
UW GEPERSONALISEERDE JAGUAR

DE VOLLEDIG ELEKTRISCHE 
NEW JAGUAR I-PACE
I -PACE SE EV400 (90 kWh)





3

EXTERIEUR



EXTERIEUR 4

EXTERIEUR

KLEUREN Farallon Pearl Black €2.237

VELGEN 20" '5-Spoke' 'Style 5068' in Gloss Black €1.016

DAKKLEUR Standaard dak €0

RUITEN Privacy glas €458

OMLIJSTING ZIJRUITEN Omlijsting zijruiten in Gloss Black €0

KOPLAMPEN Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting €0

CONSUMENTENPRIJS €3.711

KLEUREN VELGEN DAKKLEUR RUITEN OMLIJSTING 
ZIJRUITEN

KOPLAMPEN
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EXTERIEUR

EXTERIEUR

Black Exterior Pack Omlijsting zijruiten in Gloss Black
Grille in Gloss Black met omlijsting in Gloss Black

€390

CONSUMENTENPRIJS €390
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INTERIEUR



INTERIEUR 7

INTERIEUR

BEKLEDING Sportstoelen met stoelbekleding in Mars Red Windsor leder en Ebony/Ebony interieur €1.514

STOELFUNCTIES 18-voudig elektrisch verstelbare en koel-/verwarmbare voorstoelen met memoryfunctie en verwarmbare buitenste 
zitplaatsen achterbank

€2.240

HEMELBEKLEDING Hemelbekleding in Ebony Suedecloth €1.627

INTERIEURAFWERKING Interieurafwerking in Gloss Black houtfineer €0

STUURWIEL Met Softgrain leder bekleed sportstuurwiel €0

VERWARMD Verwarmbare stuurwielrand €0

AUDIO Meridian™ audiosysteem €0

DRIVER DISPLAY Head-Up Display €610

CONSUMENTENPRIJS €5.991

BEKLEDING HEMELBEK
LEDING

INTERIEU
RAFW
ERKING

STUURWIEL VERWARMD AUDIO
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OPTIES
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OPTIES 9

OPTIE PACKS €520

Cold Climate Pack Verwarmbare voorruit met verwarmde ruitensproeiers
Verwarmbare stuurwielrand

€520

EXTERIEURKENMERKEN €203

Mistlampen voor Unieke, ranke design De LED-mistlampen voor zijn naadloos geïntegreerd in de styling van uw auto en combineren 
stijl en functionaliteit.

€203

Verwarmbare voorruit met verwarmde ruitensproeiers Biedt een snelle en handige manier om de voorruit te ontwasemen of ontdooien. Verwarmde ruitensproeiers 
voorkomen dat de ruitensproeiervloeistof bevriest, zodat u uw voorruit schoon kunt houden bij lage 
buitentemperaturen.

€0

INTERIEURKENMERKEN €864

Metalen dorpellijsten met verlichting en 'JAGUAR' 
woordmerk

Metalen deurdrempelplaten met verlichting, voorzien van 'JAGUAR' woordmerk, zijn beschikbaar voor beide 
voorportieren en zorgen voor een extra gevoel van individualiteit en klasse.

€304

Ionisatie van interieurlucht Deze technologie draagt bij aan het welzijn van bestuurder en passagiers. De functie verbetert de luchtkwaliteit in 
het interieur en helpt allergenen, virussen, bacteriën en geuren tegen te gaan. Hiervoor worden schadelijke stoffen 
afgebroken, zodat de lucht in het interieur schoner wordt. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld.

€132

Afsluitbaar gekoeld dashboardkastje Voor het gekoelde handschoenkastje kan de gekoelde lucht van het aircosysteem die het interieur binnenkomt, 
naar het handschoenkastje worden geleid.

