
F-PACE 20D AWD PRESTIGE  

Jaguar Care 

Pohon na všetky štyri kolesá (AWD) 

Pádielka radenia - čierne 

Otočný ovládač 

Otvorený diferenciál zadnej nápravy so systémom distribúcie krútiaceho momentu 

brzdením 

Brzdiče - nelakované 

Brzdové kotúče - predné 325mm 

Strecha - pevná 

Rám bočných okien chrómovaný 

Bočné prieduchy Chrome 

Mriežka chladiča Grained Black s obložením Chrome 

Kryty vonkajších spätných zrkadiel - vo farbe karosérie 

Nárazník predný - štandard 

Obloženie dverí - Grained Black 

Nárazník zadný - vo farbe karosérie s Grained Black spodným volánom 

Označenie 20d AWD 

Spätné zrkadlá - vyhrievané, el. nastaviteľné, s tmavými smerovými svetlami 

Dažďový senzor stieračov s automatickým zapínaním svetlometov 

Čelné sklo - štandard 

Funkcia Inteligentného diaľkového osvetlenia (AHBA) 

Ostrekovače svetlometov 

Predné svetlomety - Xenónové s LED podpisovým denným svietením 

Dvere batožinového priestoru - manuálne 

Zliatinové disky 18" 15-lúčové Vzor 1022 Gloss Sparkle Silver 

Náhradné koleso - núdzové 19" 

Čalúnenie sedadiel - Textúrna koža 

Zadné sedadlá delené 40:20:40, sklopné 

Lakťová opierka s 2 držiakmi na nápoje 

Hlavové opierky - vpredu, bez znaku na opierke 

Nastavenie predných sedadiel 8-sm. 

Sedadlá Standard 

Čalúnenie dverí - Luxtec 

Vrchná časť prístrojovej dosky - Luxtec 

Koberčeky Premium 

Obklad Gloss Black 

Obloženie odkladacej schránky stredovej konzoly - Satin Chrome 

Manuálne nastaviteľný stĺpik riadenia 



Volant v prevedení Softgrain koža - Sport 

Kovová nakladacia hrana batožinového priestoru 

Prahové lišty - podsvietené kovové s nápisom Jaguar 

Čalúnenie stropu - Semiš 

Čalúnenie stropu - Light Oyster 

Náladové osvetlenie interiéru 

Držiak nápojov vpredu 2x s vekom 

Uzamykateľná schránka pred spolujazdcom 

Dvojzónová klimatizácia 

Deliaca sieť batožinového priestoru 

Bez úchytných líšt v batožinovom priestore 

Sound Systém 

InControl Protect 

10" Touch Pro dotykový displej 

El. zásuvka 12V 5x 

Analógové združené prístroje s centrálnym TFT displejom 

Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) 

Systém núdzového brzdenia (AEB) použitím prednej kamery 

Zadná parkovacia kamera 

Tempomat a obmedzovač rýchlosti 

Monitor kondície vodiča 

Monitor jazdného pruhu a Systém kontroly jazdných pruhov 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 

Spätné zrkadlá el. sklopné s auto. clonou 

El. nastavenie predných sedadiel 10x10 

LED predné svetlomety 

19" disky vzor 5038 

Strešné lišty Satin Chrome 

Dvere bat. priestoru – el. ovládané 

Tmavšie tónované sklá 

Ionizácia vzduchu v kabíne 

Páčky na sklápanie zadných sedadiel 

TFT virtuálny združený panel 

Systém rozpoznania dopravných značiek 

Navigation Pro 

InControl CONNECT PRO PACK 

COLD CLIMATE PACK 
 

 


