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Jaguar heeft nooit binnen de lijntjes gekleurd. Al van bij het ontstaan had  
oprichter Sir William Lyons een duidelijke visie voor ogen. Elke Jaguar  
moet een toonbeeld zijn van puur rijplezier en apart design. Het zijn geen  
wagens voor volgers maar voor sterke persoonlijkheden die hun eigen 
weg durven gaan. Tot op vandaag zien we die visie terug bij Jaguar. 
Het mooiste bewijs daarvan is de Jaguar I-PACE, onze eerste volledig 
elektrische performance SUV en de eerste van een nieuwe generatie 
Jaguars. Ook onze andere modellen, van de E-PACE tot de F-TYPE, 
verrassen en verleiden door hun veelzijdigheid.  

Ontdek in deze brochure ook de Upgrade Specials. Deze wagens zijn 
extra rijkelijk uitgerust zonder dat het u meer kost en maken de keuze 
voor een nieuwe Jaguar nog makkelijker. Ga nu uw eigen weg met het 
model dat helemaal bij u past.

A BREED APART:  
ER IS MAAR ÉÉN WEG EN DAT IS DE UWE.
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In 2016 was Jaguar de eerste premium autobouwer die deelnam aan  
de Formula E. In 2018 gaan we nog verder met een nieuwe categorie  
elektrische racewagens: de Jaguar I-PACE eTROPHY. Deze raceklasse  
is het belangrijkste voorprogramma van het FIA Formula E en laat  
20 identieke I-PACE eTROPHY racewagens, gebaseerd op het  
productiemodel, tegen elkaar racen in 10 wereldsteden. Net als de  
Formula E levert de eTROPHY onze ingenieurs waardevolle kennis  
op die toegepast wordt op de I-PACE productiewagen en toekomstige  
elektrische Jaguars voor de weg.

E-MOTORSPORT

ELEKTRIFICATIE

Trouw aan onze pioniersfilosofie kwamen we als een van de  
eersten met een echt opwindende elektrische personenwagen,  
de Jaguar I-PACE. Daarmee bewijzen we dat puur rijplezier, 
oogverblindend design en nuluitstoot perfect te verenigen zijn.  
Via onze ervaringen in het FIA Formula E Championship zijn  
we erin geslaagd om een volledig elektrische performance SUV  
te creëren, die de Jaguar spirit perfect belichaamt. En dit is  
slechts het begin. Vanaf 2020 zullen we al onze nieuwe modellen  
in een geëlektrificeerde uitvoering aanbieden. De Jaguars van  
de toekomst zullen sportief, luxueus en duurzamer dan ooit zijn. 
Daarmee verandert alles en tegelijk ook niets. Een Jaguar blijft 
altijd een Jaguar.

JAGUAR’S ELEKTRISCHE 
TOEKOMST.
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Dit is een compacte SUV geïnspireerd door onze sportwagens.  
Dat merkt u aan zijn gespierde design en uiteraard ook aan  
de rijbeleving, dankzij een sportief afgestelde ophanging en stijf 
chassis. Daarnaast is de E-PACE verkrijgbaar met All-Wheel Drive 
voor nog meer veilig Jaguar rijplezier onder alle omstandigheden. 
Tegelijk biedt het flexibele en luxueuze interieur superieur comfort 
voor alle passagiers. Dat maakt de Jaguar E-PACE tot een ideale 
wagen voor zowel professionals als gezinnen die graag hun eigen 
weg gaan.

