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Kunt u zich het adembenemende moment van mei 1953 
voorstellen? Enkele buitengewoon gelukkige journalisten 
vingen voor het eerst een glimp op van de D-type. Zij zagen 
eigenlijk het prototype – een ontwerp dat Malcolm Sayer en 
Bill Haynes verder zouden ontwikkelen en verfijnen. Maar 
toch was hier al een legende aan het ontstaan.

Begin 1954 kon de auto aan de wereld worden gepresenteerd. 
Zoals u wel zult verwachten, gebeurde dat in stijl. Toen 
de D-Type (topsnelheid 274 km/uur) zich voor het eerst 
vertoonde op de 24 uur van Le Mans, verpulverde de auto 
het ronderecord en verbeterde het oude record met 5 
seconden.

In 1955 werd het nog beter, de D-type won dat jaar Le Mans. 
Op dit succes werd voortgeborduurd toen in 1956 een klein 
aantal D-Types op de markt werd gebracht en het team 
‘Ecurie Ecosse’ één van de kopers was. De ‘Ecurie Ecosse’-
auto, bestuurd door Ron Flockhart en Ninian Sanderson, 
won opnieuw de beroemde race.

En met de Le Mans van 1957 – het jaar dat de legendarische 
status van de D-Type voorgoed werd veiliggesteld. De Flag 
Blue No. 3 auto van Ivor Bueb en Ron Flockhart, uitgerust 
met een 3.8 liter motor met 300 pk, bezette de eerste 
plaats van het Le Mans-podium en vier D-Type’s van andere 
bestuurders eisten de tweede, derde, vierde en zesde plaats 
op. Deze verbluffende prestatie is voor Jaguar de meest 
succesvolle periode op Le Mans. 

DE LEGENDE 
LEEFT 
VOORT.



DE HERITAGE ’57 COLLECTION. 
DE SPIRIT VASTLEGGEN VAN EEN HISTORISCHE JAGUAR.

Achtereenvolgende overwinningen op Le Mans van ’55 en ’56 hielpen de weg 
vrij te maken voor de meest dominante periode die Jaguar tot op heden op Le 
Mans heeft beleefd.

Van de 54 auto’s die dat jaar startten in de race, zouden er maar 21 finishen. Vijf 
daarvan waren Jaguar D-type’s.

Ter herdenking van ons meest succesvolle jaar op 
Le Mans is er onze Heritage ‘57 Collection. Deze is 
geïnspireerd op de winnende No. 3 auto van het 
‘Ecurie Ecosse’-team en is een passend eerbetoon 
aan verbluffende prestaties en sportieve successen 
in de autosport.

Onze Heritage ’57 Collection is duidelijk herkenbaar 
aan de opvallende blauwe vlag van het ‘Ecurie 
Ecosse’-team en draagt de signatuur van de 
winnende No. 3 auto. Deze lifestyle-collectie omvat 
op volmaakte wijze de stijl en de spirit van het 
meest succesvolle tijdperk in Jaguars geschiedenis.

Contacteer uw Jaguar dealer voor meer informatie.



JAGUAR D-TYPE 1957 
WINNAAR LE MANS   

De race zelf is een staaltje van 
uithoudingsvermogen voltooid in 
slechts 24 uur. Stelt u zich eens voor, 
hoeveel toewijding en aandacht voor 
detail er zit in de 300 uur vakmanschap 
die nodig is voor het produceren van 
dit prachtige, uiterst gedetailleerde 
schaalmodel van de zegevierende 
No. 3 ‘Ecurie Ecosse’ D-Type. Met de 
hand vervaardigd zodat de kleinste 
details van het exterieur, interieur en 
de motorruimte gekopieerd zijn op 
een schaal van 1:8. 

50JDCLMANDTYPE3

HERITAGE ‘57 NO. 3 T-SHIRT, 
24 HEURES
 
Met de afdruk van de No. 3 ‘Ecurie Ecosse’-auto 
en de Jaguar Heritage-ruit op de mouw, is de 
winnersmentaliteit van de D-Type up-to-date gemaakt. 
Dit regular fit T-shirt is gemaakt van 100% katoen. 
Verkrijgbaar in maten XS tot en met XXXL.

50JLEMANPSTWTEE – Wit 
50JLEMANPSTGTEE – Grijs
50JLEMANPSTNTEE – Marineblauw



HERITAGE ’57 HEREN LEDEREN JACK

Dit klassieke jack van bruin leder is met zorg vervaardigd in de UK door de 
van oudsher bekende en gerenommeerde lederfabrikant Pittards. De stijlvolle 
lederen buitenzijde heeft een Heritage-ruit in reliëf op de borst en het No. 3 
motief op de mouw. Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXXL.

50JMLEATHERJKT

Open het jack en u ziet 
een binnenzijde die is 
afgewerkt met een vin-
tage-print van de D-Type 
in actie op Le Mans. 



HERITAGE ’57 RACETAS

De racetas is vervaardigd door de wereldberoemde 
lederfabrikant Pittards. De tas heeft een lederen 
riem en gesp die ontworpen zijn ter ere van de 
motorkapriemen van de Le Mans-winnaar, de ’57 
D-Type. U vervoert er uw weekend benodigdheden 
mee in de kleuren van het ‘Ecurie Ecosse’-team 
en de No. 3 roundel uit de beroemde race. De 
katoenen binnenvoering heeft ook een vak voor het 
gemakkelijk opbergen van kleinere artikelen.

50JBLUEHOLDALL

HERITAGE ’57 PADDOCK-SHIRT

Het Heritage ’57 paddock-shirt toont de stijlvolle geest van 1957 en 
is voorzien van de No. 3 roundel van de zegevierende D-Type op 
de mouw. Het Jaguar Heritage-logo is geborduurd op de borst; de 
knopenlijst en bandjes voor het vastzetten van opgerolde mouwen 
bevatten de racekleuren signatuur. Speciaal gecreëerd voor een 
stijlindruk uit de tijd van Jaguar’s racehistorie. Verkrijgbaar in maat 
XS tot en met XXXL. 

50JLEMANPADWHTE



HERITAGE ’57 HEREN BESTUURDERS-JACK

Voor een beter comfort tijdens het rijden is de ronding van 
de armen in de mouwen van dit casual jack verwerkt. Het jack 
heeft een lederen bevestiging aan de nek in de stijl van de 
motorkapriemen. De ritssluitingen hebben een merkaanduiding 
en de teamkleuren zijn verwerkt in de binnenzijde van het jack. 
Verkrijgbaar in de maat XS tot en met XXXL.

50JMLENRACJKT

MET HERITAGE ’57 NO.3 
BEDRUKTE TAS

Deze tas met Le Mans-opdruk is vervaardigd 
van sterk, robuuste canvas. Is voorzien van 
lederen handgrepen en een verwijderbare canvas 
schouderriem. De tas is geheel gevoerd en heeft 
een bodem die van hoogwaardig leer is gemaakt.

50JDTYPEPHOTOBAG

KLASSIEKE JAGUAR 
WHEEL SPINNER 
SLEUTELHANGER

Deze sleutelhanger met rhodiumlaag 
is het perfecte cadeau voor diegenen 
die fan zijn van de Jaguar heritage-
voertuigen. 50JLEMANSPKEY

Heritage ’57 Heren Racing Zip Through Hooded Top Heritage ’57 Heren Soft Shell Racing Jacket

Heritage ’57 Men’s Rugby Shirt

Heritage ’57 Chronograaf horloge

Heritage ’57 Baseball pet

Heritage ’57 No.3 Lederen portefeuille



DE JAGUAR LIFESTYLE 
COLLECTION.

