE видає до 696 Нм крутного моменту  

з максимальним крутним моментом, доступним від нуля об/хв.

Розташований якомога нижче, наскільки це можливо, праворуч між осями, акумулятор I-PACE у 90 кВт-год 

побудований з високоенергетичних літій-іонних пакетованих батарей. Він розроблений для довговічності та 

підтримує тривалі періоди стійкої максимальної потужності. I-PACE постійно підтримує ідеальну температуру 

для акумулятора, використовуючи найсучасніші системи управління температурою. Для вашої впевненості 

батарея I-PACE з напругою 90 кВт-год поставляється з гарантійним терміном у 8 років або 160000 км1.

У компанії Jaguar ми розуміємо, що для досягнення стабільних змін потрібно більше ніж нульові викиди 

вихлопних газів. Ось чому, з найближчих етапів розвитку I-PACE, ми створили комплексний план, який 

відповідав би Директиві про транспортний засіб, що виробив свій ресурс, (ELV) Європейського Союзу 

Для отримання додаткової інформації відвідайте, будь ласка, веб-сайт jaguar.ua

Потужність 400 к. с.

Привод 2 x Електродвигуни 
Повний привод (AWD)

Батарея 90 кВт

Пробіг WLTP2 До 480 км

Споживання WLTP2 До 21,2 кв-год/100 км

CO2 Викиди 0g CO2/км

Максимальна швидкість 200 км/год

Розгін 0-100 км/год. 4,8 сек.

1Гарантія на батарею 90 кВт-год. I-PACE обмежена до 8 років або 160000 км 
(в залежності від того, що настане раніше). Гарантійний випадок наступає в разі будь-якого 
виробничого дефекту або коли офіційний дилер Jaguar встановлює, що батарея має нижче 
70 відсотків справності.   2Значення залежить від вибору додаткового обладнання.

WLTP (Світова гармонізована процедура тестування легких транспортних засобів) - 
це новий процес, що поетапно розпочався з 2017 р., та який вимірює споживання палива, 
енергії, діапазон ходу і рівень викидів у пасажирських транспортних засобах в країнах ЄС. 
Це призначено для того, щоб надати цифри ближче до реальних. Тестування випробовує 
автомобілі з додатковим обладнанням та вимагає більш жорсткої процедури випробувань 
та профілю водіння. 

Офіційні цифри досліджень ЄС з випробувань виробника за законодавством ЄС. 
Виключно з метою порівняння. Реальні цифри і дані показники EV в цілому можуть 
варіюватися в залежності від стилю водіння і екологічних змінних.

АВТОМОБІЛЬ ЛІВОРУЧ: I-PACE FIRST EDITION У КОЛЬОРІ CORRIS GREY ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ ОПЦІЙНИМИ ФУНКЦІЯМИ  
(В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РИНКУ)
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ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
I-PACE наділений вдосконаленою конструкцією кузова, створеною спеціально для того, щоб автомобіль демонстрував відмінну динаміку 

водіння при мінімізації ваги. Ці принципи разом з установкою підвіски перевірені на F-PACE, XE та XF. Підвіска із подвійним поперечним 

важелем попереду та інтегральна багатоважільна підвіска ззаду були налаштовані таким чином, щоб надати I-PACE ідеальний баланс 

динаміки та керованості.

Можливе підкермовування без технології розподілу крутного моменту за допомогою гальмування.Система розподілу крутного моменту за допомогою гальмування Тorque Vectoring застосовує гальмівний тиск, 
щоб уповільнити переднє або заднє колесо на внутрішньому діаметрі незалежно одне від іншого, допомагаючи 
запобігти підкермовуванню і залишаючись на правильній лінії траєкторії.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ16 |



1Доступно тільки з системою Adaptive Dynamics. 
2Доступно тільки з пневматичною підвіскою.

АВТОМОБІЛЬ ЛІВОРУЧ: I-PACE FIRST EDITION У КОЛЬОРІ CORRIS GREY ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ ОПЦІЙНИМИ ФУНКЦІЯМИ (В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РИНКУ)

СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ КРУТНОГО МОМЕНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГАЛЬМУВАННЯ 
Система розподілу крутного моменту за допомогою гальмування Тorque Vectoring by 

Braking забезпечує контрольоване та чутливе входження в поворот за рахунок зменшення 

обертальності шляхом контрольованого гальмування внутрішніх коліс.

ПОВНИЙ ПРИВОД
Електрична повнопривідна система (AWD) має два незалежно контрольованих двигуни, один 

на передній вісі і один на задній. Це означає, що між двома осями не вимагається складного 

механічного з'єднання для забезпечення AWD. Система використовує датчики, які постійно 

контролюють вхідні дані від водія та наявну тягу, для розрахунку оптимального обертаючого 

моменту на всіх чотирьох колесах з метою максималізації можливого зчеплення.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ ВСІХ ДОРОЖНІХ ПОВЕРХНЯХ
Система контролю руху на всіх поверхнях (ASPC) – це додаткова система останнього 

слова техніки, яка дозволяє встановити та підтримувати постійну швидкість у складних 

умовах, таких як слизькі поверхні, в тому числі: бруд, волога трава, лід, сніг та ґрунтові 

дороги. Працюючи як звичайна система круїз-контролю, вона функціонує між 3,6 км/год. 

та 30 км/ год., що дозволяє підтримувати повну концентрацію на дорозі попереду.

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА СТАН ДОРОЖНЬОЇ ПОВЕРХНІ1

Система адаптивного реагування на стан дорожнього покриття (AdSR) розпізнає 

відмінності між поверхнями, щоб використовувати максимально можливе зчеплення. 

Використовуючи неперевершений досвід Jaguar Land Rover у роботі з системою повного 

привода, AdSR постійно контролює навколишнє середовище автомобіля та налаштовує 

відповідні параметри двигуна та гальма. Після вибору, AdSR працює на всіх швидкостях, 

щоб підтримати стабільність у несприятливу погоду та на складних поверхнях..

СИСТЕМА СТАРТУ НА СЛИЗЬКОМУ ПОКРИТТІ
Для оптимального контролю крутного моменту, коли ви починаєте рух, оберіть систему 

старту на слизькому покритті ("Low Traction Launch") на сенсорному екрані. Ця система 

підвищує функціональні можливості у слизьких умовах, таких як мокра трава, сніг та лід. 

Вона залишається активною, доки автомобіль не досягне 30 км/год. - тоді I-PACE плавно 

повертається до обраного режиму водіння.

ДИНАМІЧНИЙ РЕЖИМ ТА НАЛАШТОВУВАНІ ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
CONFIGURABLE DYNAMICS1

Залучення динамічного режиму підсилює спортивний характер I-PACE. Реакція дроселя 

загострюється, амортизатори стають жорсткими, а вага кермування зростає. Інтерактивний 

дисплей водія I-PACE та налаштоване внутрішнє освітлення салону миттєво стають червоними.

Система Configurable Dynamics дозволяє персоналізувати динамічний режим I-PACE. Через 

сенсорний екран, характеристики подорожі можуть бути змінені на динамічні або стандартні. 

Таким чином, будь-яку комбінація чутливості дросельної заслінки, стилю кермування або 

жорсткості амортизаторів, будуть налаштуватися з допомогою Configurable Dynamics до ваших 

потреб водіння.

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО НАЛАШТУВАННЯ ПІДВІСКИ ADAPTIVE DYNAMICS2

Опціональна система Adaptive Dynamics оптимізує комфорт їзди та динамічний контроль 

кузова, використовуючи безперервну технологію демпфування. Система контролює декілька 

датчиків, які аналізують вертикальні положення колеса, прискорення автомобіля, рухи керма, 

а також активність педалі газу та гальма для регулювання параметрів демпфування підвіски.

Це забезпечує оптимальний баланс між комфортом, вишуканістю та спритністю.

АКТИВНА ПНЕВМАТИЧНА ПІДВІСКА
Витончена опціональна підвіска Active Air Suspension I-PACE автоматично знижує авто на  

10 мм при подорожі зі швидкістю, що перевищує 105 км/год протягом тривалих періодів часу, 

коли виконуються певні умови. Зменшення простору між автомобілем та дорогою покращує 

аеродинамічну продуктивність, а отже, й пробіг. Для кращого кліренсу в умовах бездоріжжя, 

підвіска може так само збільшити висоту автомобіля.



ЗАРЯДЖЕННЯ
Заряджання I-PACE зручне і безпечне. Це означає, що ви можете підзарядити акумулятор 

щоразу, коли захочете, щоб автомобіль був готовий, коли вам це потрібно. Зовсім безпечно 

заряджати автомобіль під дощем або навіть під час стоянки на снігу, оскільки система 

заряджання повністю автономна.

Роз'єм для заряду акумуляторної батареї зручно і непомітно розташований на арці 

переднього колеса, а порт заряджання забезпечує доступ за всіма загальними міжнародними 

стандартами заряджання. Функція Timed Charging дозволяє встановлювати точний час 

заряджання за допомогою сенсорного екрана або за допомогою вашого додатка для 

смартфона від Jaguar. Це дає вам змогу скористатися перевагами менших тарифів на 

електроенергію. 

ЗАРЯДЖАННЯ НА ГРОМАДСЬКІЙ ЗАРЯДНІЙ СТАНЦІЇ
У довгих подорожах вам може знадобитися швидко збільшити заряд акумулятора, щоб 

завершити подорож. Швидкі зарядні пристрої постійного струму - це найкращий спосіб 

забезпечити це - типовий зарядний пристрій потужністю 50 кВт може забезпечити до 

270 км пробігу на годину1. З покращенням інфраструктури громадської зарядки, I-PACE має 

можливість приймати до 100 кВт заряду постійного струму. Це означає, що ви можете легко 

додати 100 кілометрів пробігу, коли вам знадобиться чашка кави. Залежно від постачальника 

послуг, загальнодоступні зарядні пристрої змінного струму можуть мати декілька виходів. 

Також ви можете знайти зручні точки заряджання в місцях, де можна зупинитися протягом 

кількох годин або навіть на ніч, наприклад місцеві торгові центри, готелі та тренажерні зали. 

Кожен I-PACE поставляється з кабелем зарядки в публічних місцях (Зарядний кабель Тип 3)  

у стандартній комплектації. Підключіть та відпочивайте.

ЗАРЯДЖАННЯ ВДОМА 
Заряджання акумулятора вдома стає ще простішим. Для оптимальної зарядки ви можете 

встановити створений Jaguar стінний короб2. I-PACE оснащується однофазним вбудованим 

зарядним пристроєм3 змінного току 7 кВт, який може повністю заряджати транспортний засіб 

протягом ночі і забезпечувати до 35 км пробігу на годину. Щоб гарантувати, що ви завжди 

можете зарядити I-PACE, автомобіль також оснащений універсальним зарядним кабелем, 

у стандартній комплектації, який можна використовувати з домашньою розеткою. При 

використанні домашньої розетки, швидкості заряджання повільніші, ніж у стінному коробі 

(до 11 км на годину), але достатні для задоволення середньодобового проїзду на 60 км4, якщо 

автомобіль заряджався протягом ночі. Промислові роз'єми (або оновлені внутрішні розетки) 

можуть заряджати до 35 км пробігу на годину5. 

