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U W  I - PA C E

De volgende pagina's leiden u door een aantal logische stappen die het u gemakkelijker 
maken om uw I-PACE te personaliseren. U hebt uitgebreide keuzemogelijkheden: van het 
kiezen van de voor u ideale uitvoering, tot exterieurkleuren en velgen die uw stijl bepalen. 
Stel uw eigen auto samen met onze online configurator op jaguar.nl die nog veel meer 
personaliseringsmogelijkheden biedt. 

Configureer uw I-PACE op jaguar.nl

Als u uw eigen auto wilt specificeren, ga dan 
naar pagina's 4-6, waar u de standaarduitrusting 
van de verschillende uitvoeringen van de I-PACE 
kunt vergelijken.

Pagina 7Pagina's 4-6

PROGRAMMA EN 
AUTOPRIJZEN

KIES UW 
UITVOERING

De 294 kW/400 pk sterke krachtbron van de I-PACE is 
het summum van Jaguar's elektrische auto-prestaties 
en maakt de acceleratie en het rijgedrag van een 
sportauto mogelijk.

https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/f-pace_k2125/48gn9


PERSONALISEREN

Pagina 13

TECHNISCHE 
GEGEVENS

Pagina 12

Klik op de link in deze sectie om uw persoonlijke I-PACE 
te creëren met onze online configurator. Ook vindt u hier 
een link om gemakkelijk een proefrit aan te vragen.

Bekijk hier de technische gegevens van de  
Jaguar I-PACE. Inclusief prestaties, verbruik, emissies, 
gewichten en afmetingen.

Pagina's 8-11

KIES UW LAKKLEUR 
EN VELGEN

U kunt kiezen uit een uitgebreid programma lakkleuren 
en lichtmetalen velgen. Hiermee geeft u uitdrukking aan 
uw individuele smaak.



N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.  
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
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Configureer uw I-PACE op jaguar.nl

K I E S  U W

U I T V O E R I N G

I - PACE R - DY NAM IC S E  –  S TAN DA AR D U ITR US TI N G

EXTERIEURKENMERKEN

Premium LED-koplampen met LED 'J-Blade' 
signature-dagrijverlichting
Standaard aluminium dak in carrosseriekleur
Grille in Atlas Grey met omlijsting in Gloss Black
Onderste frontblades in carrosseriekleur
Voor- en achterbumper in carrosseriekleur
Blades voorbumper in Atlas Grey
Luchtuitlaat in 'motorkap'
Kunststof portierpanelen in carrosseriekleur
Buitenspiegelkappen in Gloss Black
Uitklapbare verzonken portiergrepen
Omlijsting zijruiten in Gloss Black
Onderzijde achterbumper in Gloss Black
Achterskirt in carrosseriekleur
Elektrische achterklepbediening
Akoestisch gelaagde voorruit
Extra warmtewerende voorruit
Gehard glas voor voor-/achterportierruiten, 
achterzijruiten en achterruit
Verwarmbare achterruit met timer
Ruitenwissers met regensensor
Koplampen met schemersensor
Uitschakelvertraging koplampen
Elektrisch verstel-, verwarm en inklapbare 
buitenspiegels, automatisch dimmend aan 
bestuurderszijde, met memoryfuncte en 
instapverlichting
LED-achterlichten
Sleepogen vóór en achter
Jaguar embleem in zwart/zilver centraal in grille
Jaguar leaper en woordmerk 'JAGUAR' in Gloss 
Black centraal op achterklep
Badge 'I-PACE' in Gloss Black linksonder op 
achterklep
R-Dynamic-badge op ondergrille voorbumper

OPLADEN

Laadaansluiting achter klep in linker voorspatbord
11 kW driefasen wisselstroom-boordlader
Laadsysteem accu geschikt voor opladen via 
230V-stopcontact, industriële stopcontacten, 
thuislader en snelladers tot meer dan 100 kW
Laadkabel voor AC-laadpaal en AC-thuislader 
(Modus 3)
Opladen met timerfunctie en via InControl Remote 
(Remote Control Actions)

VELGEN & BANDEN

20" 6-Spoke 'Style 6007' lichtmetalen velgen in 
Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Dark Grey
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Wielmoersloten
Tyre Repair System

RIJDYNAMIEK

All Wheel Drive
All Surface Progress Control (ASPC)