Onze Jaguar Lifestyle Collection is zorgvuldig ontworpen en geselecteerd met 
dezelfde flair en aandacht voor detail als die van onze auto’s, alles wordt vervaardigd 
door hetzelfde team.

Deze unieke collectie introduceert een assortiment van lifestyle-producten dat 
eigenaars en enthousiasten zal bevallen en aanspreken. Deze collectie zal in elk 
opzicht enthousiaste reacties ontvangen.

Contacteer uw Jaguar dealer voor meer informatie.



F-TYPE HEREN POLOSHIRTS 

Deze F-TYPE-poloshirts voelen zacht aan en 
zijn van goede kwaliteit, verkrijgbaar in twee 
kleuren: wit en zwart. Beide zijn voorzien van 
een geborduurde F-TYPE ‘F’ op de arm, rode 
signatuur-details op de arm en een sportieve 
ritssluiting aan de hals. Verkrijgbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.

50JSS14FPB Zwart (Foto links onder)
50JSS14FLW Wit

F-TYPE T-SHIRT MET ‘EYE 
TEST’ PRINT

Dit regular fit, 100% katoenen T-shirt is 
geïnspireerd op en viert de successen 
van de F-TYPE. De frisse, witte kleur past 
in iedere garderobe. Verkrijgbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.

50JSS14ETW

JAGUAR LEAPER 
SLEUTELHANGER

 
De iconische Jaguar Leaper 

in 3D is verkrijgbaar in 
gouden, zilveren en bronzen 

afwerking.

50JJCLLEAPKS

Jaguar Klassiek Chronograph Horloge

50JCOREWATCH



T-SHIRTS MET 
GROWLER PRINT 

Deze T-shirts met Growler print zijn 
verkrijgbaar in diverse kleuren. Ze zijn 
van 100% katoen, in regular fit met een 
ronde hals. Verkrijgbaar in de maten 
XS tot en met XXXL.

50JMGROWTEEWH Wit
50JMGROWTEEBL Blauw
50JMGROWTEEBLK Zwart met grijze print
50JMGROWTEER Zwart met rode print

JAGUAR HERENTRUI MET V-HALS

Deze V-halssweater is gemaakt van katoen en kasjmier, zodoende  
lekker zacht en comfortabel. Hij is voorzien van een geborduurde 
Jaguar Leaper op de borst en verkrijgbaar in de kleuren zwart en 
grijs. Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXXL.

50JMKNITJBLK Zwart
50JMKNITJGRY Grijs

JAGUAR LEDEREN TAS 

Deze klassieke weekendtas is gemaakt van lederen heeft zwart 
metaalfinish grepen en een suède voering.

50JLUGLHBWN Bruin
50JLUGLHBLK Zwart

GROWLER PETTEN

Onze Growler pet is bijzonder omdat 
hij van een op katoen gebaseerde 
Ottermanstof gemaakt is. Hij heeft 
een ruitpatroon aan de onderzijde en 
een Growler-badge op de voorzijde. 
Verkrijgbaar in blauw of grijs.

50JGROWCAPBLUE Blauw
50JGROWCAPGRY Grijs



JAGUAR HEREN POLOSHIRTS

Het klassieke Poloshirt wordt niet alleen geleverd 
in verschillende, mooie kleuren, maar heeft ook 
een fijne detailafwerking. Deze katoenen poloshirts 
zijn voorzien van een siliconenprint van de Jaguar 
Leaper op de borst, de Engelse vlag in grijze tint 
op de mouw en contrasterende details op de kraag 
en mouw. Verkrijgbaar in de maten XS tot en  
met XXXL.

50JMPOLOCREBL Blauw 
50JMPOLOCREGR Race Groen
50JMPOLOCREBLK Zwart
50JMPOLOCREGRY Grijs
50JMPOLOCRER Rood

JAGUAR DAMES POLOSHIRTS

Deze getailleerde poloshirts voor dames zijn 
voorzien van een siliconenprint van de Jaguar 
Leaper op de borst, de Engelse vlag in grijze tint 
op de mouw en contrasterende details op de 
kraag en mouw. Verkrijgbaar in Zwart en Rood. 
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL.

50JWPOLOCREBLK Zwart
50JWPOLOCRER Rood



ZIJDEN SJAALS VOOR DAMES

Het assortiment van zijden sjaals is exclusief 
ontworpen door het Jaguar-ontwerpteam. 
Het assortiment is gebaseerd op verschillende 
inspiratiebronnen, waaronder onderdelen van 
de klassieke Jaguar-raceauto’s, de auto’s zelf, 
geblokte race-vlaggen, de oorspronkelijke 
zwaluwmascotte en de iconische Leaper. 

Deze sjaals worden geproduceerd in Como, 
Italië. Gedrukt op fijne Italiaanse zijde en 
gepresenteerd in een luxe geschenkdoos.

50JSTSILKCH Chartreuse groen 
50JSTSILKCOB Kobalt blauw 
50JSTSILKNG Goud 
50JSTSILKCL Claret paars

JAGUAR KASJMIEREN 
SJAALS

Deze sjaals van 100% kasjmier hebben een 
Jaguar-borduursel en zijn het volmaakte 
winteraccessoire. Geschikt voor dames 
en heren. Afmetingen: 30x150 cm. 
Verkrijgbaar in twee kleuren, Donkergrijs 
en karmijn (dieprood). Vervaardigd 
in Schotland.

50JSTSDG Donkergrijs  
50JSTSC Karmijn 



HERITAGE ’57 HEREN LEDEREN JACK
Dit klassieke jack van bruin leder is met zorg vervaardigd in de UK door 
de van oudsher bekende en gerenommeerde lederfabrikant Pittards. 
De stijlvolle lederen buitenzijde heeft een Heritage-ruit in reliëf op de 
borst en het No. 3 motief op de mouw. Open het jack en u ziet een 
binnenzijde die is afgewerkt met een vintage-print van de D-Type in 
actie op Le Mans. Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXXL.

HERITAGE ’57 LIMITED EDITION COLLECTION BORRELGLAZEN
Deze prachtig vervaardigde borrelglazen zijn geïnspireerd op de motorinlaten van de ‘Ecurie Ecosse’ 
No. 3 D-Type die in 1957 zegevierde in Le Mans. Iedere set van op bestelling gemaakte glazen en dienblad 
is vervaardigd uit massief aluminium en afgewerkt in hoogglans. Ze zijn opgeborgen in een speciaal 
vervaardigde, handgemaakte lederen draagtas, gevoerd met zacht Alcantara. Deze in gelimiteerde oplage 
vervaardigde tas bevat een speciaal insigne geïnspireerd op het Jaguar VIN-plaatje met het nummer van 
de set. De oplage is beperkt tot 50 stuks. 

JAGUAR D-TYPE 1957 WINNAAR LE MANS  
De race zelf is een staaltje van uithoudingsvermogen voltooid in slechts 24 uur. Stelt u zich eens voor, 
hoeveel toewijding en aandacht voor detail er zit in de 300 uur vakmanschap die nodig is voor het 
produceren van dit prachtige, uiterst gedetailleerde schaalmodel van de zegevierende No. 3 ‘Ecurie Ecosse’ 
D-Type. Met de hand vervaardigd zodat de kleinste details van het exterieur, interieur en de motorruimte 
gekopieerd zijn op een schaal van 1:8.

HERITAGE ’57 RACETAS
De racetas is vervaardigd door de wereldberoemde lederfabrikant 
Pittards. De tas heeft een lederen riem en gesp die ontworpen zijn ten 
ere van de motorkapriemen van de Le Mans-winnaar, de ’57 D-Type. 
U vervoert er uw weekend benodigdheden mee in de kleuren van 
het ‘Ecurie Ecosse’-team en de No. 3 roundel uit de beroemde race. 
De katoenen binnenvoering heeft ook een vak voor het gemakkelijk 
opbergen van kleinere artikelen. 