1A Швидкий зарядний пристрій постійного струму забезпечує велику кількість енергії за короткий проміжок часу. Швидкість заряджання зменшується, коли акумулятор 
досягає повної потужності, тому в більшості випадків використання швидше заряджатися до 80 відсотків або до потрібного розширеного діапазону. Фактичний час 
заряджання може відрізнятися залежно від умов навколишнього середовища та наявної установки зарядки.   2Компанія Jaguar має авторизовані партнерські відносини з 
інфраструктурами, що забезпечують заряджання, на всіх ринках, на яких доступний I-PACE. Наші інфраструктурні партнери можуть порадити вам найкращі рішення. Будь 
ласка, проконсультуйтесь з місцевим дилером Jaguar для отримання додаткової інформації.   3Електропостачання у 7 кВт доступно в більшості країн.   4Ця цифра була 
отримана з дослідження "Моделей мобільності та паркування європейських водіїв", проведеного Європейською комісією.   5На основі живлення 240 В, 32 А.
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ЗАРЯДЖАННЯ НА 
ГРОМАДСЬКІЙ ЗАРЯДНІЙ 
СТАНЦІЇ
Час заряджання може змінюватися в залежності від 

доступної інфраструктури громадської зарядної станції. 

Щоб дізнатись більше про час заряджання у вашій країні, 

відвідайте веб-сайт jaguar.ua

ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 
100кВт ДО 100 КМ 

ПРОБІГУ ЗА 15 ХВИЛИН

ЗАРЯДЖАННЯ ВДОМА 
ЗМІННИЙ СТРУМ 7 кВт 
0-100% ЗАРЯДА 
12,9 ГОДИН

ЗМІННИЙ СТРУМ  
7 кВт ДО 35 KM 

ПРОБІГУ ЗА ГОДИНУ





ТЕХНОЛОГІЇ

МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА
Забезпечуючи велику кількість інформації та розваг, кожен I-PACE обладнаний інформаційно-розважальною системою InControl Touch Pro Duo. 

Вона має інтуїтивні та сучасні інтегровані технології, які гарантують, що кожен може взяти від своєї подорожі все по максимуму.

ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ
Дисплей з проекцією на вітрове скло дозволяє  

водію не відволікатися та не відводити очей 

від дороги, виводячи основні дані управління 

автомобілем, такі як швидкість, положення 

перемикача передач та навігаційні інструкції 

на вітрове скло. Дисплей відзначається своєю  

кришталево чистою повнобарвною графікою 

з високою роздільною здатністю, яка дає змогу  

бачити всю необхідну для водія інформацію. 

Він також здатен показувати зображення 

сенсорного екрана Touch Pro, включно  

з телефонною та медійною інформацією, 

наприклад, назву треку, який ви слухаєте. 

Цю функцію можна вмикати і вимикати 

відповідно до уподобань водія.

СИСТЕМА TOUCH PRO DUO
10-дюймовий та 5-дюймовий подвійні 

сенсорні екрани високої чіткості у стандартній  

комплектації дозволяють користувачеві 

переглядати потрібну інформацію, 

користуючись в той же час додатковими 

функціями. Наприклад, ви можете 

використовувати систему навігації, 

розташовану на верхньому екрані,  

під час налаштування мультимедійних 

установок на нижньому. Прямий доступ 

до регуляторів температури кабіни та 

сидіння також доступний за допомоги 

нових багатофункціональних динамічних 

циферблатів. Для справді елегантного 

та упорядкованого зовнішнього вигляду 

кермо також має нові приховані, поки 

не активовані, сенсорні перемикачі 

у стандартній комплектації. Один з цих 

вимикачів є програмованим, тож його 

можна персоналізувати відповідно до 

ваших уподобань.

ЦИФРОВА ІНТЕРАКТИВНА 
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
За допомогою опційної цифрової віртуальної 

панелі приладів з 12,3-дюймовим дисплеєм 

високої чіткості, ви можете отримувати та 

аналізувати величезну кількість інформації, 

потрібної для водія, повідомлень від 

розважально-інформаційних систем та даних  

для активної безпеки, включно з навігацією, 

телефоном та медіа-інформацією. Висока 

роздільна здатність гарантує максимальну  

чіткість, а вдосконалене ядро процесора 

забезпечує довершену графіку. Опційна 

навігація Navigation Pro дозволяє виводити 

повноекранні навігаційні інструкції  

з 3D-картами, щоб водій міг легше 

зорієнтуватися на місцевості.

АУДІО СИСТЕМА MERIDIAN™
Завдяки аудіотехнології Meridian Jaguar 

I-PACE стає найкращим простором для 

Вашої улюбленої музики. Технологія 

Meridian корекції звуку була використана 

для аналізу форми салону, акустичних та 

резонансних характеристик, щоб допомогти 

уникнути небажаних звуків. Найсучасніший 

алгоритм гарантує, що ритм, такт і розмір 

будь-якої музичної композиції звучатимуть 

так само, як задумав автор, забезпечуючи 

стабільне, винятково якісне відтворення 

звуку для кожного пасажира автомобіля. 

Ексклюзивна для компанії Meridian технологія 

Trifield ідеально поєднує центральні канали 

та канали оточуючого звуку з лівими та 

правими каналами, що забезпечує стабільне 

відтворення звуку, подібне до концерту, 

для кожного пасажира. I-PACE пропонує 

аудіо систему Meridian Sound System 380 Вт, 

11 динаміків, у стандартній комплектації. 

В якості опції за пропонована аудіо система 

об'ємного звучання Meridian на 825 Вт, 

15 динаміків, та DAB-радіо.

ТЕХНОЛОГІЇ
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СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ

ФУНКЦІЯ PINPOINT TOUCH CONTROL
Функція сенсорного управління Pinpoint дозволяє вам з вражаючою швидкістю взаємодіяти 

з інформацією. Сенсорний екран реагує точно так само, як смартфон або планшетний 

комп'ютер, забезпечуючи декілька сенсорних рухів, таких як перетягування, масштабування  

та гортання.

ПЕРСОНАЛІЗОВАНА ДОМАШНЯ СТОРІНКА
Ви можете налаштувати свої домашні екрани таким чином, як ви захочете. Маючи понад 

60 ярликів та віджетів, ви можете налаштувати вашу систему навколо функцій, якими ви 

користуєтеся найбільше.

ІНТЕРАКТИВНА БІЧНА ПАНЕЛЬ
Вибір бічних панелей означає, що ви можете запускати декілька додатків одночасно. 

Наприклад, область головного екрана може бути використана для навігації, тоді як бічна 

панель забезпечує керування телефоном. Просто проведіть вгору та вниз, щоб переключитися 

між кількома панелями.

MУЛЬТИМЕДІА
Насолоджуйтесь різноманітними мультимедійними функціями на сенсорному екрані. 

Підключіть свій пристрій та перегляньте деталі списків відтворення та музики, показані 

виконавцем, альбом або жанр. Створіть чергу пісень, які ви хочете програти, і додавайте їх  

у будь-який час.

РОЗШИРЕНИЙ ІНТЕРФЕЙС ТЕЛЕФОНУ
Ще простіше та безпечніше ви можете зателефонувати улюбленому контакту одним дотиком. 

Додаткові функції включають прямий доступ до голосової пошти, конференц-зв'язку та 

інтеграцію до головного екрана.

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ VOICE RECOGNITION
Для того, щоб ви не відволікались від дороги, I-PACE пропонує систему розпізнавання 

голосу Voice Recognition. Наприклад, такі команди як ‘Налаштувати 97.9’ або 

‘Зателефонувати додому’.

ЗВ'ЯЗОК
InControl - це цілий ряд передових технологій, що з'єднують вас із вашим автомобілем і забезпечує бездоганний та надійний 

зв'язок із зовнішнім світом. Існує цілий ряд пакетів та функцій, що входять до стандартної комплектації I-PACE. Оберіть відповідні 

додатки, а деякі функції системи InControl залишаться з вами, навіть якщо ви знаходитесь далеко від автомобіля, щоб переконатися, 

що враження від Jaguar є приємнішим, ніж будь-коли.

ТЕХНОЛОГІЇ22 |



*Функція дистанційного управління Remote містить послуги підписки, які можуть бути продовжені після першого терміну користування. Деталі дізнавайтесь у офіційного дилера Jaguar.

Доступність функції InControl залежать від ринку - зверніться до місцевого дилера Jaguar щодо доступності на вашому ринку. Інформація та зображення, що відображаються у відповідності до технології InControl, 
включаючи відображення екрану, підлягають оновленню програмного забезпечення. Керування оновленими версіями / візуальним змінам залежить від обраних параметрів. Підключення до мобільної мережі не 
може бути гарантоване в усіх регіонах. Додатки InControl та Remote можна завантажити з магазину Apple / Play Store. Всі технології в автомобілі повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно. 
Водії повинні забезпечити безпечне керування транспортним засобом.

ПРОГРАМА REMOTE*
Додаток для смартфону Remote Premium, доступний для завантаження, забезпечує інформацію 

про ваш автомобіль і дозволяє взаємодіяти з ним віддалено. Сумісний з більшістю смартфонів, 

Android™ Wear або Apple Watch®, цей сервіс включає:

Функцію Charging Status Information – Залишайтеся постійно з актуальною інформацією за 

допомогою основних індикаторів роботи акумулятора, включаючи стан та рівень заряду, стан 

живлення та приблизний пробіг ЕМ.

Функцію Remote Charging Control – Використовуйте свій смартфон для дистанційного 

запуску та припинення заряджання, керування тарифами заряджання та навіть встановленням 

максимального рівня заряду.

Функцію Remote Lock/Unlock – Заблокуйте або розблокуйте двері вашого авто віддалено 

одним натисканням кнопки. Просто натисніть кнопку блокування на екрані безпеки автомобіля 

у додатку Jaguar Remote на смартфоні, щоб замкнути двері, ввімкнути сигналізацію, згорнути 

дзеркала та закрити вікна. Натисніть кнопку розблокування, щоб розгорнути дзеркала, 

увімкнути ближні фари та двічі блимнути вогнями аварійної сигналізації.

Функцію Remote Climate – Підготуйте свій Jaguar заздалегідь нагріваючи або попередньо 

охолоджуючи салон, щоб ви і ваші пасажири почувалися комфортно з того моменту, як ви 

сідаєте в салон.

Функцію Beep/Flash – Ця функція включає аварійну сигналізацію Jaguar, ближнє світло фар 

та звуковий сигнал, що допомагає знайти ваш автомобіль на переповненій автостоянці.