JaguarDrive Control
Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)
Open differentieel met Torque Vectoring 
by Braking
Dynamic Stability Control
Electronic Traction Control (ETC)
Motor Drag Torque Control
Roll Back Protection
Roll Stability Control (RSC)
Hill Launch Assist
Low Traction Launch
Onafhankelijke wielophanging. Voor: double 
wishbone – achter: Integral Link-constructie
Schroefvering (niet-actieve wielophanging) 
Passieve wielophanging met conventionele 
schokdempers

Dubbel hydraulisch remsysteem: geventileerde 
remschijven vóór en achter (diameter remschijven 
vóór: 350 mm / achter: 325 mm)
Vierkanaals antiblokkeer remsysteem (ABS)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Enhanced Brake Regeneration, met selecteerbaar 
niveau (omzetten van kinetische bewegingsenergie 
van de auto in elektriciteit om de accu op te laden 
tijdens het uitrollen en remmen)
Emergency Braking (werking via 
voorwaartsgerichte camera)
Elektromechanisch gestuurde parkeerrem (EPB)
Emergency Brake Lights (EBL) 
(alarmknipperlichten gaan automatisch knipperen 
bij hard remmen of noodstop)

INTERIEURKENMERKEN

Interieurafwerking in Gloss Black
Hemelbekleding in Morzine in Ebony
Met leder bekleed stuurwiel
Stuurkolom handmatig in lengte en hoogte 
verstelbaar
Start-/stopknop
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Zonnekleppen voor bestuurder en voorpassagier 
met verlichte make-up spiegels
Elektrisch bedienbare portierruiten met 
tiptoetsfunctie en inklembeveiliging 
(comfortsluiting bij afsluiten auto)
Elektrische interieurvoorverwarming
2-Zone automatic climate control
Automatische recirculatiefunctie met 
luchtkwaliteitssensor
Portiergeschakelde interieurverlichting met 
vertragingsinstelling; verlichting in hemelconsole
Premium interieurverlichting met in 30 kleuren 
configureerbare ambianceverlichting
Leeslampjes voorin met Jaguar Sense-
aanraaksensoren

LED-leeslampjes achterin
Afsluitbaar dashboardkastje
Groot bergvak in middenconsole tussen 
voorstoelen
Bekerhouders vóór en achter
Opbergvak in voorzijde middenconsole met ruimte 
voor mobiele telefoons en sleutels
Portiervakken in voor- en achterportieren
Grote bergruimte onder zitting achterbank
Extra bergvak onder 'motorkap'
Dakhandgrepen vóór en achter
Bagagebevestigingsogen in vloer bagageruimte
Bevestigingshaken tegen zijwanden bagageruimte
Extra bergruimte onder bagageruimtevloer
Afdekking bagageruimte
Non-Smoker's Pack
Metalen dorpellijsten met woordmerk 'JAGUAR'

ZITPLAATSEN & BEKLEDING

12-voudig elektrisch verstelbare sportstoelen, met  
memoryfunctie voor bestuurdersstoel en 2-voudig 
handmatig verstelbare hoofdsteunen
Stoelbekleding in DuoLeather in Ebony met 
interieur in Ebony/Ebony
Middenconsole met middenarmsteun
Asymmetrisch gedeeld (40:20:40) neerklapbare 
achterbank met uitklapbare middenarmsteun

https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/f-pace_k2125/48gn9


N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.  
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
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Configureer uw I-PACE op jaguar.nl

K I E S  U W

U I T V O E R I N G

I - PACE R - DY NAM IC S E  –  S TAN DA AR D U ITR US TI N G ( VERVO LG)

INFOTAINMENT

Interactive Driver Display: 12,3" digitaal 
instrumentenpaneel met virtuele instrumenten en 
weergave van full-screen 3D-kaarten
Pivi Pro infotainmentsysteem inclusief Connected 
Navigation Pro en Smart Settings
Touch Pro Duo met 10" HD full-colour touchscreen 
boven in middenconsole en onderste 5,5" 
touchscreen met multifunctionele Dynamic Dials 
Audiosysteem met 140 W en 8 luidsprekers
DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
Bluetooth® mobiele telefoon-integratiesysteem, 
inclusief Bluetooth® audiostreaming
Draadloze telefoonlader in middenconsole
Spraakherkenning
InControl Apps
Software Over The Air (SOTA)
Data-abonnement (500 MB/maand voor een totale 
periode van 3 jaar) 
Remote
Wireless Android Auto™
Wireless Apple CarPlay®
12V-aansluitingen in voorzijde middenconsole, in 
achterzijde middenconsole en in bagageruimte
5 USB-aansluitingen verdeeld over het interieur