HERITAGE ’57 CHRONOGRAAF HORLOGE
Dit hoogwaardige Jaguar Heritage ’57 Chronograaf horloge is 
voorzien van de Jaguar Heritage-ruit op de wijzerplaat compleet met 
de beroemde No. 3 roundel. Dit horloge heeft een driedelige, metalen 
behuizing en een glas van saffierkristal. Het wordt geleverd met een 
NATO-bandje van canvas en heeft een stopwatch-functie voor 12 uur.

HERITAGE ’57 PADDOCK-SHIRT
Het Heritage ’57 paddock-shirt toont de stijlvolle geest van 1957 en 
is voorzien van de No. 3 roundel van de zegevierende D-Type op 
de mouw. Het Jaguar Heritage-logo is geborduurd op de borst; de 
knopenlijst en bandjes voor het vastzetten van opgerolde mouwen 
bevatten de racekleuren signatuur. Speciaal gecreëerd voor een 
stijlindruk uit de tijd van Jaguar’s racehistorie. Verkrijgbaar in maat 
XS tot en met XXXL.

50JMLEATHERJKT 50JSHOTGLASS

50JDCLMANDTYPE350JBLUEHOLDALL50JLEMANWATCH

50JLEMANPADWHTE



HERITAGE ’57 ESPRESSOKOPJES
Deze gelimiteerde oplage van vier porseleinen espressokopjes met 
schotels is voorzien van een foto die op de beroemde dag in 1957 
is gemaakt; ze zullen uw volgende espresso een heerlijke unieke 
smaak geven.

HERITAGE ’57 RACEBEER
Deze zachte knuffel, gekleed in een speciaal ontworpen jasje met 
sjaal, is bijna onweerstaanbaar. De beer draagt zowel het beroemde 
No. 3-vignet als het Jaguar Heritage-logo en is klaar om de weg op te 
gaan met zijn racebril en helm.

JAGUAR HERITAGE MANCHETKNOPEN 
Deze manchetknopen zijn speciaal ontworpen door onze Jaguar 
lifestyle-productontwerpers voor de liefhebbers en fans van Jaguar. 
Ze weerspiegelen het cultuurgoed van Jaguar auto’s in een moderne 
eigentijdse stijl. Verkrijgbaar in Zwart en Rood.

HERITAGE ’57 SLEUTELHANGER VAN 
GEDRAAID LEDER
Deze sleutelhanger van gedraaid leder is geïnspireerd op de 
lichtgewicht aluminium en lederen materialen die in de No. 3-auto zelf 
zijn gebruikt. De sleutelhanger is voorzien van een aluminium gesp 
met het Jaguar Heritage-logo. Dit logo voegt de heritage-stijl toe aan 
een modern, functioneel product. 

HERITAGE ’57 
NO. 3 LEDEREN 
PORTEFEUILLE
Aan de buitenzijde is de 
stijlvolle blauwe lederen 
portefeuille voorzien 
van een subtiel label, 
maar binnenin ziet u een 
schitterende afbeelding van 
onze winnaar van Le Mans 
1957. En de portefeuille is 
praktisch; er is plaats voor 
zes creditcards en een 
groot vak voor biljetten. 

HERITAGE ’57 NO. 3 
ROUNDEL LEDEREN 
SLEUTELHANGER
Deze lederen sleutelhanger 
is geïnspireerd op de No. 
3 roundel van de Le Mans-
winnaar: de ’57 D-Type. 
Hij draagt de kleuren van 
het ‘Ecurie Ecosse’-team 
en is voorzien van een 
No. 3 op één zijde en 
het kenmerkende witte 
streepmotief op de andere. 

KLASSIEKE JAGUAR 
WHEEL SPINNER 
SLEUTELHANGER
Deze sleutelhanger met 
rhodiumlaag is het perfecte 
cadeau voor diegenen 
die fan zijn van de Jaguar 
heritage-voertuigen. 

KLASSIEKE JAGUAR 
WHEEL SPINNER 
MANCHETKNOPEN
Deze manchetknopen 
met rhodiumlaag zijn 
geïnspireerd op de 
klassieke Jaguar wheel 
spinners van onze heritage-
auto’s. Ze zullen de kleding 
van een Jaguar-eigenaar 
of -liefhebber perfect 
aanvullen. 

HERITAGE ’57 
NO. 3 BEDRUKTE 
TOILETTAS
Deze toilettas is een 
stijlvolle aanvulling op 
iedere bagagekoffer. 
Op de buitenkant staat 
een afdruk van de No. 3 
D-Type in actie tijdens de 
1957-race. De binnenkant 
is voorzien van een 
waterbestendige voering.

HERITAGE ‘57 IPAD-
HOES MET NO. 3 
OPDRUK
Deze eigentijdse bedrukte 
canvashoes beschermt 
uw tablet in stijl en is 
voorzien van de iconische 
afbeelding van de No. 3 
D-Type in actie op Le Mans. 
De gewatteerde voering 
zorgt voor nog meer 
bescherming. HERITAGE ’57 NO. 3 BEDRUKTE TAS

Deze tas met Le Mans-opdruk is vervaardigd van sterke, robuuste 
canvas. Is voorzien van lederen handgrepen en een verwijderbare 
canvas schouderriem. De tas is geheel gevoerd en heeft een bodem 
die van hoogwaardig leer is gemaakt. 

50JDTYPESPRESSO

50JBEARLMANDTYPE350JJCLHER - Rood

50JJCLHEB - Zwart

50JDTYPEKEYRING

50JDTYPEWALLET 50JLEMANLKEY

50JLEMANSPKEY50JLEMANCUFF

50JDTYPEWASHBAG

50JIPADCANV

50JDTYPEPHOTOBAG



HERITAGE ’57 HEREN BESTUURDERS-JACK 
Voor een beter comfort tijdens het rijden is de ronding van de 
armen in de mouwen van dit casual jack verwerkt. Het jack heeft een 
lederen bevestiging aan de nek in de stijl van de motorkapriemen. 
De ritssluitingen hebben een merkaanduiding en de teamkleuren zijn 
verwerkt in de binnenzijde van het jack. Verkrijgbaar in de maat XS 
tot en met XXXL.

HERITAGE ’57 POLOSHIRT
Deze hoogwaardige katoenen piqué poloshirts, hebben op de mouw 
een badge van de fameuze No. 3 roundel, het Jaguar Heritage-logo 
geborduurd op de borst en contrasterende biezen langs de kraag. 
Verkrijgbaar in maten XS tot en met XXXL.

50JLEMANPOLOW - Wit
50JLEMANPOLON - Marineblauw

HERITAGE ’57 HEREN SOFT SHELL RACING-JACK 
Deze marineblauwe soft-shell-jack voor alle gelegenheden, op 
Heritage ‘57 geïnspireerd, heeft een comfortabele voering, verstelbare 
manchetten en zoom en een opbergbare kap. De ruime pasvorm 
heeft volop zakken met ritssluitingen om spullen die u bij u heeft 
veilig op te bergen. Verkrijgbaar in de maat XS tot en met XXXL.

HERITAGE ’57 HEREN 
RUGBYSHIRT 
Het klassieke regular fit 
rugbyshirt krijgt onze 
No. 3-behandeling. Dit zeer 
betrouwbare kledingstuk 
met het No. 3-detail op de 
rug en op de mouw heeft 
een contrasterende boord 
op de schouders en draagt 
de racestrepen over de 
borst. Het heritage-logo 
staat op de voorzijde en als 
u goed kijkt naar de knopen, 
dan ziet u dat op elk ervan 
‘Jaguar’ is gegraveerd. 
Verkrijgbaar in de maat XS 
tot en met XXXL.