Функцію Journey Tracking – Ця функція реєстрації дозволяє автоматично записувати вашу 

історію подорожей, включаючи статистику маршруту та пробіг. Цю інформацію можна 

експортувати на електронну пошту для використання для звітності за витратами і її можна 

імпортувати в електронну таблицю.

Функцію Vehicle Status Check – Перевірте рівень палива та запас ходу по паливу, а також 

стан дверей, позицію дверей та вікон та замки. Перевірте останнє розташування автомобіля 

на парковці та знайдіть свій шлях до нього за допомогою піших маршрутів.

Функцію Jaguar Optimised Assistance – Якщо у вас виникли технічні несправності, ви зможете 

здійснити прямий дзвінок до команди допомоги Jaguar, натиснувши кнопку на верхній консолі 

або віддалено на екрані у додатку на вашому смартфоні.

Функцію SOS Emergency Call – У більш серйозному випадку екстрений виклик SOS 

автоматично з'єднає вас із командою з реагування на надзвичайні ситуації, яка повідомить 

аварійні служби про ваше місцезнаходження.



СИСТЕМА NAVIGATION PRO
Navigation Pro дозволяє зберігати улюблені місця, застосовуючи жести для віддалення та 

масштабування для простого дослідження карт та відображення вибору будь-якої з 2D або 

3D карт із кришталево чистою графікою. Система Navigation Pro також деталізує діапазон на 

карті, в різних режимах руху, як "павутинну" діаграму, яка враховує різні фактори - наприклад 

топологію дороги та знаки обмеження швидкості.

ПАКЕТ З СИСТЕМОЮ CONNECT PRO PACK1

Система Connect Pro складається з технології Smart Settings, точок доступу Wi-Fi 4G та системи 

Pro Services. Вона розроблена з метою покращення враження від автомобіля та поза ним, і це 

гарантує, що ви та ваші пасажири насолоджуєтеся подорожжю, залишаючись при цьому на 

зв'язку із світом.

ТЕХНОЛОГІЯ SMART SETTINGS
Розроблена для забезпечення справді персоналізованого досвіду та зменшення 

відволікання водіїв, технологія Smart Settings поєднує в собі ряд функцій. 

Функція Profile – Система автоматично визначає кожного водія, використовуючи їхні 

ключі та телефон, і може запам'ятовувати ряд параметрів, збережених у своєму профілі. 

Вона може обрати бажані позиції сидіння та дзеркала, а також, які медіа відтворювати на 

початку вашої подорожі.

Функція Learning – Завдяки функції ‘Learning’, технологія Smart Settings також може 

вивчати та автоматизувати свої налаштування, виходячи з ваших звичок, поточних 

процедур та поточної температури - в тому числі, чи сподобається вам тепле кермо або 

теплі сидіння2 зранку.

Wi-Fi 4G
Wi-Fi 4G Hotspot забезпечує доступ до Інтернету в авто, що дозволяє використовувати 

до восьми бездротових пристроїв, які одночасно будуть використовуватися в автомобілі. 

Пасажири можуть підключитися через бездротову мережу транспортного засобу, щоб 

шукати інформацію у інтернеті, працювати, оновлювати соціальні мережі та розважатися 

протягом всієї подорожі.

СИСТЕМА PRO SERVICES3

Функція Real Time Traffic Information – використовує потоки даних про трафік  

у реальному часі, щоб дати вам найбільш точну картину того, що коїться із трафіком  

на шляху до місця призначення.

Функція Online Search – Де б ви не були, ви зможете знайти десь поруч місця, які вас 

зацікавлять. Система може отримати доступ до інформації про призначення, поради щодо 

подорожей, а також огляди в Інтернеті стосовно подорожей у місцевому регіоні.

Додаток Planning Routes та функція Door-to-Door Routing – Перед тим як вирушити 

в дорогу, скористайтеся нашим додатком для планування маршрутів Route Planner App або 

інтернет-порталом, що дозволяють знаходити, встановлювати і зберігати потрібні місця 

і пункти призначення. За допомогою хмарних технологій додаток автоматично відображає 

Ваше місце призначення на дисплеї навігаційної системи. Приїхавши на автостоянку, 

не завжди зрозуміло, як дістатися до кінцевого пункту призначення. Коли ви вийдете 

з автомобіля, система Navigation Pro автоматично перейде до додатку Route Planner 

на вашому смартфоні. Потім ви зможете отримати доступ до напрямків, якими можна 

дістатися до нього за допомогою громадського транспорту або пішки. Ви завжди на зв'язку 

- кожен крок на шляху, прямо до дверей.

Система Share ETA – Ви можете поділитися передбачуваним часом свого прибуття - ваш(і) 

обраний(і) контакт(и) буде(уть) точно знати, коли ви приїдете, що розраховується системою 

планування навігації. Якщо ви спізнюєтеся, система Share ETA може надіслати автоматичні 

оновлення за допомогою текстового повідомлення або адресу електронної пошти, 

без будь-яких додаткових дій з вашого боку.

Система Commute Mode – Дозвольте системі дізнатися про ваші повсякденні 

переміщення й автоматично отримуйте інформацію про очікуваний час в дорозі на основі 

рухів трафіку в реальному часі та згідно вже існуючих даних без необхідності введення 

пункту призначення. Система вивчає маршрути, які ви використовували для даного 

призначення, а потім радить, який з них є найшвидшим. Функція може бути ввімкнена 

або вимкнена, в залежності від уподобань водія.

Функція Parking Service – З наближенням до місця призначення, ви можете побачити, де 

саме знаходиться місце для паркування. Просто торкніться вашої улюбленої автостоянки  

і оновлення навігаційної системи направляють вас до нього.

Функція Online Routing – У той час як ви знаходитесь на шляху до місця призначення, 

системи відстежує умови трафіку в реальному часі і приймає до уваги типові моделі 

трафіку для цього часу доби, обираючи для вас оптимальний маршрут.

1Швидкість інтернету та Wi-Fi-з'єднання залежать від встановленої мікро-SIM з відповідним контрактом провайдера на передачу даних.  
2При замовленні опцій кермо з підігрівом та сидіння з підігрівом.  
3Функціі системи Pro Services і пакета опцій Smartphone Pack можуть варіюватися у різних країнах. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання додаткової інформації. 

Додатки InControl необхідно завантажити з Apple/Play Store.

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ



ПАКЕТ ОПЦІЙ SMARTPHONE3

За допомогою спільного доступу до екрана з інформаційно-розважальною системою I-PACE 

додатковий пакет Smartphone допомагає вам безпечно підключатися до вашого смартфона 

під час перебування у автомобілі. Завдяки технології Jaguar InControl Apps, пакет Smartphone 

Pack дозволяє оптимізувати програми на смартфоні Android ™ або Apple® через сенсорний 

екран, включаючи контакти, календар та музичний плеєр за допомогою USB-кабелю.

Ви також можете завантажити сторонні програми, що пропонують широкий спектр послуг. 

Додатки включають:

Spotify4 – Доступ до бібліотеки з понад 30 мільйонів пісень із цим інтегрованим додатком. 

Завдяки таким інтуїтивно зрозумілим функціям, як додаток для смартфонів Spotify, ви можете 

шукати пісні, радіостанції та рекомендації, створювати списки відтворення та отримувати 

доступ до музики у автономному режимі. Просто увійдіть, використовуючи існуючий акаунт 

Spotify Free або Spotify Premium.

Tile5 – Допомагає вам знайти втрачені чи неправильні речі за лічені секунди. Прилаштуйте 

крихітну наліпку Bluetooth трекера до ваших ключів, кошика або сумки. Простий  

у використанні додаток Tile допоможе вам знайти ці предмети, якщо вони загубляться. 

Додаток доступний у будь-який час через сенсорний екран вашого автомобіля, що дозволяє 

вам переконатися, що у вас є все необхідне для вас, перш ніж відправлятися в дорогу.

СИСТЕМА SECURE TRACKER6

Включає в себе технологію відстеження для оповіщення про спробу крадіжки, а з метою 

швидшого повернення вашого автомобіля сигналізує про його місцезнаходження  

відповідним органам.

4Перевірте доступність на App Store або Google Play.  
5Наліпки Bluetooth трекеру мають бути придбані окремо. 2016 Tile Inc. та Tile design є зареєстрованими товарними знаками Tile, Inc. 
6Система Secure Tracker буде вимагати подальшої підписки після збігання першого терміну, як повідомить ваш продавець Jaguar. 

Словесний знак і логотипи Bluetooth є власністю Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих марок компанією Jaguar є відповідним 
до ліцензії. iPhone є торговою маркою Apple Inc., зареєстрованою у США та інших країнах. Будь ласка, перевірте сумісність з iPhone 
у місцевого дилера Jaguar.



СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЮ

ЗРОБІТЬ ВОДІННЯ ЩЕ ПРИЄМНІШИМ
Від допомоги при русі в щільному міському трафіку або по автостраді до функції додаткової безпеки для Вас і Ваших пасажирів – 

ми пропонуємо цілий ряд доступних інноваційних технологій у стандартній комплектації або як частину опціонального пакету. 

Незалежно від того, що Ви обираєте, кожна функція розроблена та спроектована так, щоб підсилити задоволення від керування автомобілем.

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ

Система автономного екстреного гальмування може допомогти запобігти зіткнення 

з іншими транспортними засобами, а також з велосипедистами або пішоходами. Якщо 

виявлено потенційне фронтальне зіткнення, відображається попередження, даючи вам час 

на те, щоб вжити заходів. Камера на передній панелі автомобіля відслідковує на швидкостях 

від 5 км/год до 80 км/год для фронтальних зіткнень, 5 км/год до 60 км/год для пішоходів і від 

20 км/год до 60 км/год для велосипедистів. Якщо зіткнення неминуче, а ви не зробили ніяких 

дій, система застосує гальма з метою пом’якшення наслідків зіткнення.

Круїз контроль та обмежувач швидкості дозволяють водію підтримувати поточну 

швидкість автомобіля без необхідності постійного використання педалі акселератора 

- це допомагає знизити втому водія. На додаток, функція обмеження швидкості також 

дозволяє заздалегідь встановити максимальну задану швидкість, яку транспортний засіб 

не перевищуватиме. Обидві функції можуть бути легко ввімкнені або вимкнені водієм 

за бажанням.

Система моніторингу стану водія визначає за рухами керма, застосуванням гальм 

та активністю педалі дросельної передачі, коли ви відчуваєте втому і увага знижується, 

даючи раннє попередження, що потрібно зробити перерву.

Система утримання смуги руху, визначає, коли автомобіль ненавмисно виїжджає зі своєї 

полоси руху, та обережно повертає його назад.

Система розпізнавання дорожніх знаків тримає вас поінформованим та підготовленим на 

дорозі, відображаючи знаки обмеження швидкості та заборони обгонів на панелі приладів, де 

вони легко можуть бути поміченими.