BESTUURDERSONDERSTEUNING

Emergency Braking
Adaptive Cruise Control met Steering Assist
Driver Condition Monitoring
Lane Keeping Assist
Blind Spot Assist
Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed limiter
Achteruitrijcamera
Park Distance Control (PDC) vóór en achter
Rear Collision Monitor
Rear Traffic Monitor

VEILIGHEID & BEVEILIGING

Front- en zij-airbags voor bestuurder en 
voorpassagier met detectiesysteem voor 
voorpassagier. Van voor naar achter doorlopende 
curtain-hoofdairbags voor inzittenden  
voor-/achterin. 
Deactiveringsmogelijkheid voor airbag 
voorpassagier
Hoofdsteunen voorstoelen en achterbank (3x) in 
hoogte verstelbaar
3-punts veiligheidsgordels voorstoelen met 
gordelspanners en spankrachtbegrenzing. 3-punts 
veiligheidsgordels achterin. Geluidssignaal bij niet 
dragen veiligheidsgordels
Voetgangersbeschermingssysteem (airbagsysteem 
voor bescherming van voetgangers onder 
achterzijde van 'motorkap' om contact met 
voorruit te voorkomen)
Centrale vergrendeling met afstandsbediening, 
inclusief supervergrendeling en automatische 
portiervergrendeling bij wegrijden (instelbaar)
Elektrisch bedienbare kindersloten op 
achterportieren
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes in 
buitenste zitplaatsen achterbank 
Anti-diefstalalarm met beveiliging van carrosserie 
en interieur, zelfinschakelende startonderbreker, 
noodstroombatterij en hellingshoekdetectie
Jaguar Smart Key System – Keyless Start met 
Start-/Stopknop
Jaguar Smart Key System – Keyless Entry  
(ont-/vergrendelen zonder gebruik 
afstandsbediening/sleutel)
Secure Tracker: Track & Trace alarmsysteem (met 
abonnement van 36 maanden)
Emergency Brake Assist (EBA)
Noodstop-remlicht (alarmknipperlichten gaan 
knipperen bij hard remmen of noodstop)

https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/f-pace_k2125/48gn9
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Configureer uw I-PACE op jaguar.nl

K I E S  U W

U I T V O E R I N G

EXTERIEURKENMERKEN

Vast glazen panoramadak
Matrix LED-koplampen met LED 'J-Blade' 
signature-dagrijverlichting
Dynamische richtingaanwijzers

VELGEN & BANDEN

20" 5-Spoke 'Style 5068' lichtmetalen velgen in 
Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Dark Grey

ZITPLAATSEN & BEKLEDING

16-voudig elektrisch verstelbare en  
koel-/verwarmbare sportstoelen met 
memoryfunctie voor bestuurdersstoel en 2-voudig 
handmatig verstelbare hoofdsteunen
Achterbank met verwarmbare buitenste zitplaatsen
Stoelbekleding in Windsor leder in Ebony met 
interieur in Ebony/Ebony
Hemelbekleding in Suedecloth in Ebony

INFOTAINMENT

Head-Up Display
MeridianTM audiosysteem met 400 W en  
11 luidsprekers

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.  
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 

I - PACE R - DY NAM IC H S E –  E X TR A- U ITR US TI N G T.O .V.  
I - PAC E R- DY NAM I C S E

https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/f-pace_k2125/48gn9
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PROGRAMMA EN AUTOPRIJZEN

CODE UITVOERINGEN EN MOTOREN TRANSMISSIE AANDRIJVING VERMOGEN 
kW/pk

GECOMBINEERDE 
CO2-EMISSIE  

g/km 
WLTP2)

GECOMBINEERD 
ENERGIEVERBRUIK  

TEL
kWh/100 km 

WLTP2)

GECOMBINEERDE 
ACTIERADIUS

TEL
km 

WLTP2)

NETTO 
CATALOGUS- 

PRIJS
BTW BPM FISCALE  

WAARDE
CONSUMENTEN- 

PRIJS1)

I-PACE R-DYNAMIC SE
5002244591 EV400 Dubbele elektromotor Automaat AWD 294 / 400 0 23,1 448  € 77.603,54  € 16.296,74  €  0     € 93.900,28  € 95.450,28 

I-PACE R-DYNAMIC HSE
5002244604 EV400 Dubbele elektromotor Automaat AWD 294 / 400 0 23,2 445  € 84.644,85  € 17.775,42  €  0     € 102.420,27  € 103.970,27 

I - P A C E 
M O D E L J A A R  2 0 2 4 
Hier kunt u uw uitvoering selecteren.