HERITAGE ’57 HEREN 
RACING-VEST MET 
RITSSLUITING EN 
CAPUCHON
Deze fleece vest met 
ritssluiting en capuchon 
is ontworpen voor uiterst 
comfort. Het heeft een 
geborduurd Jaguar 
Heritage-logo op de 
borst, een vlak met witte 
strepen langs de mouwen, 
contrasterende rode 
biezen, manchetten en 
zomen in ribstof voor nog 
meer comfort en warmte. 
Verkrijgbaar in de maat XS 
tot en met XXXL. 

HERITAGE ’57 BASEBALL PET
Drie petten, drie materialen en drie ontwerpen. Maak een keuze uit onze ‘Performance’, ‘Brushed 
Cotton’ en ‘Mesh Back’ petten, Heritage ’57 Collection merkaanduiding is altijd standaard.

HERITAGE ’57 GOLFPARAPLU
Als eerbetoon aan de auto, is deze paraplu gemaakt om te presteren. 
Wanneer het hemelwater neerdaalt, kan het scherm in de kleuren van 
het ‘Ecurie Ecosse’-team, voorzien van het No. 3-vignet, met één hand 
worden geopend. De paraplu is ook voorzien van een handgreep met 
een rubberen coating voor de belangrijke extra houvast in de regen.

HERITAGE ‘57 NO. 3 
T-SHIRT, 24 HEURES 
Met de afdruk van de No. 
3 ‘Ecurie Ecosse’-auto 
en de Jaguar Heritage-
ruit op de mouw, is de 
winnersmentaliteit van 
de D-Type up-to-date 
gemaakt. Dit regular fit 
T-shirt is gemaakt van 100% 
katoen. Verkrijgbaar in 
maten XS tot en met XXXL.

50JLEMANPSTWTEE - Wit 
50JLEMANPSTNTEE - 
Marineblauw

HERITAGE ‘57 
T-SHIRT, D-TYPE
Deze speciale set heritage 
T-shirts van 100% katoen 
met een ronde hals is 
voorzien van een ‘verweerde’ 
afdruk op waterbasis van de 
‘Ecurie Ecosse’-auto en de 
Heritage-ruit op de mouw. 
Stijlvolle details zijn ook 
aanwezig; ‘racing tape’ op 
de hals en ‘side vents’ aan de 
zijkanten van de blauwe en 
witte T-shirts. Verkrijgbaar in 
maten XS tot en met XXXL. 

50JLEMANNAVYTEE - 
Marineblauw

50JMLENRACJKT

50JLEMANPOLORE - Rood50JMLEMSFTJKTGY

50JLEMRUGBYNVY

50JMLEMHOODNVY

50JHERTCAP – Brushed Cotton

50JHERTMICAP – Performance

50JHERTRUCKCAP – Mesh Back

50JDTYPEUMB50JLEMANPSTGTEE - Gris

50JLEMANPADWHTEE - Wit



F-TYPE HEREN POLOSHIRTS 
Deze F-TYPE-poloshirts voelen zacht aan en zijn van goede kwaliteit, 
verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart. Beide zijn voorzien van 
een geborduurde F-TYPE ‘F’ op de arm, rode signatuur-details op de 
arm en een sportieve ritssluiting aan de hals. Verkrijgbaar in de maten 
XS tot en met XXXL.

50JSS14FLW - Wit

F-TYPE T-SHIRT MET 
‘F’ PRINT
Dit regular fit T-shirt van 
100% katoen heeft een 
eigentijdse F-TYPE stijl, 
subtiel weergegeven in een 
passende, rode tint aan de 
voorzijde. Verkrijgbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.

F-TYPE T-SHIRT MET 
‘EYE TEST’ PRINT
Dit regular fit, 100% 
katoenen T-shirt is 
geïnspireerd op en viert de 
successen van de F-TYPE. 
De frisse, witte kleur 
past in iedere garderobe. 
Verkrijgbaar in de maten 
XS tot en met XXXL.

F-TYPE GOLFTAS
Deze F-TYPE golftas past perfect in de kofferbak van zowel de Jaguar 
F-TYPE Convertible als die van de F-TYPE Coupé. De tas zelf is 
voorzien van een club-indeling met 6 vakken voor het opbergen van 
clubs en een aantal buitenvakken voor alle andere golfaccessories. 
Een regenkap, handdoekbevestiging en tuigje zijn ook aanwezig voor 
het ultieme draaggemak.

BRILMONTUUR 
HEREN F-TYPE
Deze op de F-TYPE 
geïnspireerde Jaguar-
zonnebril heeft een 
donkergrijze acetaat 
voorzijde en rode 
details op de slapen 
en neussteunen. Het 
opvallende aerodynamische 
uiterlijk van de zijspiegel 
van de F-TYPE wordt 
weerspiegeld in het 
ontwerp op de zijkanten 
van deze F-TYPE zonnebril. 
Deze zonnebril is voorzien 
van Nano-lenzen, die 

zich aanpassen aan veranderende lichtomstandigheden en biedt 
daarmee 100% UV-bescherming.

F-TYPE 
HONKBALPET
De 100% katoenen F-TYPE 
pet is een klassiek ontwerp 
met zes vlakken in zwart 
met rood stiksel bovenop. 
Op de achterzijde een 
verstelbare band en een 
geborduurd Jaguar-logo.

LEDEREN F-TYPE 
IPAD-HOUDER
Deze harde iPad-hoes 
biedt bescherming voor 
het scherm van uw iPad. 
Hij heeft een subtiele 
F-TYPE merkopdruk en 
rode biezen op de omslag. 
Geschikt voor iPad 2.

LEDEREN F-TYPE 
PORTEFEUILLETAS
Deze F-TYPE portefeuilletas 
van soepel leder heeft als 
details roodlederen biezen 
en een subtiele F-TYPE 
merkopdruk aan de zijkant.

LEDEREN F-TYPE 
PORTEFEUILLE
Portefeuille van zacht 
leder met als detail 
roodlederen biezen.

LEDEREN F-TYPE 
PORTEFEUILLE
Zacht leder met als detail 
roodlederen biezen 
met zes vakjes voor 
uw creditcards en twee 
vakken voor biljetten.

LEDEREN F-TYPE 
AKTETAS
Deze F-TYPE aktetas is 
vervaardigd van zacht leder 
met als detail roodlederen 
biezen en heeft een suède 
voering met meerdere 
opbergvakken. Inbegrepen 
is ook een zak voor 
stofvrij opbergen.

50JSLGTRXFTW50JSLGTRXFTB

LEDEREN F-TYPE 
PASPOORTHOUDER
Deze paspoorthouder 
van zacht leder heeft 
roodlederen biezen, u kunt 
uw paspoort hierin veilig 
opbergen.

LEDEREN F-TYPE 
CREDITCARDHOUDER
Deze Jaguar F-TYPE 
creditcardhouder van fijn, 
zacht leder heeft roodlederen 
biezen en heeft ruimte voor 
6 creditcards.

LEDEREN F-TYPE 
IPHONE 5 HOES
Zacht leder met 
roodlederen biezen en een 
riempje zodat u uw iPhone 
er gemakkelijk uit kunt 
halen.

50JSLGTRXFTPC5

50JSS14FPB - Zwart

50JSS14FTR

50JSS14ETW 

50JLUGFTGB

50JSGFTYPE

50JSS14FTBC 50JSLGTRXFTIPH

50JSLGTRXFTP

50JSLGTRXFTJW

50JSLGTRXFTPAS

50JSLGTRXFTCH



F-TYPE KLEDINGTAS 
De kledingtas heeft een 
voorvak met ritssluiting, 
een handgreep en 
afneembare schouderriem 
in zacht, soepel leder 
voor een goede grip bij 
het oppakken. In de tas 
is een kledinghoes met 
universele kledinghanger, 
geïntegreerde haak en een 
vak met een ritssluiting 
voor kleinere artikelen.