Адаптивний обмежувач швидкості використовує інформацію системи розпізнавання 

дорожніх знаків, щоб відповідним чином регулювати швидкість руху автомобіля за 

допомогою системи круїз-контролю.

Камера заднього виду забезпечує поліпшену видимість при зворотному русі. Статичні 

лінії, що позначають зовнішній периметр транспортного засобу та передбачуваний шлях, 

накладаються на зображення, яке відображається у зворотному напрямку на вашому 

сенсорному екрані.

*Включено до пакетів специфікації SE або є опціональним.

Усі функціями, що вбудовані в авто, водіям слід користуватися лише тоді, коли це є безпечним для них. Водії повинні переконатися, що зберігати повний контроль над 
транспортним засобом у будь-який час.



ТЕХНОЛОГІЇ

ПАКЕТ ОПЦІЙ PARK
Пакет опцій для паркування дозволить вам здійснювати паркування та маневри безпечно та 

надійно при в'їзді та виїзді із вузьких місць, а також при переході у транспортний потік, огляд 

якого закритий будівлями або іншими автомобілями. Він містить наступні функції:

Функція допомоги при паркуванні Park Assist зробить паралельне та перпендикулярне 

паркування легшим, направляючи Ваш автомобіль у відповідне місце. Вам лише слід 

обрати відповідну передачу та контролювати швидкість автомобіля за допомогою 

педалей акселератора та гальм. Маневрувати Вам допоможуть графічні зображення та 

повідомлення системи. Функція Park Assist також допоможе Вам виїхати з місця стоянки, 

без зайвого стресу.

Паркувальний датчик 360° надасть Вам впевненості при маневруванні в обмеженому 

просторі. Датчики, розташовані з усіх боків автомобіля, автоматично спрацьовують 

при виборі задньої передачі, або активуються вручну, при цьому спостереженням 

на сенсорному екрані, з’являється графічне зображення виду автомобіля зверху. 

При паркуванні сенсорний дисплей та аудіоповідомлення вказують, наскільки близько 

ви до інших об’єктів.

Система виявлення транспорту, який наближається, під час руху заднім ходом (Reverse 

Traffic Detection) особливо корисна під час руху заднім ходом з місця стоянки. Система 

попереджає про транспортні засоби, пішоходів та інші небезпеки, що наближаються з обох 

боків автомобіля. Система виводить звукові та візуальні попередження, так що Ви завжди 

будете знати, що знаходиться позаду Вашого автомобіля, навіть коли огляд обмежено.

Функція Clear Exit Monitor попереджає пасажирів, які залишають автомобіль з задніх 

дверей про будь-які наближення автомобілів, велосипедистів та інші небезпечні ситуації. 

Якщо виявлена перешкода, що наближається, на дверях з'явиться попереджувальний 

вогник. Світло негайно зникне, коли можна буде відкрити двері.

ПАКЕТ ОПЦІЙ DRIVE*
Роблячи кожну подорож більш безпечною і безтурботною, пакет опцій Drive включає:

Адаптивний круїз-контроль із функцією Stop & Go буде тримати ваш автомобіль 

на безпечній відстані від автомобіля попереду, якщо він буде сповільнюватись або 

зупинятися, коли ви рухаєтесь на автомагістралі або подорожуєте в повільному русі. Якщо 

автомобіль попереду повністю зупинився, ваш автомобіль гладко зупиниться. Під час 

руху з частими зупинками адаптивний круїз-контроль автоматично почне відслідковувати 

автомобіль попереду. Система може бути активована з 20 км/год і після активації буде 

працювати між 0 та 200 км/год.

Високошвидкісна система екстреного гальмування виявляє, коли може виникнути 

потенційне фронтальне зіткнення з іншим транспортним засобом та відображає переднє 

попередження, щоб попередити водія про гальмування. Якщо водій не реагує, автомобіль 

застосує гальма з метою пом’якшення наслідків можливого зіткнення. Високошвидкісне 

аварійне гальмування готове до застосування і активне від 10 км/год до 160 км/год.

Система моніторингу "мертвих зон" попереджає про транспортні засоби, що знаходяться 

або швидко наближаються до «мертвої зони». У дзеркалі заднього огляду при виявленні 

автомобіля засвітиться попереджувальна лампочка. Якщо Ви показуєте поворот  

у напрямку перешкоди, попереджувальний сигнал буде блимати, щоб акцентувати 

потенційну небезпеку. Якщо Ви продовжуєте перестроювання, система застосує точно 

розраховане зусилля на кермо, відводячи Ваш автомобіль на безпечну відстань від 

транспортного засобу, що наближається ззаду.

Адаптивний круїз-контроль із функцією Stop & Go Система моніторингу "мертвих зон" 

ОПЦІЇ
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ОПЦІЇ

ПАКЕТ ОПЦІЙ ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ DRIVER ASSIST
Пакет опцій Driver Assist1 пропонує широкий діапазон систем 

допомоги водію, включаючи функції, які знаходяться в пакеті 

Drive (дивись сторінку 27), та cистему камер2 кругового огляду 360°. 

Він також включає новий адаптивний круїз-контроль із функцією 

Steering Assist. Ця новітня технологія робить водіння автострадами 

та шляхами ще простішими і комфортними. Вона м'яко допомагає 

підкермовуючи, підтримуючи швидкість потоку і гальмуючи, щоб 

відцентрувати транспортний засіб, і зберігає при цьому встановлену 

відстань від транспортних засобів попереду. Помірні втручання керма 

забезпечують зниження фізичного навантаження для підтримки 

центрального положення автомобіля на дорозі.

1Включено до пакетів специфікації HSE або є опціональним. 
2Доступно в якості опціональної функції. Доступне лише у разі встановлення додаткових 
автоматично затемнюваних затемнюваних бокових дзеркал заднього огляду з електроприводом.
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ПЕРЕДНЯ КАМЕРА ПЕРЕДНІЙ РАДАР

ТЕХНОЛОГІЇ

Адаптивний круїз-контроль з функцією Steering Assist активується на 

швидкості 20 км/год та після активації буде працювати у діапазоні 

швидкості від 0 км/год до 180 км/год. Він починає працювати, коли ви 

натискаєте кнопку "Set". Потім камера та радар працюють разом для 

відстеження транспортних засобів попереду і смуг руху, щоб зберегти 

центральне положення вашого автомобіля та адаптувати його швидкість 

відповідно до руху транспортних засобів попереду вас. Якщо автомобіль 

попереду сповільниться, навіть до зупинки - функція автоматично 

гальмує ваш автомобіль, зупиняючи авто, коли необхідно, і автоматично 

відновлюючи рух, щоб підтримувати спокійний та складений привід  

в умовах зайнятої дорожньої ситуації.

Адаптивний круїз-контроль із функцією Steering Assist працює разом 

з вами; коли ви тримаєте руки на кермі, передбачаючи дорогу вперед, 

система допомагає кермувати, гальмувати та прискорюватися. Якщо ви 

приберете руки від керма, автомобіль буде видавати попередження. 

Якщо попередження не буде враховано, то функція Steering Assist 

дезактивується, але адаптивний круїз-контроль залишається активним.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ВДОСКОНАЛЕНИЙ ОБТІЧНИЙ ДИЗАЙН
Вдосконалений обтічний дизайн, з його коефіцієнтом аеродинамічного опору, що складає 

0,29 Cd, максимізує аеродинамічну ефективність та пробіг. Попереду, верхня частина 

обернених всередину ліній решітки радіатора I-PACE - покращує аеродинаміку, пропускаючи 

повітря через повітрозабірник капота. Тонкий спойлер і приховані дверні ручки забезпечують 

плавне перетікання повітряного потоку над автомобілем. Аеродинамічно оптимізовані пороги 

також змішують форму та функціонують, більш ефективно направляючи повітря довкола 

коліс. У задній частині зрізані кути оптимізують аеродинамічні характеристики, спонукаючи 

повітря чисто і ефективно відриватися від автомобіля в контрольованому режимі, мінімізуючи 

різниці в тиску, що викликають спротив при русі.

ВЕСОКОЕФЕКТИВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ДВИГУНИ
Ефективне використання енергії акумулятора допомагає забезпечити чудові показники роботи 

та пробіг I-PACE. Електромотори I-PACE досягають до 97 відсотків ефективності, тоді як 

еквівалентний двигун внутрішнього згоряння, як правило, має лише 30-40 відсотків ефективності.

АКТИВНІ ЗАСЛОНКИ
Щоб забезпечити оптимальний баланс між охолодженням та аеродинамікою, активні 

заслонки відкриваються, коли необхідно охолоджувати батареї, але закриваються, коли це 

потрібно для плавного потоку повітря.

РЕЖИМ ECO
Режим Eco допомагає оптимізувати пробіг I-PACE у довгих подорожах. Цей режим змінює 

настройки автомобіля, щоб зменшити розхід енергії, а також заохочувати більш ефективний 

стиль водіння, відображаючи "рейтинг стилю водіння" у центрі повідомлень. Режим Eco 

допоможе зробити витончені зміни в обігріві та охолоджуванні кабіни, кількості повітря, 

що рециркулюється, та до ряду особливостей автомобіля. За необхідності, водій може 

перевизначити ці зміни за допомогою звичайних операцій кожної функції або через 

меню настройки.

АКТИВНА ПНЕВМАТИЧНА ПІДВІСКА
Для поліпшення аеродинамічних характеристик і пробігу, опційна активна пневматична 

підвіска I-PACE опускає машину на 10 мм під час подорожі зі швидкістю, що перевищує 

105 км/год. Див. сторінку 17 для більш детальної інформації.

ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЇ ПІДРАРЯДКИ
Як тільки водій знімає ногу з педалі газу, вдосконалена система регенерації енергії 

гальмування з двигуна Enhanced Brake Regeneration ефективно перетворює наявну кінетичну 

енергію в електричну для заряджання акумулятора. Водіння в щільному потоці також стає 

простішим - на сенсорному дисплеї, ви можете підняти рівень рекуперативного гальмування. 

Відповідне збільшення/зменшення означає, що, наприклад, при русі з частими зупинками 

контролюється швидкість автомобіля, використовуючи лише дросельну заслінку.

ТЕПЛОВИЙ НАСОС
Високо ефективний тепловий насос I-PACE максимізує реальний пробіг ЕМ, не завдаючи 

шкоди комфорту пасажирів. Тепловий насос також є значно енергетично ефективнішим, 

ніж звичайна автомобільна система обігріву. Він збирає тепло від зовнішнього повітря та 

електронних компонентів I-PACE. Зібране тепло перетворює спеціальну рідину у тепловому 

насосі на газ, що викликає підвищення температури. Тепло передається в кабіну через 

систему опалення та вентиляції, зменшуючи споживання енергії з акумулятора автомобіля та 

максимізуючи пробіг - навіть у морозних зимових умовах, коли вам це потрібно найбільше.
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Система динамічного контролю курсової стійкості (DSC) контролює динамічну поведінку 

I-PACE, втручаючись при необхідності для забезпечення максимальної стабільності 

автомобіля. Система DSC знижує крутний момент двигуна і задіює гальма на відповідних 

колесах, щоб відкоригувати траєкторію руху автомобіля, протидіючи недостатній або 

надмірній поворотності.