€132

Smoker's Pack Voeg een sigarettenaansteker en een asbak toe in de middenconsole. €41

Vloermatten Vloermatten in Ebony voegen extra luxe toe en beschermen het tapijt van uw auto. €102

Veiligheidsnet voor bagageruimte Ontworpen voor het beschermen van inzittenden tegen eventuele verplaatsing van de bagage. Na de eerste 
montage door de concessiehouder kan het veiligheidsnet met het juiste gereedschap in een handomdraai worden 
aangebracht of verwijderd.

€153
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OPTIES 10

DYNAMIEK €2.725

Adaptive Dynamics Het Adaptive Dynamics-systeem optimaliseert het rijcomfort en de dynamische koetswerkcontrole met behulp van 
variabele schokdempingstechnologie. Het systeem evalueert de input van meerdere sensoren die verticale 
wielposities, acceleratie van de auto, stuurbewegingen en gebruik van gas- en rempedaal analyseren, om zo de 
instellingen van de schokdempers aan te passen. Dit zorgt voor een optimale balans tussen comfort, raffinement en 
wendbaarheid.

Als de auto is uitgerust met Adaptive Dynamics, kunt u met het Configurable Dynamics-systeem de 
gaspedaalrespons, stuurkracht en schokdemperstrafheid naar wens afstellen. De Dynamic-modus versterkt het 
sportieve karakter van de I-PACE.

€1.118

Elektronisch gestuurde luchtvering Door de hoogte tussen de auto en de weg te reduceren nemen de aërodynamische prestaties en de actieradius 
toe. De geavanceerde Active Air Suspension van de I-PACE verlaagt de wielophanging automatisch als gedurende 
XX km sneller wordt gereden dan XX km/h. Voor een grotere bodemvrijheid bij offroad-rijden kan de wielophanging 
de rijhoogte ook vergroten.

€1.607

INFOTAINMENT €356

DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting) De DAB+ radiotechnologie biedt een betere geluidskwaliteit, een uitgebreide keuze uit radiozenders en live 
tekstinformatie over de zender, het programma en het nummer waarnaar u luistert.

€356

GEBRUIKSGEMAK €128

Handsfree elektrische achterklepbediening De handenvrije, elektrisch bediende kofferklep maakt gebruik van sensoren aan weerszijden van de I-PACE, zodat 
de kofferklep ook vanaf het trottoir kan worden bediend via een voetbeweging onder de bumper. De kofferklep kan 
ook worden geopend en gesloten via een toets op de afstandsbediening en is inclusief sluitbekrachtiging.

€128

CONSUMENTENPRIJS €4.796
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STANDAARDUITRUSTING
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STANDAARDUITRUSTING 12

EXTERIEURKENMERKEN

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met 
memoryfunctie en instapverlichting, automatisch dimmend

Richtingaanwijzers met tiptoetsfunctie voor 3x richting aangeven LED-achterlichten

Mistachterlicht(en) Automatisch in hoogte verstelbare koplampen Uitschakelvertraging koplampen

Kunststof panelen op onderzijde portieren in Gloss Black Grille in Gloss Black met omlijsting in Satin Chrome Achterbumper met achterskirt in Gloss Black

Achterspoiler Vlak met de carrosserie liggende portiergrepen Akoestisch gelaagde voorruit

Extra warmtewerende voorruit Ruitenwissers met regensensor Achterruitverwarming met timer

Ruitenwissers met variabele interval SE-badge EV400-badge

JAGUAR woordmerk en Leaper Fietsdrager voor montage op achterzijde - voorbereidingskit Koplampsproeiers

LICHTMETALEN VELGEN EN OPTIES

Tyre Repair System Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) Wielmoersloten

INTERIEURKENMERKEN

2-Zone Climate Control Ambianceverlichting Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel

Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels Verlichting in hemelconsole LED-leeslampjes achterin

Zonnebrilhouder in hemelconsole Vaste armsteun voor met opbergvak Bekerhouders voor- en achterin

Opbergruimte onder achterbank Middenarmsteun achter Luchtkwaliteitssensor
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STANDAARDUITRUSTING 13