JAGUAR E-PACE
COMPACTE PERFORMANCE SUV

Er is een Jaguar E-PACE vanaf € 36.750 btwi 
(aanbevolen catalogusprijs)

€ 269 per maand in financiële renting1 (excl. btw)
€ 489 per maand in operationele leasing1 (excl. btw)

UPGRADE SPECIAL VOORBEELD  
JAGUAR E-PACE D150

Gratis upgrade naar S uitvoering. 
Extra rijkelijk uitgerust met onder meer:

– Touch Pro Navigatiesysteem
– Generfd lederen zetels
–  Premium LED-koplampen met automatische hoogteverstelling 

en LED ‘J-Blade’ dagrijverlichting

Prijs E-PACE D150 S € 41.550
Waarde Upgrade S – € 4.800
Extra voordeel Brussels Motor Show – € 960
Totale voordeel – € 5.760

Uw nettoprijs € 35.790

1 Jaguar E-PACE D150 2.0 viercilinder turbodiesel. Meer info en voorwaarden op pagina 24.

Getoonde wagen is een Jaguar E-PACE in Caldera Red met optionele uitrusting.
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De meermaals bekroonde F-PACE is onmiddellijk herkenbaar 
aan zijn krachtige lijnen geïnspireerd op de F-TYPE. Met zijn 
lichtgewicht aluminium chassis en krachtige, efficiënte motoren 
staat hij garant voor het responsieve rijgedrag dat u van een 
Jaguar verwacht. Daarbovenop biedt hij u de flexibiliteit en  
de royale ruimte die u van een moderne SUV verwacht: tot 
1.740 liter met neergeklapte achterbank. Het interieur is één en 
al Britse klasse, met hoogwaardige afwerking en subtiele details. 
Dit is een wagen voor mensen die geen genoegen nemen met 
middelmaat maar er altijd bovenuit willen steken.

JAGUAR F-PACE 
DE ULTIEME PERFORMANCE SUV

1 Jaguar F-PACE 2.0 163 pk E-Performance turbodiesel. Meer info en voorwaarden op pagina 24.

Er is een Jaguar F-PACE vanaf € 45.800 btwi 
(aanbevolen catalogusprijs)

€ 329 per maand in financiële renting1 (excl. btw) 
€ 596 per maand in operationele leasing1 (excl. btw)

UPGRADE SPECIAL VOORBEELD  
JAGUAR F-PACE 20D 180 pk RWD AT Pure 

Gratis upgrade naar R-Sport uitvoering. 
Extra rijkelijk uitgerust met onder meer:

– Sportstoelen met Luxtec en Technical Mesh bekleding
– Bi-Xenon koplampen met signature dagverlichting
– 19" 5 dubbele spaken lichtmetalen velgen

Prijs F-PACE 20D 180pk RWD Aut. R Sport € 55.600
Waarde Upgrade S – € 6.650
Extra voordeel Brussels Motor Show – € 960
Totale voordeel – € 7.610

Uw nettoprijs € 47.990

Getoonde wagen is een Jaguar F-PACE S in Caesium Blue met optionele uitrusting.
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JAGUAR I-PACE
100% ELEKTRISCHE PERFORMANCE SUV

De I-PACE is de eerste volledig elektrische performance SUV van 
Jaguar. Zijn baanbrekende design laat vermoeden dat dit om een 
bijzondere wagen gaat en dat merkt u aan het stuur. Met 400 pk 
(696 Nm koppel) accelereert hij geruisloos van 0-100 km/u in 
4,8 seconden, en dat zonder schadelijke uitstoot. De I-PACE heeft 
een rijbereik van 470 km en kan in slechts 40 minuten voor 80% 
terug opgeladen worden2. Binnen verrast hij u met zijn ruime en 
verfijnde interieur – een perfecte blend van Brits vakmanschap en 
futuristische accenten. De toekomst is eigenzinnig elektrisch.

1 Jaguar I-PACE EV400 S. Meer info en voorwaarden op pagina 24.
2 Bij gebruik van een snellader van 100kW met gelijkstroom (DC). De reële laadtijden  
kunnen variëren naargelang de omgeving en de laadapparatuur die gebruikt wordt.