F-TYPE HEREN 
TOILETTAS
De toilettas is voorzien 
van meerdere vakken met 
en zonder ritssluiting in 
de voering en wordt ook 
geleverd met een universele 
geïntegreerde deurhaak.

F-TYPE EXECUTIVE 
AKTETAS
Deze F-TYPE aktetas 
heeft een gemakkelijke 
handgreep van soepel 
leder en een afneembare 
schouderriem. Door de 
grote vakken binnenin 
kunt u uw persoonlijke 
bezittingen prima ordenen. 
Een vak met ritssluiting 
aan de buitenzijde is 
speciaal bestemd voor 
kleinere artikelen.

F-TYPE 24” KOFFER
De 24-inch trolley is 
voorzien van een voorvak 
met ritssluiting voor 
laptops, tijdschriften 
en documenten. Het 
adreslabel en de verstelbare 
banden zorgen ervoor 
dat alle bagage veilig en 
kreukvrij blijft.

F-TYPE 20” KOFFER
De 20-inch trolley is 
speciaal ontworpen zodat 
deze past in de overhead 
bagagevakken van een 
vliegtuig. Hij is voorzien van 
een voorvak met ritssluiting 
voor laptops, tijdschriften 
en documenten. Het 
adreslabel en de verstelbare 
banden zorgen ervoor 
dat alle bagage veilig en 
kreukvrij blijft.

5-DELIGE KOFFERSET OP MAAT GEMAAKT VOOR 
DE F-TYPE
Deze luxe kofferset is geïnspireerd op de F-TYPE en past als gehele 
set perfect in de kofferbak van de F-TYPE. De koffers zijn gemaakt 
van sterk nylon en leer en voorzien van rode F-TYPE-voering en 
ritssluitingstiksels ontworpen om de versnellingen van de auto 
te verbeelden.

JAGUAR F-TYPE “F” MANCHETKNOPEN 
Modern gestileerde F-TYPE manchetknopen met een F-TYPE 
‘F’ inscriptie in het midden. Verkrijgbaar in Zilver.

F-TYPE ‘F’ SLEUTELHANGER 
Deze F-TYPE sleutelhangers hebben in het midden een 
inscriptie ‘F’ en een lusbevestiging voor uw sleutels. 
Verkrijgbaar in Zilver en Brons.

LEDEREN F-TYPE 
BAGAGELABEL
Het bagagelabel van zacht 
leder heeft roodlederen 
biezen en een F-TYPE 
merkopdruk aan één zijde. 
Het adreskaartje is aan de 
andere zijde.

F-TYPE ZIJDEN 
STROPDASSEN
Deze Italiaanse stropdassen 
van 100% zijde met een 
terugkerend ‘F’-patroon 
vormen een mooie 
aanvulling op een zakelijk 
tenue. Handgemaakt in 
Italië. Verkrijgbaar in blauw, 
grijs en rood.

50JSTFSTB - Blauw 
50JSTFSTG - Grijs

F-TYPE 
NOTITIEBOEK, 
GROOT
Dit gebonden notitieboek 
van 152 pagina’s heeft het 
silhouet van de Jaguar 
F-TYPE op de omslag 
en het Jaguar-logo op 
iedere pagina. Dit zwarte 
notitieboek heeft ook een 
uitklapbaar binnenvak 
en een elastieken binder. 
Formaat 15x21 cm.

JAGUAR F-TYPE 
POCHETS
Een zijden pochet met 
een F-TYPE merkopdruk 
en een handgemaakte 
afwerkingsrand. Gemaakt in 
Italië. Verkrijgbaar in blauw, 
grijs en rood.

50JSTFPSG - Grijs
50JSTFPSB - Blauw

F-TYPE 
SLEUTELHANGER
Deze F-TYPE sleutelhanger 
bestaat uit een combinatie 
van zwart leder en metaal. 
Als eigentijdse F-TYPE 
sleutelhanger heeft 
hij een ‘trek-en-draai’ 
vergrendelingsmechanisme.

50JSTFPSR - Rood

50JSPANFTL

50JFTLUGGB

50JFTLUGWB

50JFTLUGLTB

50JFTLUG24SC

50JFTLUG20SC

50JSLGTRXFTLT

50JFTLUGSET 50JJCLFTC - Zilver

50JJCLFCB - Brons

50JJCLFKB - Brons

50JKRAFTF - Zilver

50JSTFSTR - Rood

50JKRAFTK



JAGUAR HEREN POLOSHIRTS 
Het klassieke Poloshirt wordt niet alleen geleverd in verschillende, mooie kleuren, maar heeft ook een fijne 
detailafwerking. Deze katoenen poloshirts zijn voorzien van een siliconenprint van de Jaguar Leaper op de borst, 
de Engelse vlag in grijze tint op de mouw en contrasterende details op de kraag en mouw. Verkrijgbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.

T-SHIRTS MET GROWLER PRINT 
Deze T-shirts met Growler print zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. Ze zijn van 100% katoen, 
in regular fit met een ronde hals. Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXXL.

JAGUAR HERENTRUI 
MET V-HALS
Deze V-halssweater is 
gemaakt van katoen en 
kasjmier, zodoende lekker 
zacht en comfortabel.  
Hij is voorzien van een 
geborduurde Jaguar Leaper 
op de borst en verkrijgbaar 
in de kleuren zwart en grijs. 
Verkrijgbaar in de maten 
XS tot en met XXXL.

50JMKNITJBLK - Zwart

JAGUAR DAMES 
POLOSHIRTS 
Deze getailleerde poloshirts 
voor dames zijn voorzien 
van een siliconenprint van 
de Jaguar Leaper op de 
borst, de Engelse vlag in 
grijze tint op de mouw 
en contrasterende details 
op de kraag en mouw. 
Verkrijgbaar in Zwart en 
Rood. Verkrijgbaar in de 
maten XS tot en met XXL.
50JWPOLOCRER - Rood

50JWPOLOCREBLK - Zwart

JAGUAR PETTEN
Klassieke katoenen 
honkbalpet met 6 vlakken 
en de iconische Jaguar 
Leaper. Verkrijgbaar in 
vier kleuren.

50JCRECAPBLK - Zwart
50JCRECAPGRN - Groen
50JCRECAPBLUE - Blauw

JAGUAR 
HONKBALPET
Jaguar honkbalpet met 
merkaanduiding en een 
siliconen afdruk van het 
Jaguar-merk aan de 
voorzijde. Bovenop zijn 
rode details zichtbaar. 

JAGUAR HERENTRUI MET RITSSLUITING 
EN CAPUCHON
Ideaal voor een onverwachts buitje. Dit vest met ritssluiting en 
capuchon heeft een fleecevoering en beschermt perfect tegen 
de kou. Het vest heeft verschillende details zoals een metalen 
Growler-speld op de taille en achterzijde van de kraag. Ribstoffen 
accenten op de manchetten en zoom. Het vest is verder afgewerkt 
met contrasterende grijze Alcantara-schouderstukken en details op 
de zakken. Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXXL.

GROWLER PETTEN
Onze Growler pet is bijzonder omdat hij van een op katoen 
gebaseerde Ottermanstof gemaakt is. Hij heeft een ruitpatroon aan 
de onderzijde en een Growler-badge op de voorzijde. Verkrijgbaar in 
blauw of grijs.