Електронна протибуксувальна система (Electronic Traction Control, ЕТС) оптимізує 

тягове зусилля та стабільність, контролюючи обертання коліс. Система ЕТС зменшує крутний 

момент, що передається на колесо, яке пробуксовує, після чого при необхідності застосовує 

гальмування на колесо.

Система попередження пробуксовування за рахунок підвищення обертів двигуна (Engine 

Drag Torque Control, EDC) зменшує ймовірність блокування коліс, викликаного сильним 

гальмівним ефектом двигуна на слизькому дорожньому покритті. Система діє за рахунок 

короткочасного переключення крутного моменту на ведучі колеса залежно від ситуації.

Система допомоги при рушанні на схилі (Hill Start Assist, HSA) гарантує, що Ваш автомобіль 

не скотиться назад при рушанні на похилій поверхні.

Система попередження перекидання (Roll Stability Control, RSC) інтегрована з DSC  

для зменшення ймовірності перекидання, при цьому забезпечуючи маневреність та  

здатність об’їжджати перешкоди. Система контролює рух автомобіля та бокові реактивні  

сили для виявлення будь-якого потенційного ризику перекидання. При виявленні ризику 

система застосовує гальмування на зовнішні передні колеса для зменшення сил, що  

сприяють перекиданню.

Система контролю екстренного гальмування (Emergency Brake Assist, ЕВА) розпізнає,  

коли водій застосовує гальма швидко, але без необхідного зусилля, щоб максимально 

скоротити гальмівний шлях. Тому система підсилює гальмівний тиск через помпу ABS для 

вчасної зупинки автомобіля. Для зменшення ризику зіткнення система попередження про 

екстрене гальмування автоматично активує аварійну сигналізацію при екстреному гальмуванні*.

Система автономного екстренного гальмування гальмування дає виразне звукове 

попередження про зіткнення, якщо виявляє потенційне фронтальне зіткнення. А після 

цього - візуальні попередження. Якщо ви не зреагуєте на попередження, система застосує 

гальма з метою пом’якшення наслідків можливого зіткнення. Див. сторінку 26 для більш 

детальної інформації. 

Антиблокувальна гальмівна система (Anti-lock Braking System, ABS) дозволяє 

автомобілю зберігати зчеплення з дорожнім покриттям під час гальмування і запобігає 

блокуванню коліс, таким чином зберігаючи керованість автомобіля. Система допомагає 

скоротити гальмівний шлях.

Система електронного розподілу гальмівного зусилля (Electronic Brake-force 
Distribution, EBD) автоматично змінює гальмівне зусилля на кожну вісь для мінімізації 

гальмівного шляху, при цьому зберігаючи стабільність та керованість автомобіля.

Всебічне зовнішнє світлодіодне освітлення є стандартним для кожного I-PACE. Світлодіоди 

є більш енергозберігаючими та забезпечують світло, близьке до денного, для меншої 

втомлюваності від нічного водіння. Опціональні світлодіодні фари I-PACE мають відмітні 

денні ходові вогні. На низьких швидкостях додаткові статичні поворотні вогні висвітлюють 

область, до якої ви повертаєте. Допоміжна система автоматичного керування дальнім світлом 

(AHBA) автоматично знижує основний промінь у випадку зустрічного руху. Додаткові матричні 

світлодіодні фари забезпечують систему адаптивного дальнього світла фар, що працює для 

збільшення видимості за усіх умов. Анімовані вказівники повороту*, які допомагають іншим 

учасникам дорожнього руху швидше розпізнати ваш бажаний напрям подорожі, доступні  

з опційними матричними світлодіодними фарами.

БЕЗПЕКА

БЕЗПЕЧНИЙ ТА НАДІЙНИЙ
Розроблений задля оптимальної безпеки, I-PACE був створений, щоб включити багатство характеристик не тільки для захисту 

вас і ваших пасажирів, але й для активної допомоги у запобіганні нещасним випадкам. Завдяки справді повному приводу (AWD), 

ви зможете міцно триматися на дорозі, незалежно від того, яка погода чи навколишнє середовище кинули вам виклик 

(див. сторінку 17 для більш детальної інформації).

*Залежно від ринку.



КАРКАС БЕЗПЕКИ
Спроектований для оптимальної безпеки, I-PACE використовує 

комбінацію алюмінію та сталі, щоб утворити жорсткий каркас навколо 

пасажирів та акумулятора.

СИСТЕМИ ЗАРЯДЖАННЯ/БАТАРЕЙ
Автомобіль не ввімкне режим Drive, поки підключено 

зарядний кабель, а на інтерактивному дисплеї водія з'явиться 

попереджувальне повідомлення.

ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІШОХОДІВ І КАПОТ, ЩО ПІДНІМАЄТЬСЯ*
Датчики, вбудовані в бампер, активують подушку безпеки під капотом  

у випадку зіткнення з пішоходом. Це піднімає капот, розгортаючи зовнішню 

подушку безпеки для захисту пішоходів або велосипедистів, і запобігає 

удару об вітрове скло.

СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ISOFIX ТА ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Щоб покращити безпеку, на кожній стороні заднього 

сидіння встановлюються дві системи кріплення ISOFIX 

для сидінь дітей/немовлят, а також система з шести 

подушок безпеки, включаючи подушки безпеки для водія 

та пасажира, бічні штори та подушку безпеки для грудної 

клітки у стандартній комплектації.

ЗОВНІШНЯ ЗВУКОВА СИСТЕМА SYSTEM (ESS) 
Оскільки електрична трансмісія I-PACE практично безшумна на низьких 

швидкостях, зовнішній акустичний сигнал звучить на швидкостях нижче 

20 км/год. щоб допомогти пішоходам помітити присутність автомобіля.
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ПРАКТИЧНІСТЬ

КОЖНУ ДЕТАЛЬ ПЕРЕГЛЯНУТО
Неймовірно ефективна конструкція електромобіля I-PACE запропонувала численні можливості для створення дуже практичного інтер'єру - і ми 

переглянули кожну з них. Наші конструктори змогли розмістити передні сидіння далі вперед, до місця, де зазвичай мав бути двигун внутрішнього 

згоряння, без шкоди для місця водія. Це означає, що між передніми та задніми сидіннями більша відстань, а пасажири на задньому сидінні 

отримали додаткове місце для ніг та комфорт. Позаду задніх сидінь обсяг багажного відділення складає солідні 656 літрів* з довжиною 967 мм.

*З пневмопідвіскою обсяг багажного відділення зменшується на 18 л. 
**Включено до пакетів специфікації HSE.
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Оскільки двигуни інтегровані з осями, відсутність 

трансмісійного тунелю створила простір для 10,5 

літрового відсіку для речей під центральним підлокітником.  

Це також означає, що підлога салону майже пласка, 

і залишаючи місце для ніг пасажира, що сидить на 

середньому задньому сидінні. Також є зручне місце  

для зберігання речей під повною шириною задніх  

сидінь. І через те, що електродвигуни не вимагають 

звичайної коробки передач, ми використали цей простір 

для створення відділення перед консоллю, що ідеально 

підходить для телефонів та планшетів. На додаток I-PACE 

має переднє відділення для зберігання речей під капотом, 

що забезпечує понад 27 літрів додаткового простору.

I-PACE пропонує безліч зручних місць для підключення 

смартфона, планшета та інших пристроїв. Під 5-дюймовим  

сенсорним екраном ви знайдете два USB-порти. У консолі 

доступна 12 В розетка та 2 роз'єми USB для заряджання, 

тоді як ззаду на центральній консолі є два роз'єми USB 

та роз'єм 12 В, в якості стандартної комплектації для 

пасажирів ззаду. Для додаткової зручності багажне 

відділення оснащене роз'ємом 12 В.

З опціональною технологією безключового доступу  

Activity Key Ви можете насолоджуватися своїми 

улюбленими справами й при цьому замкнути та  

залишити звичайний ключ від автомобіля в салоні.  

Це зручно: ви можете надягати браслет Activity Key,  

щоб не носити з собою брелок з ключем. Браслет  

міцний і абсолютно водонепроникний. Займайтеся 

улюбленими справами, не розлучаючись з ключем  

від свого автомобіля. Ви можете використовувати  

Activity Key в той час, коли ключі, залишаються  

в автомобілі та деактивуються з метою безпеки.  

Просто піднесіть браслет Activity Key до дверей  

багажного відділення**, щоб замкнути або відімкнути  

авто та активувати чи деактивувати ключ-брелок. 

Просто піднесіть свою ногу під один із задніх боків 

I-PACE, і двері багажного відділення відкриються 

або закриються.



ПРАКТИЧНІСТЬ

Щоб подорожувати у стилі з багажем та аксесуарами Jaguar, відвідайте shop.jaguar.com
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

FIRST EDITION
Доступний лише протягом 1 року, First Edition із неймовірними технічними характеристиками, 

натхненний концепцією I-PACE, і включає в себе деталі дизайну, в тому числі фарбу Photon Red1 

і 20-дюймові колісні диски зі здвоєними спицями з покриттям Technical Grey. Високий технічний 

рівень екстер’єру включає матричні світлодіодні фари з денними ходовими вогнями Jaguar.

Салони кольору Ebony або Light Oyster доступні з ексклюзивним поєднанням обшивки стелі 

з замші, декоративної глянцевої накладки Charcoal Ash First Edition, текстильних килимків та 

брендованих металевих накладок на пороги First Edition.

First Edition включає в себе всі функції, доступні для HSE I-PACE (дивіться сторінки 40 і 41),  

а також наступне в якості стандартної комплектації:

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ
• Фіксований панорамний дах • Тоноване скло • Оздоблення бокових вікон чорного глянцевого 

кольору • 20-дюймові легкосплавні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 5070’ з покриттям 

Technical Grey2

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ
Металеві накладки на пороги з логотипом First Edition • Передні сидіння з функціями підігріву 

та охолодження з регулюванням положення за 18 налаштуваннями та запам’ятовуванням 

положень та з підігрівом задніх сидінь • Обшивка стелі замшею • Декоративна накладка Gloss 

Charcoal Ash • Текстильні килимки • Кермо з підігрівом • Обігрів вітрового скла • Підігрів 

форсунок омивача • Чотирьохзонний клімат-контроль • Налаштовуване внутрішнє освітлення 

салону • Проекційний дисплей • Браслет Activity Key

ДИНАМІКА
• Режим активної підвіски • Технологія адаптивної динаміки з конфігурованою динамікою

1Колір Photon Red є ексклюзивним для First Edition лише протягом обмеженого часу. First Edition також доступний у кольорах 
Santorini Black і Corris Grey.  
222-дюймові легкосплавні диски з 5 спицями ‘Style 5069’ у кольорі Gloss Black з обробкою Diamond Turned і вуглецевими 
вставками також доступні в якості опції. Всі функції, описані як ексклюзивні для I-PACE First Edition, можуть стати доступними 
в якості опцій в майбутніх модельних роках.