Er is een Jaguar I-PACE vanaf € 79.380 btwi 
(aanbevolen catalogusprijs)

Vanaf € 699 per maand in financiële renting1 (excl. btw)

Nog zeker tot 2020 is de Jaguar I-PACE 120% fiscaal aftrekbaar, 
betaalt u geen belasting op inverkeerstelling (in Vlaanderen)  
en geniet u een aangenaam laag voordeel van alle aard.  
Meer info op jaguar.be.

Getoonde wagen is een Jaguar I-PACE in Corris Grey met optionele uitrusting.
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Met zijn vooruitstrevende, aparte en sportieve look trekt de 
Jaguar XE overal de aandacht. Als bestuurder zal u zeker verleid 
worden door het ruime aanbod aan krachtige en bijzonder 
efficiënte motoren. Met zijn lichtgewicht aluminium architectuur 
en technologieën zoals Configurable Dynamics verhoogt hij uw 
rijplezier nog. En net zoals elke Jaguar denkt hij ook aan uw 
comfort, met een interieur even verfijnd als de rijervaring die hij 
u biedt. Het is de sportberline heruitgevonden zoals alleen Jaguar 
dat kan.

JAGUAR XE
INNOVATIEVE SPORTBERLINE

1 Jaguar XE 2.0 200 pk 20t turbo benzine. Meer info en voorwaarden op pagina 24.

Er is een Jaguar XE vanaf € 37.390 btwi 
(aanbevolen catalogusprijs)

€ 269 per maand in financiële renting1 (excl. btw) 
€ 547 per maand in operationele leasing1 (excl. btw)

UPGRADE SPECIAL VOORBEELD 
JAGUAR XE 20D 163 pk Pure

Gratis upgrade naar Prestige uitvoering plus 8-traps automatische 
versnellingsbak. Extra rijkelijk uitgerust met onder meer:

– Generfd lederen zetels
– Sportstuurwiel bekleed met Softgrain leder
– Interieurafwerking in Dark Satin Brushed aluminium

Prijs XE E-Performance 163 pk automaat Prestige € 42.530
Waarde Upgrade Prestige – € 2.300
Voordeel 8-traps automatische versnellingsbak – € 2.560
Extra voordeel Brussels Motor Show – € 1.180
Totale voordeel – € 6.040

Uw nettoprijs € 36.490

Getoonde wagen is een Jaguar XE in Caldera Red met optionele uitrusting.
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De Jaguar XF is de perfecte blend van verfijning en responsief 
rijgedrag. Daar zorgen de krachtige en tegelijk bijzonder efficiënte 
motoren voor, samen met de lichtgewicht aluminium architectuur. 
Het is een atletische verschijning, met elegante lijnen en  
evenwichtige proporties. Binnen in de XF geniet u van het ruime 
comfort en alle luxe die synoniem zijn voor Jaguar. Nog meer 
ruimte vindt u in de XF Sportbrake: 1.675 liter, met neergeklapte 
achterbank. Praktisch vormgegeven om u alle vrijheid te geven. 
Sedan of Sportbrake? De Jaguar XF is de gedroomde wagen om  
u te onderscheiden van alle anderen op de weg. 

JAGUAR XF EN  
XF SPORTBRAKE
NOT BUSINESS AS USUAL

1 Jaguar XF 2.0 163 pk E-Performance turbodiesel. Meer info en voorwaarden op pagina 22.

Er is een Jaguar XF vanaf € 41.870 btwi 
(aanbevolen catalogusprijs)

€ 289 per maand in financiële renting1 (excl. btw) 
€ 559 per maand in operationele leasing1 (excl. btw)

UPGRADE SPECIAL VOORBEELD  
JAGUAR XF E-Performance 163 pk Pure

Gratis upgrade naar Prestige uitvoering plus 8-traps 
automatische versnellingsbak. 
Extra rijkelijk uitgerust met onder meer:

– Generfd lederen zetels
– Met Softgrain leder bekleed sportstuurwiel
– Bi-Xenon koplampen met LED J-Blade dagrijlichten  