50JMPOLOCRER - Rood 50JMGROWTEER - Zwart met rode print50JMPOLOCREGRY - Grijs 50JMGROWTEEBL - Blauw

50JMPOLOCREGR - Race Groen 50JMGROWTEEWH - Wit

50JMPOLOCREBLK - Zwart

50JMGROWTEEBLK- Zwart met grijze print50JMPOLOCREBL - Blauw

50JMKNITJGRY - Grijs 50JCRECAPRED - Rood

50JSS12BC50JMHOODBLK 50JGROWCAPBLUE - Blauw

50JGROWCAPGRY - Grijs



LEDEREN 
PORTEFEUILLETAS
Deze portefeuilletas van 
zacht met koolstofvezel 
bedrukt leder heeft 
een subtiele Jaguar-
merkopdruk en een 
binnenwerk met tal van 
opbergvakken voor het 
gemakkelijk rangschikken 
van uw documenten.

LEDEREN IPAD-
HOUDER
Deze tas is voorzien van 
een met koolstofvezel 
bedrukte lederen 
schermomslag die uw 
iPad-scherm beschermt. 
Heeft een harde kaft 
voor bescherming die in 
drie standen gevouwen 
kan worden. Deze kaft 
kan dienst doen als een 
toetsenbordstandaard. 
Geschikt voor iPad 2.

LEDEREN 
TOILETTAS
Deze hoogwaardige met 
koolstofvezel bedrukte 
lederen toilettas is van 
zacht leder met subtiele 
Jaguar-merkopdruk en tal 
van opbergvakken voor het 
gemakkelijk ordenen van 
de inhoud.

LEDEREN AKTETAS 
Deze met koolstofvezel 
bedrukte zachtlederen 
aktetas is voorzien van een 
merkopdruk en heeft een 
suède voering. Er zijn een 
tal van opbergvakken voor 
het gemakkelijk opbergen 
van documenten.

JAGUAR LEDEREN TAS 
Deze klassieke weekendtas is gemaakt van leder, en heeft zwart 
metaalfinish grepen en een suède voering.

50JLUGLHBWN - Bruin

LEDEREN IPHONE 5 HOES
Deze iPhone 5-houder is van hoogwaardig met koolstofvezel bedrukt 
leder met subtiele Jaguar-merkopdruk aan de voorzijde en een 
riempje zodat u uw iPhone er gemakkelijk uit kunt halen.

LEDEREN PASJESHOUDER
Deze hoogwaardige met koolstof bedrukte lederen pasjeshouder 
heeft ruimte voor zes creditcards en is voorzien van details in zacht 
leder en heeft een Jaguar-merkopdruk aan de voorzijde.

LEDEREN 
PASPOORTHOUDER
Met deze hoogwaardige, met 
koolstof bedrukte lederen 
paspoorthouder kunt u uw 
paspoort veilig opbergen. 
De paspoorthouder is 
voorzien van een subtiele 
Jaguar-merkopdruk aan de 
voorzijde.

LEDEREN 
HOUDER VOOR 
VISITEKAARTJES
Deze visitekaarthouder is 
met koolstofvezel bedrukt 
soepel leder en met 
contrasterende details 
voorzien van het Jaguar-
logo en is verkrijgbaar in 
zwart, blauw en bruin.

50JSLGTRXBCBL - Blauw
50JSLGTRXBCB - Zwart

JAGUAR LEDEREN 
HERENRIEM
Zwarte Italiaanse herenriem 
van goede kwaliteit, heeft 
een stoere metalen gesp en 
het Jaguar Leaper-logo op 
de lederen lus. Verkrijgbaar 
in de maten S tot en 
met XXL.

LEDEREN 
BAGAGELABEL
Dit hoogwaardige met 
koolstofvezel bedrukte 
lederen bagagelabel kan 
veilig aan uw bagage 
worden bevestigd. Het 
heeft een subtiele Jaguar-
merkopdruk aan de 
voorzijden.

LEDEREN 
PORTEFEUILLE
Deze hoogwaardig 
lederen portefeuille met 
koolstofvezel opdruk 
heeft zacht lederen details 
en een subtiele Jaguar-
merkopdruk aan de 
voorzijde. Deze portefeuille 
heeft ruimte voor zes 
creditcards en heeft twee 
vakken voor biljetten.

LEDEREN 
PORTEFEUILLE
Deze hoogwaardig 
lederen portefeuille met 
koolstofvezel opdruk 
heeft zacht lederen details 
en een subtiele Jaguar-
merkopdruk aan de 
voorzijde. Deze portefeuille 
heeft ruimte voor zes 
creditcards en heeft twee 
vakken voor biljetten.

50JSLGTRXPORT

50JSLGTRXIPH

50JSLGTRXVC

50JSLGTRXBSG50JLUGLHBLK - Zwart

50JSLGTRXSH5 50JSLGTRXPASS

50JSLGTRXBCT - Bruin 50JFAABB

50JSLGTRXLT

50JSLGTRXW

50JSLGTRXJW

50JSLGTRXCH



ZIJDEN SJAALS VOOR DAMES
Het assortiment van zijden sjaals is exclusief ontworpen door het Jaguar-ontwerpteam. Het assortiment is gebaseerd op 
verschillende inspiratiebronnen, waaronder onderdelen van de klassieke Jaguar-raceauto’s, de auto’s zelf, geblokte race-
vlaggen, de oorspronkelijke zwaluwmascotte en de iconische Leaper. Deze sjaals worden geproduceerd in Como, Italië. 
Gedrukt op fijne Italiaanse zijde en gepresenteerd in een luxe geschenkdoos.

JAGUAR 
KASJMIEREN 
SJAALS
Deze sjaals van 100% 
kasjmier hebben een 
Jaguar-borduursel 
en zijn het volmaakte 
winteraccessoire. Geschikt 
voor dames en heren. 
Afmetingen: 30x150cm. 
Verkrijgbaar in twee 
kleuren, donkergrijs 
en karmijn (dieprood). 
Vervaardigd in Schotland.

JAGUAR BAR 
MANCHETKNOPEN
Deze modern gestileerde 
manchetknopen zijn 
voorzien van het Jaguar-
merk op de draaiende 
achterkant en zijn 
verkrijgbaar in een reeks 
van drie klassieke kleuren: 
Zwart, Wit en Blauw.

50JJCLBARW - Wit
50JJCLBAR - Zwart

JAGUAR LEAPER 
MANCHETKNOPEN 
Deze manchetknopen zijn 
voorzien van de iconische 
Jaguar Leaper en vormen 
een mooie aanvulling op 
een zakelijk tenue. Ze zijn 
verkrijgbaar in een gouden, 
zilveren en bronzen finish.

50JJCLLEAPCGM - Brons
50JJCLLEAPCG - Goud

JAGUAR LOZENGE 
MANCHETKNOPEN
Deze manchetknopen 
hebben een Jaguar-
ruitontwerp op het 
oppervlak en de merknaam 
‘Jaguar’ gegraveerd op 
de sluiting. 

CARBON FIBRE 
MANCHETKNOPEN 
Deze Jaguar 
manchetknopen zijn 
voorzien van een carbon 
fibre inleg, hetzelfde 
hoogwaardige materiaal 
dat in onze auto’s 
gebruikt wordt.

RETROBRIL VOOR 
HEREN
Deze Jaguar-zonnebril 
heeft een zwarte acetaat 
voorzijde met een 
mat oppervlak aan de 
buitenzijde en grijze 
gepolariseerde lenzen in 
één kleur – 100% UV-
bescherming.

BRILMONTUUR 
HEREN SPORTS-
STIJL
Deze sportieve Jaguar-
zonnebril heeft een zwarte 
acetaat voorzijde met 
een mat oppervlak aan 
de buitenzijde. Voor een 
beter zicht tijdens het 
rijden zijn de lenzen grijs en 
gepolariseerd in één kleur 
met anti-reflectie-coating. 
100% UV-bescherming.