Сконфігуруйте свій I-PACE на jaguar.ua

ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Світлодіодні фари 

Автоматичне ввімкнення фар 

Індикатори зміни смуги з 3 спалахами

Задні світлодіодні фари

Задні протитуманні фари

Система автоматичного вирівнювання фар

Система затримки вимкнення фар 

Елементи переднього бампера чорного 
глянцевого кольору 

Накладки зовнішніх дзеркал кольору кузова 

Накладки на нижню частину дверей чорного 
глянцевого кольору 

Хромоване обрамлення бокових вікон 

Задній бампер з кромкою чорного  
глянцевого кольору 

Дах кольору кузова

Спойлер на задній двері 

Зовнішні дзеркала з підсвіткою та підігрівом 

Ручки дверей врівень з кузовом 

Вітрове скло з акустичним шаром

Світловідбиваюче вітрове скло з пониженим 
коефіцієнтом пропускання інфрачервоних 
променів

Очисники вітрового скла з датчиком дощу 

Обігрів заднього вікна

ДИСКИ ТА ШИНИ

18-дюймові колісні диски з 15 спицями  
‘Style 1022’ 

Система для ремонту шин

Система контролю тиску в шинах (TPMS)

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Система запуску двигуна кнопкою Push Button Start 

Двозонний клімат-контроль 

Внутрішнє освітлення салону 

Дзеркало заднього виду з автоматичним 
затемненням 

Сонцезахисні козирки з дзеркалами  
із підсвічуванням 

Верхня консоль ввімкнення світла 

Світлодіодне підсвічування для читання для 
пасажирів задніх сидінь 

Відділення над вітровим склом для  
сонцезахисних окулярів 

Фіксований передній підлокітник з відділенням 
для зберігання речей 

Передні і задні підсклянники 

Відділення під сидіннями 2 ряду 

Задній підлокітник 

Датчик якості повітря

СИДІННЯ ТА ОББИВКА САЛОНУ

Спортивні сидіння з Luxtec 

Передні сидіння з напівелектричним 
регулюванням за 8 налаштуваннями 

Спортивне кермо з м'якої зернистої шкіри 

Обшивка стелі Morzine у кольорі Light Oyster

Металеві накладки на пороги з написом Jaguar

Складані у співвідношенні 60:40 задні сидіння

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повний привод (AWD)

Система контролю руху на всіх поверхнях (ASPC)

Допоміжна система початку руху на схилі

Система Jaguar Drive Control

Система електронного підсилювача керма (EPAS)

Відкритий диференціал з системою 
розподілу крутного моменту за допомогою 
гальмування (TVB) 

Система динамічної стабілізації 

Пасивна підвіска 

Електричне паркувальне гальмо (EPB) 

Система старту на слизькому покритті 

Система регенерації енергії гальмування Enhanced 
Brake Regeneration 

Aктивні заслонкии

ЗРУЧНІСТЬ

Переднє відділення для зберігання 

Система Jaguar Smart Key System з системою 
безключового доступу Keyless Entry 

Електрична система попереднього 
кондиціонування салону 

Відділення для рукавичок, що замикається 
на замок 

М’який бар'єр для вантажу 

Фіксатори багажу та гачки в багажному відділенні

МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА

Система Touch Pro Duo 

12,3-Дюймовий інтерактивний дисплей водія 

Система Navigation Pro 

Система Connect Pro Pack* 

Пакет опцій Smartphone*

Пакет опцій Remote*

Звукова система Meridian™ Sound System 

AM/FM-радіо

Система регулювання гучності в залежності  
від швидкості руху

З'єднання Bluetooth 

Голосове керування

Розетки – 2 x 12В, 6 x USB

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ 
DRIVER ASSISTANCE

Система автономного екстреного гальмування

Круїз-контроль та обмежувач швидкості 

Система контролю втоми водія 

Система розпізнавання дорожніх знаків та 
адаптивний обмежувач швидкості 

Система дотримання смуги руху (LKA) 

Камера заднього виду 

Пакет опцій Park Pack складається з: Система 
допомоги при паркуванні з кутом огляду 360°, 
пристрій відстеження дорожнього руху позаду 
автомобіля, функція Clear Exit Monitor та система 
допомоги при паркуванні Рark Assist

ЗАРЯДЖАННЯ ТА БЕЗПЕКА

7 кВт однофазний вбудований зарядний пристрій 
Багатофункціональний зарядний кабель  
(32 A універсальний кабель Mode 2) 

Кабель зарядки в публічних місцях  
(Зарядний кабель Тип 3) 

Зарядження за часом 

Допоміжна система екстреного гальмування  
6 подушок безпеки 

Система Secure Tracker* 

Система сигналізації по периметру* 

Замок для захисту від доступу дітей  
з електричним керуванням

Система нагадування про непристебнутий 
ремінь безпеки

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ У JAGUAR I-PACE S

*Залежно від ринку.
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ОБЕРІТЬ ВАШ ПАКЕТ СПЕЦИФІКАЦІЙ 
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S SE HSE
ДИСКИ

18-дюймові колісні диски з 15 спицями ‘Style 1022’ 
і ромбовидним візерунком

20-дюймові колісні диски з 6 спицями ‘Style 6007’ 20-дюймові колісні диски з 5 спицями ‘Style 5068’ 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

Світлодіодні фари Світлодіодні Premium фари з відмітними денними ходовими 
вогнями DRL

Омивачі фар під високим тиском

Світлодіодні матричні фари з відмітними денними ходовими 
вогнями DRL

Омивачі фар під високим тиском

ЗРУЧНІСТЬ

Двері багажного відділення без електропривода

Зовнішні дзеркала зі складанням, обігрівом та підсвіткою

Двері багажного відділення з електроприводом 

Зовнішні дзеркала з автоматичним затемненням, 
електрорегулюванням і складанням, обігрівом, функцією  
пам'яті та лампами підсвічування автомобіля зовні

Безконтактне відкривання дверей багажного відділення 

Зовнішні дзеркала з автоматичним затемненням, 
електрорегулюванням складанням, обігрівом, функцією пам'яті та 
лампами підсвічування автомобіля зовні

СИДІННЯ

Спортивні сидіння з Luxtec 

Передні сидіння з напівелектричним регулюванням 
положення за 8 налаштуваннями

Спортивні сидіння з зернистої шкіри 

Передні сидіння з електрорегулюванням за 10 налаштуваннями  
та функцією запам'ятовування положення

Спортивні сидіння з шкіри Windsor 

Передні сидіння з регулюванням положення за 
18 налаштуваннями, функцією запам'ятовування положення, 
функцією підігріву та охолодження та функцією масажу, 
а також підігрів задніх сидінь

МУЛЬТИМЕДІЙНА

Система Touch Pro Duo 

12,3-Дюймовий інтерактивний дисплей водія 

Звукова система Meridian™ 

Система Navigation Pro 

Пакет опцій Connect Pro* 

Пакет опцій Smartphone* 

Remote*

Система Touch Pro Duo 

12,3-Дюймовий інтерактивний дисплей водія 

Звукова система Meridian™ 

Система Navigation Pro 

Пакет Connect Pro* 

Пакет Smartphone* 

Remote*

Система Touch Pro Duo 

12,3-Дюймовий інтерактивний дисплей водія 

Звукова система Meridian™ Surround Sound System 

Система Navigation Pro 

Пакет Connect Pro* 

Пакет Smartphone* 

Remote*

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЮ DRIVER ASSISTANCE

Система автономного екстреного гальмування 

Система розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний обмежувач 
швидкості 

Система контролю втоми водія 

Камера заднього виду 

Круїз-контроль з автоматичним обмежувачем швидкості 

Пакет опцій Park Pack складається з: Система допомоги 
при паркуванні з кутом огляду 360°, Пристрій відстеження 
дорожнього руху позаду автомобіля, Функція Clear Exit Monitor 
та система допомоги при паркуванні Рark Assist

Система автономного екстреного гальмування 

Система розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний 
обмежувач швидкості 

Система контролю втоми водія 

Камера заднього виду

Пакет опцій Park Pack складається з: Система допомоги 
при паркуванні з кутом огляду 360°, Пристрій відстеження 
дорожнього руху позаду автомобіля, Функція Clear Exit Monitor 
та система допомоги при паркуванні Рark Assist

Пакет опцій Drive Pack складається з: Адаптивний круїз-
контроль із функцією Stop & Go та високошвидкісною системою 
екстреного гальмування та системою моніторингу сліпих зон

Система автономного екстреного гальмування

Система розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний  
обмежувач швидкості 

Система контролю втоми водія

Пакет опцій Park Pack складається з: Система допомоги при 
паркуванні з кутом огляду 360°, Пристрій відстеження дорожнього 
руху позаду автомобіля, Функція Clear Exit Monitor та система 
допомоги при паркуванні Рark Assist

Пакет опцій Driver Assist Pack складається з: Адаптивний 
круїз-контроль із функцією Steering Assist та високошвидкісною 
системою екстреного гальмування, системою кругового огляду 
360° та системою моніторингу сліпих зон

*Залежно від ринку.



СКОНФІГУРУЙТЕ ВАШ I-PACE
ОБЕРІТЬ ВАШ ЕКСТЕР'ЄР
Саме тут ви дійсно створите свій I-PACE. Виберіть колір кузова, колір даху та пакет опцій, які вам підходять, а після цього - ідеальні диски для їх доповнення.

ОБЕРІТЬ ВАШ КОЛІРОБЕРІТЬ ОДИН З ВАРІАНТІВ ДАХУ

Колір Photon Red1

Колір Yulong White

Колір Fuji White

Колір Caesium Blue

Колір Corris Grey

Колір Borasco Grey

Колір Indus Silver

Колір Farallon Pearl Black

Колір Santorini Black

Колір Narvik Black

Колір Firenze Red

Колір Silicon Silver

Дах кольору кузова Дах чорного кольору 2 3 Фіксований панорамний дах

Сконфігуруйте свій I-PACE на jaguar.ua

1Колір Photon Red є ексклюзивним для First Edition лише протягом обмеженого часу (дивись сторінку 36).   2Не доступно з фіксованим панорамним дахом.    
3Не доступно з кольорами кузова Narvik Black, Santorini Black та Farallon Pearl Black.   4Залежно від ринку.

Ці параметри можуть впливати на ефективність використання автомобілів та ціноутворення внаслідок місцевої податкової політики. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar за додатковою інформацією.

Особливості та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання додаткової інформації.