Prijs XF E-Performance 163 pk automaat Prestige € 47.820
Waarde Upgrade Prestige – € 3.450
Voordeel 8-traps automatische versnellingsbak – € 2.500
Extra voordeel Brussels Motor Show – € 2.380
Totale voordeel – € 8.330

Uw nettoprijs € 39.490

Getoonde wagens zijn een Jaguar XF S en een XF Sportbrake S in Yulong White met optionele uitrusting.
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De XJ verenigt alles wat een Jaguar zo gegeerd maakt. Het is 
de ultieme limousine die alle anderen uit zijn klasse overtreft. 
Het luxueuze interieur geeft u een vorstelijk gevoel door het 
gebruik van de meest verfijnde materialen. Ook het grote 
panoramische dak en de geavanceerde technologieën zoals het 
Touch Pro Infotainmentsysteem met 10” HD scherm dragen bij 
aan de unieke sfeer. Maar vergis u niet, onder het serene uiterlijk 
schuilt een dynamische wagen die u dat pure Jaguar rijplezier 
biedt. Classic, with a twist.

JAGUAR XJ
LUXUEUZE LIMOUSINE

Er is een Jaguar XJ vanaf € 88.550 btwi 
(aanbevolen catalogusprijs).

Getoonde wagen is een Jaguar XJ in Indus Silver met optionele uitrusting.
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Eén blik op de F-TYPE en u ziet meteen dat dit Jaguar in zijn puurste  
vorm is. Met zijn lichtgewicht aluminium architectuur en geavanceerde  
motoren van 300 pk tot 575 pk is hij ontwikkeld en ontworpen om op  
te winden. Van de luxueuze cockpit die volledig rond de bestuurder  
draait tot het fabelachtige geluid van de sportuitlaat: alles benadrukt  
zijn aparte en tijdloze karakter. Originaliteit wint altijd, daarvan is de  
Jaguar F-TYPE het levende bewijs.

JAGUAR F-TYPE
VOLBLOED SPORTWAGEN

Er is een Jaguar F-TYPE vanaf € 60.490 btwi  
(aanbevolen catalogusprijs)
 
Extra voordeel Brussels Motor Show: tot € 6.050 op F-TYPE Coupé,  
en tot € 9.075 op F-TYPE Convertible.

Getoonde wagen is een Jaguar F-TYPE Coupé in Fuji White met optionele uitrusting.



ZELFEXPRESSIE EN EXTREME PRESTATIES
VOOR DE MEEST V EELEISENDEN.

SPECIAL VEHICLE  
OPERATIONS

In Warwickshire, Engeland, huist de thuisbasis van Special Vehicle Operations (SVO).  
Meer dan 200 ingenieurs, ontwerpers en andere experts concentreren zich er op het  
ontwikkelen van de meest exclusieve modellen en Jaguars op maat. Het zijn wagens  
die hun gelijke niet kennen op het vlak van prestaties, luxe en originaliteit. Van de  
verleidelijke F-TYPE SVR tot de nu al legendarische XE Project 8: elke SVO-creatie is  
bij zijn lancering meteen een wereldwijde sensatie.

De Jaguar F-TYPE SVR is een echte supercar voor elke dag. De motor werd geherkalibreerd 
waardoor de 5.0 liter V8 van 0 tot 100 km/u accelereert in slechts 3,7 seconden en een 
topsnelheid haalt van 322 km/u. Het superlichte All Wheel Drive systeem van de F-TYPE 
SVR, met Intelligent Driveline Dynamics, zet het enorme vermogen efficiënt en beheerst 
op de weg. De Jaguar F-TYPE SVR is verkrijgbaar als Coupé en Convertible.

F-TYPE SVR

Met de F-PACE SVR tonen de specialisten van SVO hoe krachtig en dynamisch een  
SUV kan zijn. Zijn 5.0 liter V8 motor van 550 pk (680 Nm) stelt hem in staat om in 
4,8 seconden naar 100 km/u te accelereren en een maximumsnelheid van 283 km/u  
te bereiken. Ook de high performance remmen en het stijver afgeveerde lichtgewicht 
aluminium chassis dragen bij aan de ronduit indrukwekkende prestaties van Jaguar’s 
ultieme performance SUV. Ontdek deze unieke SVO creatie op het Autosalon. 