JAGUAR KLASSIEK 
CHRONOGRAPH 
HORLOGE 
Dit Jaguar Chronograph 
Horloge is een 
kwaliteitsuurwerk en 
voorzien van de Jaguar 
Leaper op de sportieve, 
rood met zwarte 
wijzerplaat. Dit horloge 
heeft een driedelig metalen 
behuizing en een glas 
van saffierkristal. Het 
wordt geleverd met een 
lederen bandje voorzien 
van rood contrasterend 
stiksel. Verder zijn er 
verschillende functies zoals 
een 12 uurs stopwatch en 
datumweergave.

PILOTENBRIL VOOR 
HEREN
Deze Jaguar zonnebril 
heeft een zwarte, acetaat 
voorzijde met een 
mat oppervlak aan de 
buitenkant. De glazen 
zijn unikleur grijs en 
gepolariseerd. Voor een 
beter zicht tijdens het rijden 
zijn de glazen voorzien van 
een anti-reflectie-coating. 
100% UV-bescherming.

50JSTSILKCH - Chartreuse groen 50JSTSILKNG - Goud

50JSTSILKCOB - Kobalt blauw50JSTSILKCL - Claret paars

50JSTSDG - Donkergrijs 50JSTSC - Karmijn

50JJCLBARB - Blauw50JJCLLEAPCS - Zilver

50JJCLREP50JJCLINL

50JSG8840 50JSG9724

50JCOREWATCH 50JSG5610



E-TYPE BOEK
Een gedetailleerd overzicht van de historie van de afgelopen 50 jaar 
van een ontwerpicoon, de Jaguar E-Type.

JAGUAR BALPEN
Eigentijds gestileerde balpen met subtiele Jaguar-merkopdruk.

JAGUAR 
SLEUTELRING MET 
USB FUNCTIE
Handige 8GB USB-stick 
in de vorm van de Jaguar 
sleutel. De USB stick kan 
met een drukknop uit 
de sleutelring worden 
geschoven. 

JAGUAR 
NOTITIEBOEK, 
KLEIN 
Dit gebonden notitieboek 
van 152 pagina’s met 
het Jaguar-logo op de 
omslag heeft logo’s en 
afbeeldingen op iedere 
pagina. Dit zwarte 
notitieboek heeft ook een 
uitklapbaar binnenvak 
en een elastieken binder. 
Formaat 9x14 cm.

IPHONE CASE MET 
AFBEELDING VAN 
DE ENGELSE VLAG
Een slanke, aluminium 
iPhone-case voorzien van 
de Jaguar Leaper en de 
Engelse vlag. Geschikt voor 
iPhone 5S.

JAGUAR 
NOTITIEBOEK, 
GROOT 
Dit gebonden notitieboek 
van 152 pagina’s met het 
Jaguar-logo in reliëf op 
de omslag heeft logo’s 
en afbeeldingen op 
iedere pagina. Dit zwarte 
notitieboek heeft ook een 
uitklapbaar binnenvak 
en een elastieken binder. 
Formaat 15x21 cm.

IPHONE-CASE MET 
GROWLER 
De altijd herkenbare 
Growler staat prominent op 
deze aluminium iPhone-
hoes. Geschikt voor iPhone 
5S en 6.

50JRGOWIPHONE6CA - iphone 6

ZILVEREN IPHONE-
CASE MET DE 
JAGUAR LEAPER 
Onze zilver-aluminium 
afgewerkte iPhone-case is 
voorzien van een subtiele 
Jaguar Leaper op de 
onderkant van de case. 
Geschikt voor iPhone 5S.

JAGUAR MOK 
Met de iconische Jaguar 
Leaper aan twee zijden.

JAGUAR MOK 
Deze matzwarte mok heeft 
een zwart Jaguar-logo. 

MOK MET GROWLER 
Met de afbeelding van 
zowel de Jaguar Growler 
als het Leaper-logo op één 
van de zijden van de beker.

MOK MET E-TYPE
Met een unieke schets van 
de fabuleuze E-Type en het 
Jaguar Heritage-logo. 

JAGUAR 
BUREAUKALENDER 
2015
De Jaguar kalenders laten 
de meest dramatische 
en inspirerende beelden 
zien uit de actuele 
fotocollectie. Iedere maand 
de Jaguar spirit in beeld. 
De afmetingen van de 
kalenders zijn Muur 600 
x 450 mm en Bureau 250 
x 130 mm.

JAGUAR 
MUURKALENDER 
2015
De Jaguar kalenders laten 
de meest dramatische 
en inspirerende beelden 
zien uit de actuele 
fotocollectie. Iedere maand 
de Jaguar spirit in beeld. 
De afmetingen van de 
kalenders zijn Muur 600 
x 450 mm en Bureau 250 
x 130 mm.

50JGKEYFOB8GB

50JSPANBS

50JCAAJUJ5

50JSPANBL

50JRGOWIPHONE5CA - iphone 5 50JRSILVIPHONE5CA

50JSPAETB50JSPABACBP

50JRCORPMUG14

50JCEACORP

50JRGRMUG14

50JREMUG14

50JDESKCAL

50JWALLCAL



JAGUAR XE 
Collector’s item 
schaalmodel Jaguar XE, 
1:43 Verkrijgbaar in Italian 
Racing Red.

JAGUAR F-TYPE 
Collector’s item 
schaalmodel Jaguar 
F-TYPE Convertible, 
1:43. Verkrijgbaar in 
Satellite Grey.

JAGUAR XKR-S 
ULTIMATE BLACK 
SCHAAL 1:43
Collector’s item 
schaalmodel Jaguar 
XKR-S 1:43. Verkrijgbaar in 
Ultimate Black en French 
Racing Blue.

50JDCAXKRSB - Ultimate Black

JAGUAR XFR 
SCHAAL 1:43
Collector’s item: 
schaalmodel Jaguar XFR, 
1:43. Verkrijgbaar in Polaris 
White, Italian Racing Red of 
Rhodium Silver. 

50JDCAXFR - Italian Racing Red
50JDCAXFRW - Polaris White

JAGUAR F-TYPE V8-S 
Collector’s item schaalmodel 
F-TYPE Convertible V8-S, 1:43. 
Verkrijgbaar in Firesand, Salsa 
Red of Black.

50JDCAFTV8B - Ultimate Black
50JDCAFTV8 - Firesand

JAGUAR XJ SCHAAL 
1:43
Collector’s item 
schaalmodel Jaguar XJ, 1:43 
Verkrijgbaar in Caviar of 
Dark Sapphire.

50JDCAXJC - Caviar
50JDCAXJ - Black Amethyst

GROTE GOLFPARAPLU
Deze luxe, automatisch openende 80 cm grote golfparaplu heeft een 
glasvezel schacht en een scherm met ventilatieopeningen. Daarnaast 
heeft de paraplu een zachte rubberen handgreep voor betere houvast 
en een opberghoes met draagriempje. Verkrijgbaar in zwart.

JAGUAR 
ZAKPARAPLU
Deze zakparaplu is 
lichtgewicht maar is 
stevig door een robuuste 
glasvezelconstructie. U kunt 
de paraplu met één hand 
openen en sluiten - perfect 
bij het in- en uitstappen. 
Compleet met hoes.

JAGUAR 
STADSPARAPLU 
Deze rood/zwarte 
stadsparaplu (golfformaat, 
80 cm) heeft een 
lederen handgreep met 
contrasterende rode 
stiksels. Heeft een stevig, 
maar licht glasvezel frame. 
Voor meer gebruiksgemak 
heeft de paraplu een 
systeem voor het openen 
en een zachte rubberen 
handgreep. Wordt geleverd 
met een hoes.

