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Standaard uitruSting 

• Achttrapsautomaat met Intelligent Stop/Start Systeem
• JaguarDrive Selector™
• Jaguar Sequential Shift™
• Snelheidsregelaar met snelheidsbegrenzer
• Bi-Xenon koplampen met leddagrijlichten
• Automatische klimaatregeling
• Velgen, lichtmetaal 17 inch
• Jaguar Smart Key System™ met Keyless Start



t e C H  e d i t i o n *

Navigatiesysteem incl. cd/dvd-lezer en virtuele meervoudige cd-wisselaar

Bluetooth® telefoonmodule met audio streaming

Parkeerhulp voor- en achteraan met achteruitrijcamera

xf 2.2 i4 td (163 pk)

Normale verkoopprijs inclusief Tech Edition uitrusting: € 47.440

Nettoverkoopprijs Tech Edition: € 44.200  

Uw voordeel: € 3.240

MeeruitruSting  
Jaguar xf Sportbrake
• Laadruimte met een capactiteit van 1.675 liter
• Zelfnivellerende luchtvering achteraan
• Achterklep met verduisterde ruiten
• Dakspoiler met geïntegreerd ledremlicht
• Oprolbare afdekhoes voor de bagageruimte
• Neerklapbare achterbank 

xf Sportbrake 2.2 i4 td (163 pk)

Normale verkoopprijs inclusief Tech Edition uitrusting: € 50.140

Nettoverkoopprijs Tech Edition: € 46.900

Uw voordeel: € 3.240

U kan deze Tech Edition vervolledigen met het Comfort Pack en Sport Pack.

*  De XF / XF Sportbrake Tech Editions zijn speciale seriemodellen die tot stand  
zijn gekomen dankzij de gemeenschappelijke inspanningen van Jaguar Belux  
en de officiële Jaguar concessiehouder van uw keuze. Deze aanbieding is geldig 
vanaf 1 november 2013 en vervangt voorgaande promotionele aanbiedingen.  
De Tech Editions zijn beschikbaar met alle XF en XF Sportbrake motoren, met 
uitzondering van de 5.0 liter V8 compressormotor.



C o M f o r t  p a C k

Luxury afwerking

Lederen zetelbekleding,  
6-voudig elektrisch verstelbare zetels vooraan

Fosforblauwe sfeerverlichting

Zetelverwarming vooraan

Jaguar Smart Key System™ met Keyless Start en Keyless Entry 
(sleutelloos ont-/vergrendelen)

Normale verkoopprijs: € 2.100

Nettoverkoopprijs: € 500

Uw voordeel: € 1.600

S p o r t  p a C k

Normale verkoopprijs: € 3.450

Nettoverkoopprijs: € 750

Uw voordeel: € 2.700

Aerodynamisch pack

specifieke bumper vooraan met lager profiel, zwart afgewerkt 
radiatorrooster met chroomrand, zijschorten en kofferspoiler in 
koetswerkkleur en bumper achteraan met specifieke bumperschort 
(niet beschikbaar voor 2.2 I4 Td) 

Aluminium sportpedalen 

Hemelbekleding in Jet (zwart)

Pianozwartfineer voor de deurafwerking en  
voorzijde van het instrumentenbord

U kan deze Tech Edition vervolledigen met het Comfort Pack en Sport Pack.



Dit document is een bijlage bij de XF modeljaar 2014 
prijslijst van 27 september 2013. De in deze brochure 
afgebeelde wagens kunnen uitgerust zijn met opties en 
of accessoires. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
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