ОБЕРІТЬ ВАШІ ДИСКИ

18-дюймові з 15 спицями  
‘Style 1022’4

20-дюймові з 6 спицями  
‘Style 6007’

20-дюймові з 5 спицями  
‘Style 5068’ 

чорного глянцевого кольору

18-дюймові з 5 спицями  
‘Style 5055’  

з оздобленням Diamond Turned4

20-дюймові з 5 спицями  
‘Style 5070’ 

з покриттям Technical Grey 
і оздобленням Polished

20-дюймові з 5 спицями  
‘Style 5068’ 

чорного глянцевого кольору

20-дюймові з 6 спицями  
‘Style 6007’ 

з оздобленням Diamond Turned

22-дюймові з 5 спицями  
‘Style 5056’ 

з оздобленням Diamond Turned4

22-дюймові з 5 спицями  
‘Style 5069’ 

чорного глянцевого кольору 
з оздобленням Diamond Turned 

та вставками з карбону4

ОБЕРІТЬ ВАШ ПАКЕТ ОПЦІЙ

Пакет зовнішнього оздоблення Black 

Додайте дотик технологій «стелс» до I-PACE, на який неодмінно будуть звертати увагу, з цими акцентами 
чорного глянцевого кольору. Цей пакет опцій містить оздоблення бокових вікон та решітки радіатора 
чорного глянцевого кольору.

Пакети зовнішнього оздоблення з карбону 

Цей пакет включає оздоблення решітки радіатора, ковпаки зовнішніх дзеркал та елементи оздоблення 
на боковому борту кузова та бампері з карбону.
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ОБЕРІТЬ СТИЛЬ ТА МАТЕРІАЛ СИДІННЬ

Спортивні сидіння Сидіння Performance

ОБЕРІТЬ ВАШ ІНТЕР'ЄР
Зробіть свій I-PACE унікальним, розробивши свій особистий дизайн інтер'єру, обравши ідеальні сидіння та кольорові комбінації.

Сконфігуруйте свій I-PACE на jaguar.ua

Шкіра WindsorШкіра Luxtec

Зерниста шкіра

Тканина класу Premium

Шкіра Windsor
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ОБЕРІТЬ ВАШУ ОБШИВКУ СТЕЛІ

ОБЕРІТЬ ВАШІ ДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ

ОБЕРІТЬ КОМБІНАЦІЮ КОЛЬОРІВ ВАШОГО ІНТЕР’ЄРУ

Колір Ebony/Ebony Колір Siena Tan/Ebony

Morzine у кольорі Light Oyster

Декоративна накладка Gloss Black

Замша у кольорі Light Oyster

Декоративна накладка Gloss Charcoal Ash

Колір Light Oyster/Ebony Тканина класу Premium у кольорі Dapple Grey/Замша

Morzine у кольорі Ebony

Декоративна накладка Monogram Aluminium

Колір Mars Red/Ebony

Замша у кольорі Ebony

Декоративна накладка Aluminium Weave Carbon Fibre

Не всі матеріали сидінь доступні у всіх кольорах. Для отримання додаткової інформації, налаштуйте ваш інтер'єр на jaguar.ua



ОБЕРІТЬ ВАШІ ОПЦІЇ ЕКСТЕР’ЄРУ ТА АКСЕСУАРИ JAGUAR

Проекційний дисплей Поперечні штанги багажника

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ – ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

•  Світлодіодні фари класу Premium з відмітними світлодіодними денними 
ходовими вогнями 

• Матричні світлодіодні фари з відмітними денними ходовими вогнями 

•  Зовнішні дзеркала з автоматичним затемненням, електричним складанням, 
обігрівом, функцією пам'яті та лампами підсвічування автомобіля зовні 

• Тоноване скло 

• Хромоване обрамлення вікон 

• Чорне глянцеве обрамлення вікон 

• Двері багажного відділення з електроприводом 

• Безконтактне відкривання дверей багажника (дивись сторінку 34) 

• Пакет опцій Drive Pack (дивись сторінку 27) 

• Пакет опцій Driver Assist Pack (дивись сторінку 28) 

• Система камер кругового огляду 360° (дивись сторінку 28) 

• Проекційний дисплей (дивись сторінку 21) 

• Активна пневматична підвіска (дивись сторінку 17) 

• Система Configurable Dynamics (дивись сторінку 17) 

• Система Adaptive Dynamics (дивись сторінку 17) 

•  Система адаптивного реагування на стан дорожнього покриття (AdSR) 
(дивись сторінку 17)

АКСЕСУАРИ JAGUAR – ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ДИЛЕРОМ

• Встановлюваний ззаду кронштейн для перевезення велосипеду 

• Поперечні штанги багажника 

• Кронштейн для перевезення плавальних засобів 

• Кронштейн для лиж/сноуборда 

• Оздоблення решітки радіатора з карбону

• Ковпаки дзеркал з карбону 

• Логотип у центрі колеса з карбону 

• Підсвічуваний логотип Jaguar у центрі решітки радіатора 

• Бризковики

Наявність аксесуарів може залежати від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання детальної інформації, або сконфігуруйте на jaguar.ua. 

Особливості та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Jaguar для отримання додаткової інформації.

ОБЕРІТЬ ВАШІ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ JAGUAR
Ви дійсно можете замовити свій I-PACE з опціями, обраними в пункті замовлення, та аксесуарами Jaguar, які можуть бути 

встановлені до або після доставки вашого Jaguar дилером. За більш детальною інформацію щодо доступності аксесуарів 

Jaguar зайдіть на jaguar.ua.

Сконфігуруйте свій your I-PACE на jaguar.ua

Матрично-лазерні світлодіодні фари з елементами денного світла Тоноване скло

Підсвічуваний логотип Jaguar на решітці радіатора Карбонові накладки на дзеркала



ОБЕРІТЬ ВАШІ ОПЦІЇ ЕКСТЕР’ЄРУ ТА АКСЕСУАРИ JAGUAR

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ – ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

• Металеві підсвічувані накладки на пороги з написом «Jaguar»

• Налаштовуване внутрішнє освітлення салону (дивись сторінку 13)

•  Система об’ємного звуку Meridian™ Surround Sound System (825Вт)  
(дивись сторінку 21)

• DAB-радіо

• Пакет Cold Climate

• Іонізація повітря салону (дивись сторінку 13)

• Чотирьохзонний клімат-контроль

• Пакет опцій Smoker's Pack

АКСЕСУАРИ JAGUAR – ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ДИЛЕРОМ

• Килимки у стилі Premium

• Гумові килимки на підлогу

• Сітка багажного відділення для розділення

• Розкішне килимове покриття багажного відділення

• Система обслуговування багажного відділення

• Гумовий килимок багажного відділення

• Твердий органайзер для багажного відділення

• Спортивні педалі

• Система iPhone® Connect та док-станція Charge Dock

• Набір Click and Play

• Набір Click and Hang

• Набір Click and Hook

• Дитячі сидіння

•  Пакет аксесуарів для домашніх улюбленців складається з: Перегородки 
багажного відділення на всю висоту салону та Жорсткого лотка для багажнику

Чотирьохзонний клімат-контроль Система Click and Hang

Налаштовуване внутрішнє освітлення салону Система об’ємного звуку Meridian™ Surround Sound System (825Вт)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брендоване дитяче крісло Jaguar Підключення та зарядка iPhone
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ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

Сконфігуруйте ваш I-PACE на jaguar.ua

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

4682 мм

2990 мм 1624 мм - 1643 мм

2011 мм

2139 мм

1
5
6
5
 м

м

1647 мм - 1663 мм
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*Вага транспортного засобу в стандартній комплектації. Встановлення додаткових аксесуарів збільшить вагу.

WLTP (Світова гармонізована процедура тестування легких транспортних засобів) - це новий процес, який поетапно розпочався з 2017 р., Який вимірює споживання палива, енергії, діапазон ходу і рівень викидів у пасажирських транспортних  
засобах в країнах ЄС. Це призначено для того, щоб надати цифри ближче до реальних. Тестування випробовує автомобілі з додатковим обладнанням та вимагає більш жорсткої процедури випробувань та профілю водіння. 

Офіційні тести на ринку ЄС. Тільки для порівняльних цілей. Дані про продуктивність EV у інших регіонах можуть відрізнятися залежно від умов навколишнього середовища.

ДВИГУН / EV400 EV400 

Потужність 400 к.с. 

Акумулятор 90 кВт  

Привод Повний привод AWD

ГАЛЬМА 

Передні гальма Вентильовані диски

Діаметр (мм) 350

Задні гальма Вентильовані диски 

Діаметр (мм) 325

Паркувальне гальмо
Електричне паркувальне гальмо (EPB)  

інтегроване в гальмівний суппорт

МАСА * (КГ)

Маса 2208

Повна маса автомобіля 2670 

Максимальне навантаження на передній міст 1320 

Максимальне навантаження на задній міст 1450

НАВАНТАЖЕННЯ НА ДАХ (КГ)

Максимальне навантаження на дах (включаючи поперечини) 75

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Запас ходу WLTP до 480 км

Розхід палива WLTP до 21,2 кВт/100 км

Викиди CO2 0г CO2/км

Максимальна швидкість 200 км/год

Розгін 4,8 сек

Висота
Висота з антеною 1565 мм

Висота до стелі
Максимальна висота на передньому сидінні 

Висота до фіксованого панорамного даху 1013 мм 

Максимальна висота на задньому сидінні 968 мм

Простір для ніг
Максимальний простір для ніг передніх пасажирів 1040 мм 

Максимальний простір для ніг задніх пасажирів 890 мм

Місткість багажного відділення 
З піднятими задніми сидіннями
Висота 732 мм, Ширина 1244 мм 

Об'єм багажного відділення 638 - 656 л 

Ширина багажного відділення між арками 1060 мм 

Довжина по підлозі 967 мм

З складеними задніми сидіннями
Висота 732 мм, Ширина 1244 мм 

Об'єм багажного відділення 1435 - 1453 л 

Ширина багажного відділення між арками 1060 мм 

Довжина по підлозі 1797 мм

Діаметр повороту
Від бордюру до бордюру 11,98 м 

Від стіни до стіни 12,4 м 

Від упору до упору 2,52 



ГОНОЧНА  
СЕРІЯ JAGUAR
Від Ле-Мана до Формули-1, а сьогодні до Формули-Е і Ягуар I-PACE eTROPHY - 

репутація Jaguar в області продуктивності, технологій та виняткового дизайну 

склалась в результаті найбільш складних гоночних серій та чемпіонатів у світі.

ГОНОЧНА СЕРІЯ JAGUAR

ФОРМУЛА Е

У 2016 році Jaguar був першим виробником преміум автомобілів, який увійшов у захоплюючий 

чемпіонат FIA Formula E. Гонки, які проходять на вулицях найбільших у світі міст, включаючи Гонконг,  

Париж та Нью-Йорк - Формула E забезпечує ідеальне випробування технологій електричних 

транспортних засобів в умовах високої продуктивності.