JAGUAR F-TYPE R COUPE
Collector’s item schaalmodel F-TYPE R Coupé, 1:43. 
Verkrijgbaar in Polaris White. 

JAGUAR LEDEREN LUS-SLEUTELHANGER
De verchroomde metalen sleutelring is voorzien 
van een lederen lus, met ‘trek-en-draai’ 
sleutelvergrendelingsmechanisme. Door dit mechanisme 
is de sleutelring veilig en gemakkelijk in het gebruik.

50JKRALLK - Zwart 
50JKRALLKR - Rood

JAGUAR LEAPER 
SLEUTELHANGER 
De iconische Jaguar 
Leaper in 3D is verkrijgbaar 
in gouden, zilveren en 
bronzen afwerking.

50JJCLLEAPKG - Goud
50JJCLLEAPKGM - Brons

JAGUAR LEAPER 
SLEUTELHANGER 
Voor deze iconische 
Jaguar Leaper in 3D is er 
een plaatje verkrijgbaar 
voor het aanbrengen van 
een persoonlijk detail. 
Verkrijgbaar in zilveren en 
bronzen finish.

50JJCLLEAPKSP - Zilver

50JJCLLEAPKS - Zilver

50JJCLLEAPKGMP - Brons

50JDCAX760

50JDCAFT - Satellite Grey

50JDCAXKRS - French Racing Blue50JDCAXFRS - Rhodium Silver

50JDCAFTV8R - Salsa Red

50JDCAXJCS - Dark Sapphire

50JDCAFTCR50JKRALLKE - Espresso

50JKRALLKBL - Blauw

50JUMAPB

50JUMAGBR 50UMAGBG



UK HEREN BORST (CM)

XS 94

S 99

M 104

L 109

XL 114

XXL 119

XXXL 125

UK DAMES BORST (CM) TAILLE (CM) HEUP (CM)

XS (6) 82 66 88

S (8) 86 70 92

M (10) 90 74 96

L (12) 94 78 100

XL (14) 98 82 104

XXL (16) 102 86 108

TABELLEN VOOR MA AT VOERING

JAGUAR ‘NO. 3’ WINNAAR LE MANS 1957 
Dit is de auto die heeft geholpen bij het creëren van een legende – de 
Le Mans-winnaar, de D-Type uit 1957, compleet met zijn beroemde No. 
3-racemarkeringen en gereproduceerd in zijn oorspronkelijke blauwe 
kleurstelling. Dit gegoten schaalmodel van 1:43 zal zowel eigenaars als 
verzamelaars aanspreken. 

E TYPE 1961
Collector’s item schaalmodel Jaguar 1961 E-Type, 1:43.  
Verkrijgbaar in crèmekleur. 

Belangrijke kennisgeving:

Sommige producten in deze brochure zijn niet verkrijgbaar in bepaalde landen. Neem contact op met uw 
Jaguar-dealer voor meer informatie over het assortiment in uw land. 

Jaguar Land Rover streeft voortdurend naar het verbeteren van de specificaties, het design en de productie, 
hierdoor worden er voortdurend wijzigingen uitgevoerd. Alles wordt in het werk gesteld om deze brochure 
actueel te houden, maar deze mag niet worden gezien als een foutloze gids voor actuele specificaties. Voor 
de kleuren die hier worden weergegeven, geldt dat het drukproces beperkingen heeft. Hierdoor kunnen de 
weergegeven kleuren afwijken van het werkelijke product. 

Dankbetuiging:

Het Louwman Museum in Nederland is zo vriendelijk geweest de ‘Ecurie Ecosse’-auto aan Jaguar uit te lenen.

50JDCLMANDTTYPE3 50JDCAET1961 ZO KUNT U BESTELLEN

NB: Sommige producten zijn in bepaalde landen niet leverbaar als gevolg van handelsmerk-beperkingen. 

Alle producten moeten worden besteld via het Unidial-systeem. Jaguar-dealers die Branded Goods bestellen, 
moeten inloggen op Unidial met hun standaard dealer-account waarvan het nummer begint met Z00JB/Nxxxx. 

Het wachtwoord is het bestaande wachtwoord voor hun standaard Jaguar dealer-account (d.w.z. Z00JB/Nxxxx). 

De volgende URL’s moeten worden gebruikt voor toegang tot het Unidial-systeem voor de 
belangrijkste markten:

UK/Europe en ROW-importeurs http://www.jaguar.unipart.co.uk/unidial/index2.html

China http://www.jaguar.unipart.co.uk/unidial/index2CN.html 

Rusland http://www.jaguar.unipart.co.uk/unidial/index2RU.html

NB: JLR standaard betalingsvoorwaarden zijn incasso aan het einde van de maand die volgt op de factuurmaand. 

Facturen zullen worden uitgegeven op de datum van goederenverzending en niet op de besteldatum.

De bestaande wachtwoorden zijn al overgezet naar het nieuwe systeem, maar als u geen toegang hebt tot die 
systemen of als u vragen heeft over uw bestellingen, neem dan contact op met het klantenserviceteam via de 
volgende contactgegevens. 

Verenigd Koninkrijk & ROW Tel: 0870 770 7227 E-mail: jaguarcollection@unipart.com

Land Contactnummer E-mailadres

Oostenrijk 0800 070357 ecsat@unipart.com

België NL 0800 81574 ecsbvl@unipart.com

België FR 0800 81575 ecsbwa@unipart.com

Tsjechische republiek 00420 2390 18473 ecscz@unipart.com

Frankrijk 0805 542508 ecsfr@unipart.com

Duitsland 0800 7240609 ecsde@unipart.com

Italië 800 931587 ecsit@unipart.com

Luxemburg 02487 1870 ecsbwa@unipart.com

Monaco 0157329371 ecsfr@unipart.com

Nederland 0800 7890002 ecsnl@unipart.com

Spanje 900 816720 ecses@unipart.com

Portugal 800 781396 ecspt@unipart.com

Onderdeelnummer Conventie

De volgende instructies gelden, als er een maat (XS-XXXL) bij het artikelnummer moet worden toegevoegd.

Selecteer het onderdeelnummer in kwestie bv. 50JSS14FPB voor het F-TYPE Poloshirt Heren, zwart.

Voeg de letter(s) (XS-XXXL) of het nummer (8 tot 18) toe aan het einde van het onderdeelnummer. 

Bv. voeg een L toe voor de maat Large aan het einde van het onderdeelnummer, zodat het onderdeelnummer 
er als volgt uitziet 50JSS14FPBL. Dit geeft dan het juiste onderdeel en de juiste maat weer.

Typische conventie voor onderdeelnum-
mers

Nieuw onderdeelnummer Beschrijving

50JMLEMSFTJKTGYXXXL 50JMLEMSFTJKTGY3XL Heritage ’57 Soft Shell Racing-jack heren

50JLEMANNAVYTEEXXXL 50JLEMANNAVYTEE3XL Heritage ’57 Graphic T-shirt marineblauw

50JLEMANPADWHTEEXXL 50JLEMANPADWTSXXL Heritage ’57 Graphic T-shirt wit

50JLEMANPADWHTEEXXXL 50JLEMANPADWTS3XL Heritage ’57 Graphic T-shirt wit

50JLEMANPADWHTEXXXL 50JLEMANPADWHTE3XL Heritage ’57 Paddock-shirt

50JLEMANPSTGTEEXXXL 50JLEMANPSTGTEE3XL Heritage ’57 No. 3 Graphic T-shirt grijs

50JLEMANPSTNTEEXXXL 50JLEMANPSTNTEE3XL Heritage ’57 No. 3 Graphic T-shirt marineblauw

50JLEMANPSTWTEEXXXL 50JLEMANPSTWTEE3XL Heritage ’57 No. 3 Graphic T-shirt wit  

Uitzonderingen
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