ZITPLAATSEN EN INTERIEURAFWERKING

Tapijt in Ebony Metalen dorpellijsten met Jaguar woordmerk Asymmetrisch gedeeld (60:40) neerklapbare achterbank

DYNAMIEK

All Wheel Drive Hill Launch Assist JaguarDrive Control

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) Open differentieel met Torque Vectoring Dynamic Stability Control (DSC)

Elektromechanisch gestuurde parkeerrem (EPB) Low traction launch Enhanced Brake Regeneration

Actieve lamellen Remblokslijtage-indicator Niet-actieve wielophanging

INFOTAINMENT

Touch Pro Duo Interactive Driver Display Navigation Pro navigatiesysteem

Connect Pro Pack Smartphone Pack InControl Remote

AM/FM-radio Dynamische volumeregeling Bluetooth®-connectivity

Spraakbediening USB-oplaadpunten (6) 12V-aansluitingen (2)

BESTUURDERONDERSTEUNING

Emergency Braking Driver Condition Monitoring Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter
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STANDAARDUITRUSTING 14

BESTUURDERONDERSTEUNING

Lane Keeping Assist Achteruitrijcamera Blind Spot Assist

Adaptive Cruise Control met Stop & Go High-speed Emergency Braking Drive Pack

Park Pack

OPLADEN EN VEILIGHEID

Opladen met timerfunctie Openbare laadpunten Oplaadkabel voor thuis

Emergency Brake Assist 6 airbags Secure Tracker

Elektrisch bediende kindersloten op achterportieren Geluidssignaal bij niet dragen veiligheidsgordels Elektrisch bedienbare portierruiten met tiptoetsfunctie en 
inklembeveiliging

Inbraaksensor

GEBRUIKSGEMAK

Opbergvak voor Keyless Entry Elektrische interieurvoorverwarming

Afsluitbaar dashboardkastje Bevestigingsogen in bagageruimte Bevestigingshaken in bagageruimte

elektrische achterklepbediening
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TECHNISCHE 
GEGEVENS
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TECHNISCHE GEGEVENS 16

LENGTEMATEN

Lengte (mm) 4,682

Wielbasis (mm) 2,990

HOOGTE- EN BREEDTEMATEN

Spoorbreedte voor (mm) 1,627

Spoorbreedte achter (mm) 1,647

Hoogte (mm) 1,565

Breedte inclusief spiegels (mm) 2,139

Breedte met spiegels ingeklapt (mm) 2,011

Bodemvrijheid beladen (mm) 142

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte voor (mm) 994

Maximum Hoofdruimte achter (mm) 961

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte voor (mm) 1,040

Maximum beenruimte achter (mm) 890

BAGAGERUIMTE - ACHTERBANK OMHOOG

Hoogte (mm) 732

Breedte (mm) 1,244

Koffervolume (liter) 638

Breedte bagageruimte tussen wielkasten (mm) 1,060

Lengte op vloerniveau (mm) 967

BAGAGERUIMTE - ACHTERBANK NEERGEKLAPT

Hoogte (mm) 732

Breedte (mm) 1,244

Koffervolume (liter) 1,445

Breedte bagageruimte tussen wielkasten (mm) 1,060

Lengte op vloerniveau (mm) 1,797

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden (m) 11.98

Tussen muren (m) 12.4

Aantal stuuromwentelingen van aanslag tot 
aanslag

2.52
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TECHNISCHE GEGEVENS 17

AANDRIJFLIJN

Vermogen (kW) 294

Accu (kWh) 90

Koppel (Nm) 696

Aandrijving AWD

REMSYSTEEM

Diameter remschijven vóór (mm) 350

Diameter remschijven achter (mm) 325

GEWICHT

Gewicht (DIN) (kg) 2.208

Maximaal toegelaten massa (kg) 2,670

Maximaal toegelaten masse op de vooras (kg) 1,320

Maximaal toegelaten masse op de achteras 
(kg)