F-PACE SVR

Dit is een wagen waar zelfs superlatieven tekortschieten. Met een tijd van 7 minuten,  
21 seconden en 23 honderdsten op de befaamde Nürburgring in Duitsland – dé referentie  
voor sportwagens – is  het officieel de snelste vierdeurs sportberline ter wereld. Dankzij 
een vermogen van 600 pk (700 Nm) en speciaal ontwikkelde performance-onderdelen 
is de XE Project 8 sneller dan de meeste supercars. Alle 300 exemplaren werden met de 
hand gebouwd in het SVO Technical Centre te Warwickshire.

XE PROJECT 8
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Elke Jaguar biedt u standaard hoogstaand comfort en rijke uitrusting. U bent uit  
op het allerbeste? Profiteer dan nu van de ‘Jaguar Upgrade Specials’. Dankzij dit 
aanbod geniet u van een nog hoger afwerkingsniveau en/of extra opties zonder dat 
het u meer kost. Daarmee tilt u de Jaguar ervaring naar een nog hoger niveau, met 
daarbovenop een klantenvoordeel (tot € 8.330 in functie van het gekozen model). 

De Jaguar Upgrade Specials die u in deze brochure terugvindt, zijn slechts enkele 
voorbeelden. Uw Jaguar verdeler werkt graag een Upgrade Special op maat uit voor 
het model dat uw voorkeur geniet. Ga zeker langs voor de Jaguar van uw dromen 
tegen uitzonderlijke voorwaarden.

JAGUAR UPGRADE 
SPECIALS

Geniet nog meer van het Jaguar gevoel dankzij de gemoedsrust van Jaguar Care.  
Bij aankoop van een nieuwe Jaguar bieden we u standaard drie jaar waarborg en 
Jaguar Assistance met daarbovenop drie jaar (of tot 100.000 km) gratis onderhoud. 
Want zorgeloos rijden is ook een luxe. 

JAGUAR CARE
3 JAAR VOLLEDIGE GEMOEDSRUST.
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0-11,9 L/100 KM. CO2: 0-272 G/KM (volgens de NEDC-norm).
Prijzen btwi op 1 december 2018, geldig tot 31 januari 2019. Promoties tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van de verdelers en Jaguar Land Rover Belux. Geef voorrang aan veiligheid.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. Afgebeelde modellen met optionele uitrusting. Prijzen en specificaties onder voorbehoud van drukfouten. V.u.: Jaguar Land Rover Belux N.V. – Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Antwerpen.

1 Financiële renting met aankoopoptie van 20%, over een periode van 60 maanden. Exclusief voor professionelen. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Jaguar Land Rover Financial Services, handelsnaam van FCA Bank, 
Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., verhuurder, Jules Cockxstraat 8-10, 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino – Italië. RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712. Voorbeeld op basis van geldende voorwaarden op 7/12/2018.

Nettoprijs excl. btw, fleetkorting inbegrepen: E-PACE: € 25.853,31, F-PACE: € 31.958,68, I-PACE: € 65.603,31, XE: € 26.105,79, XF: € 27.873,14.

1 Operationele leasing: maandbedragen excl. btw vanaf 1 januari 2019 voor langetermijnverhuur, alles inbegrepen (behalve brandstof, Standard+ formule) voor 60 maanden en 100.000 km. Aanbod exclusief voor professionelen. 
Onder voorbehoud van aanvaarding van uw financiële dossier door Jaguar Fleet & Business Leasing (een divisie van Axus NV) – Kolonel Bourgstraat 120, 1140 Brussel. Contacteer uw Jaguar verdeler voor een aanbod op maat.

jaguar.be
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