Створюючи незабутні момент, від складних кваліфікацій та приголомшливого фінішу, до неймовірних  

швидкостей та рекордної кількості кіл на треку, Формула E прискорила розвиток наших електричних 

двигунів. Кожна нова траса допомагає нашим інженерам створювати кращі електромобілі.

Дізнайтеся більше на jaguar.com/jaguar-racing
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JAGUAR I-PACE eTROPHY 

Ми максимально активізували свої зусилля аби створити перший у світі гоночний спорт кар  

з електричною батареєю. Jaguar I-PACE eTROPHY стане додатковим учасником Формули-Е від FIA 

яка відбудеться в уже заявлені дати та на тих же локаціях, проте матиме додатково ексклюзивний 

гоночний Jaguar I-PACE eTROPHY.

Спроектований та створений Центром розробки ексклюзивних автомобілів Jaguar Land Rover  

(SVR), цей повністю електричний гоночний автомобіль гарантує дійсно захоплюючий та хвилюючий 

водійський досвід. Jaguar I-PACE eTROPHY дає шанс гонщикам майбутнього продемонструвати свій 

талант, змагаючись на світовій арені автогонок на автомобілях з нульовим рівнем викидів.

Дізнайтесь більше на jaguar.com/eTROPHY



СВІТ JAGUAR
Оберіть I-PACE, і ви приєднаєтесь до захоплюючої програми Світ Jaguar.

ТРЕК-ДНІ

ТРЕК-ДНІ Немає кращого способу ознайомитись з Jaguar, ніж придбати автомобіль. Jaguar Experience 

пропонує безліч унікальних можливостей, щоб насправді дізнатися як це - відчувати Jaguar на його 

максимумі. Наш досвід дозволяє вам рухатися вперед з автомобілями неймовірної серії Jaguar до 

нашої мети.

Дізнайтеся більше, відвідавши сайт jaguar.ua/experience

ПОЗА КАДРОМ

Екскурсії до заводу - це унікальна можливість побачити своїми очима весь процес створення наших 

автомобілів, починаючи з виробництва міцної алюмінієвої конструкції корпусу автомобіля Jaguar  

і закінчуючи нанесенням філігранних завершальних штрихів. Відвідавши наші надсучасні виробничі 

майданчики, ви дізнаєтеся, як в результаті злагодженої роботи висококваліфікованих фахівців  

і застосування складного обладнання з'являються на світ приголомшливі автомобілі Jaguar.

Дізнайтеся більше, відвідавши сайт jaguar.ua

ВРАЖЕННЯ ВІД ВОДІННЯ НА ЛЬОДУ

Підніміть ваше кермування автомобілем на наступний рівень разом із Jaguar Land Rover Ice Drive 

Experience. З 2017 року ми пропонуємо пережити пригоду в місті Арджеплог, Швеція, де можна буде 

випробовувати і розвивати свої навички водіння в екстремальних умовах. 

Це рідкісний шанс для власників та ентузіастів підкорити один із найсуворіших та найзапекліших 

треків на землі, під висококваліфікованим керівництвом наших фахівців. Наші інструктори  

з кермування мають найвищий досвід і будуть з вами на кожному кроці - вони готові поділитися 

набутою за роки водіння мудрістю. Ви зможете станцювати на льоду та ковзати навколо деяких 

найбільш вражаючих поворотів і усвідомити справжній хвилюючий потенціал Jaguar і Land Rover.

Якщо ви схочете стати частиною наступної пригоди, дізнайтеся більше, відвідавши jaguar.ua

СВІТ JAGUAR52 |



КОЛЕКЦІЯ JAGUAR

Остання колекція мерчендайзу від Jaguar була випущена з тією ж увагою до деталей, що й усі наші 

автомобілі. Підтвердженням цього слугує наша колекція одягу, шкіряних аксесуарів та речей, корисних 

під час подорожей. На знак поваги до спадщини Jaguar ми створили цю колекцію, яка відбиває наші 

досягнення і пов'язана зі світом автогонок.

Щоб дізнатись більше, відвідайте сайт за адресою www.jaguar.ua

ЖУРНАЛ JAGUAR

Це наш власний яскравий, космополітичний та сучасний журнал. Розроблений командою ентузіастів 

дизайнерів та журналістів, він зазирає за лаштунки Jaguar та кидає свій проникливий погляд у світ 

розкоші,дизайну, стилю та подорожей. Журнал виходить двічі на рік і доставляється абсолютно 

безкоштовно протягом перших трьох років. Зв'яжіться зі своїм дилером, щоб переконатися, що ви 

отримаєте свій примірник.
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Офіційний Імпортер Jaguar в Україні: ТОВ «Віннер Імпортс 
Україна, Лтд.» код ЄДРПОУ 20054535 
вул. Дачна, 5А с. Капітанівка, Київська область, 08112 
тел. +38 044 585 63 00 
e-mail: jaguar@winner.ua  
Jaguar Land Rover Limited Адреса юридичної особи: Еббі Роуд, 
Уїтлі, Ковентрі, CV3 4LF, Великобританія 
Зареєстрований в Англії номер: 1672070

jaguar.ua

1Лише деякі європейські ринки.  
2Гарантія на батарею 90 кВт-год. I-PACE обмежена до 8 років або 160000 км (в залежності від того, що настане 
раніше). Це погашають в разі будь-якого виробничого дефекту або коли сертифікований дилер Jaguar встановлює, 
що батарея має нижче 70 відсотків справності. 

Meridian є зареєстрованою торговою маркою Meridian Audio Ltd. Trifield і пристрій «Trifield» є товарним знаком 
компанії Trifield Productions Ltd. Словесний знак і логотипи Bluetooth® є власністю Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке 
використання цих марок компанією Jaguar Land Rover Limited є відповідним до ліцензії. Apple CarPlay є торговою 
маркою Apple Inc., зареєстрованою у США та інших країнах. Android Auto є торговою маркою компанії Google Inc. 
Водій повинен використовувати систему навігації таким чином, щоб не відволікатися від керування автомобілем і 
не створювати на дорозі аварійних ситуацій.

АВТОМОБІЛЬ НА ПЕРЕДНІЙ ТА ЗАДНІЙ ОБКЛАДИНКАХ: I-PACE FIRST EDITION У КОЛЬОРІ CORRIS GREY ЗІ 
ВСТАНОВЛЕНИМИ ОПЦІЙНИМИ ФУНКЦІЯМИ (В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РИНКУ) 

АВТОМОБІЛЬ ЛІВОРУЧ: I-PACE FIRST EDITION У КОЛЬОРІ CORRIS GREY ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ ОПЦІЙНИМИ 
ФУНКЦІЯМИ (В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РИНКУ)

ПРОГРАМА JAGUAR CARE1

I-PACE пропонує гарантію на три роки або 100000 км, а також додатковий план обслуговування.  

Ми називаємо цю програму Jaguar Care. Це робить загальну вартість володіння I-PACE однією з 

найнижчих у своєму класі. Щоб дізнатись більше про програму Jaguar Care I-PACE, відвідайте веб-сайт 

jaguar.com/jaguarcare

ГАРАНТІЯ НА БАТАРЕЮ 

Для вашого впевненості батарея I-PACE з напругою 90 кВт-год. поставляється з гарантійним терміном 

у 8 років або 160000 км2.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 

Оригінальні запасні частини Jaguar Genuine Parts розроблені, випробувані та виготовлені відповідно 

до наших безкомпромісних стандартів якості, придатності та довговічності. Кожна запасна частина 

розроблена спеціально для вашого I-PACE, щоб сприяти оптимальній продуктивності та максимально 

збільшити термін служби.

ДЛЯ БІЗНЕСУ

Jaguar - це динамічні та відмінні автомобілі, які допомагають компаніям виражати унікальний 

характер та індивідуальність свого бізнесу. Ми прагнемо надавати сервісні послуги, орієнтовані на 

клієнта, щоб кожен Jaguar відповідав найвищим стандартам та найефективнішому способу бізнесу. 

Завітайте на jaguar.com/fleet-and-business для отримання додаткової інформації.

ПРОГРАМА JAGUAR ASSISTANCE

Програма допомоги в дорозі Jaguar Assistance надає допомогу в надзвичайних дорожніх ситуаціях, від 

випадків іммобілізації через дорожньо-транспортну пригоду або аварію до незначних проблем, таких 

як проколи колеса. Ви можете покластися на нашу допомогу на дорозі, незалежно від роду ситуації, 

де б ви не були.

ФІНАНСОВІ СЕРВІСИ ВІД JAGUAR

Новий або з пробігом, для особистого або ділового використання, ми маємо такий варіант 

фінансування, який повністю задовольнить Вас. Будь ласка, зверніться до найближчого роздрібного 

продавця Jaguar, щоб дізнатись більше.

СТРАХУВАННЯ

Ключові компоненти I-PACE легко доступні для обслуговування та ремонту без зайвих витрат. 

З акцентом на зменшення витрат на ремонт, I-PACE надає конкурентні рейтинги страхових 

груп. Щоб дізнатись більше про переконливий бізнес-кейс для I-PACE, зверніться до місцевого 

роздрібного продавця Jaguar.

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ
Разом із наданням ексклюзивних послуг та повсякденних продуктів, програма Світ Jaguar робить 

володіння та керування приємним та легким.

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Компанія Jaguar Land Rover Limited постійно шукає шляхи вдосконалення специфікації, дизайну та виробництва 
своїх транспортних засобів, і постійно змінюється. Незважаючи на те, що докладаються всі зусилля для отримання 
сучасної літератури, ця брошура не повинна розглядатися як непорушне керівництво щодо поточних специфікацій, 
а також не є пропозицією щодо продажу будь-якого конкретного автомобіля. Дистриб'ютори та дилери не є 
агентами компанії Jaguar Land Rover, що діють на підставі будь-яких явних чи неявних домовленостей або доручень. 
Порівняння здійснюються на основі власних даних виробника та випробувань перед публікацією.

КОЛЬОРИ
Відтворення кольорів в даному документі залежить від обмежень, пов’язаних з процесом друку, тому може дещо 
відрізнятися від фактичного на транспортному засобі. Компанія залишає за собою право змінювати або виводити 
з продажу будь-який колір без попередження. Деякі з цих кольорів можуть бути недоступними у вашій країні. 
Перевірте наявність кольорів та поточних технічних характеристик у місцевого дилера Jaguar. Дистриб'ютори та 
дилери не є агентами компанії Jaguar Land Rover, що діють на підставі будь-яких явних чи неявних домовленостей 
або доручень.

ЕКОЛОГІЧНА ІННОВАЦІЯ JAGUAR
Компанія Jaguar прагне зменшити залежність від викопного палива, використовуючи менше природних ресурсів 
та створюючи меншу кількість відходів як частину нашого підходу до відповідального та сталого розвитку бізнесу,

Знайдіть ‘Екологічна інновація Jaguar’ для більш детальної інформації.