1,450

DAKBELASTING

Maximale dakbelasting inclusief dakrails (kg) 75

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s) 4.8

Topsnelheid (km/h) 200

Actieradius (WLTP) 470

WLTP - kWh/100km 22,0

CO2-emissie (g/km) 0
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PRIJS 18

€72.335

€12.304

€0

€17.774

€1.425

€103.838

PRIJS

NETTO BASISPRIJS

Netto geselecteerde opties

BPM

BTW

Kosten Rijklaarmaken

Final Price

UW CONFIGURATIE

https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/summary/_/nl_nl/i-pace_k19/4afft/a-400e-aawd_a-i-pace_a-sp2/
n-017ca_n-022gb_n-025jb_n-026eu_n-027cw_n-030dh_n-031qe_n-032mb_n-039ib_n-047ab_n-048bd_n-064ap_n-070ba_n-079aj_n-088ji_n
-094aa_n-188hb_n-1bf_n-300nh
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ALGEMENE VOORWAARDEN 19

•
•
•
•

*Specificaties die zijn omschreven als uniek voor de First Edition zijn mogelijk afzonderlijk beschikbaar of in combinatie met auto's van het tweede modeljaar of later.

Getoonde auto's kunnen afwijken van de Nederlandse uitvoeringen. Specificaties, opties en beschikbaarheid variëren per land. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. De vermelde 
waarden zijn officiële EU-meetwaarden. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen.

Voor de 90 kWh accu van de I-PACE geldt een garantie van 8 jaar of 160.000 km (afhankelijk van hetgeen het eerst wordt bereikt). U kunt aanspraak maken op deze garantie indien er sprake is van 
een fabricagefout of indien een officiële Jaguar dealer vaststelt dat de State of Health van de accu is afgenomen tot minder dan 70 procent.

WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) is het nieuwe proces dat is ingegaan in 2017. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies van 
personenauto's in Europa gemeten.

Internationale websites
Sitemap
Voorwaarden en bepalingen
Privacybeleid & Cookies

© Jaguar Land Rover Limited 2023: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Belangrijke opmerking over afbeeldingen en specificaties. Wij leven in een uitzonderlijke tijd. Door de Covid-pandemie hebben wij vertraging opgelopen of zijn wij niet in staat geweest nieuwe 
foto's te maken van auto's van huidige modeljaren. Daarnaast heeft het wereldwijde tekort aan microchips ook invloed op bouwspecificaties, opties en de timing van introducties. Totdat deze unieke 
situatie achter de rug is, kunnen veel afbeeldingen mogelijk niet worden bijgewerkt naar de specificaties voor modeljaar 24. Functies, opties, afwerking en kleurenthema's op veel 
afbeeldingen zullen afwijken. Klanten wordt aangeraden contact op te nemen met hun dealer voor gedetailleerde specificaties voor modeljaar 24, en hun bestelling niet te baseren op uitsluitend de 
afbeeldingen en specificaties op deze website of in onze brochures en prijslijsten.

Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend 
wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf. Afhankelijk van het modeljaar kan sommige uitrusting standaard of optioneel zijn. De 
informatie, specificaties, motoren en kleuren op deze website zijn gebaseerd op Europese specificaties, kunnen per land verschillen, en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande 
kennisgeving. Sommige auto's worden getoond met fabrieksopties en accessoires als dealeroptie die mogelijk niet beschikbaar zijn in alle landen. Uw dealer geeft u graag meer informatie over 
beschikbaarheid en prijzen.

BEKIJK EU BANDENVERORDENING 2020/740 PDF

https://www.jaguar.nl/index.html

https://www.jaguar.com/market-selector.html
https://www.jaguar.nl/sitemap.html
https://www.jaguar.nl/terms-conditions.html
https://www.jaguar.nl/privacy-policy/index.html
https://www.jaguar.com/tyre-regulation/
https://www.jaguar.com/tyre-regulation/
https://www.jaguar.com/tyre-regulation/
https://www.jaguar.com/tyre-regulation/