Configureer uw I-PACE op jaguar.nl. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)   Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Consumentenprijzen zijn inclusief 5 jaar garantie met een maximum van 150.000 kilometer en inclusief 5 jaar Jaguar Assistance. De I-PACE 

profiteert eveneens van acht jaar garantie op de 90 kWh accu met een maximum van 160.000 kilometer. Voorwaarde voor Jaguar Assistance: kies jaarlijks voor een Jaguar erkend reparateur voor uw regulier onderhoud en Zomer- of Wintercheck. Uw recht op 
Jaguar Assistance vervalt wanneer uw regulier onderhoud en Zomer- of Wintercheck niet jaarlijks zijn uitgevoerd door een Jaguar erkend reparateur.

2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te 
meten. De WLTP vervangt de vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische 
fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde 
CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt 
alleen de basis-BPM genoemd die geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief 
een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tus-
sentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele opties of een combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. In de configurator van dit model op jaguar.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die de juiste prijs van de door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. 
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg jaguar.nl of uw dealer voor meer informatie.
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2024.

https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/f-pace_k2125/48gn9


SOLID FUJI WHITE

METALLIC FIRENZE RED

METALLIC OSTUNI PEARL WHITE

METALLIC SANTORINI BLACK

3 LAKKLEUREN & VELGEN

S E L E C T E E R  U W  L A K K L E U R

Nu u uw gewenste uitvoering hebt geselecteerd, kunt 
u uw lakkleur kiezen. Van rijke, diepe solid-tinten 
tot sprankelende metallic-kleuren zijn onze lakken 
opgebouwd volgens de nieuwste pigment-technologieën. 
Onze solid-lakken geven de auto een diepe unifome glans, 
terwijl onze metallics (optie) voor een glinstering zorgen 
die altijd in het oog springt. Onze premium metallic-lakken 
(optie) versterken zowel de kleur als de intensiteit van 
de afwerking, zodat uw auto een nog sterkere uitstraling 
krijgt. Daarnaast is de I-PACE voor het eerst ook 
beschikbaar met twee SV Bespoke Ultra Metallic lakken 
in satijnglans.

METALLIC EIGER GREY

METALLIC PORTOFINO BLUE



CARPATHIAN GREY

SV BESPOKE
ULTRA METALLIC

CARPATHIAN GREY
SATIJNGLANS

SV BESPOKE
ULTRA METALLIC

EIGER GREY
SATIJNGLANS

3 LAKKLEUREN & VELGEN

Configureer uw I-PACE op jaguar.nl

PREMIUM METALLIC



3 LAKKLEUREN & VELGEN

K I E S  U W  L I C H T M E TA L E N  V E L G E N

Er is keuze uit een uitgebreid programma lichtmetalen velgen. De maten variëren van 18” tot een bijzonder aantrekkelijke 22”. De markante designkenmerken voegen stuk voor stuk 
hun specifieke karakter toe aan de uitstraling van de auto. In de configurator op jaguar.nl kunt u zien welke velgen beschikbaar zijn voor uw gewenste uitvoering.

18" 5-SPLIT SPOKE 'STYLE 5055'  
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY

19" 5-SPLIT SPOKE 'STYLE 5055'  
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY

20" 6-SPOKE 'STYLE 6007' 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY
Standaard op I-PACE R-Dynamic SE

20" 5-SPOKE 'STYLE 5068' 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY
Standaard op I-PACE R-Dynamic HSE



3 LAKKLEUREN & VELGEN

Configureer uw I-PACE op jaguar.nl

20" 5-SPOKE 'STYLE 5068' 
GLOSS BLACK

22" 5-SPLIT SPOKE 'STYLE 5056' 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY

22" 5-SPLIT SPOKE 'STYLE 5056' 
GLOSS BLACK

22" 5 BRANCHES « STYLE 5069 »
SATIN DARK GREY MET INZETTEN IN CARBON FIBRE



AANDRIJFLIJN EV400 AWD

Max. vermogen kW (pk) 294 / 400

Max. koppel Nm 696

Accutype/totale (bruikbare) accucapaciteit1) kWh Lithium-ion pouch-cellen / 90 (84,7)

Boordlader 11 kW driefasen wisselstroom (AC)

Aandrijving All Wheel Drive

PRESTATIES

0-100 km/h s 4,8

Topsnelheid km/h 200

ENERGIEVERBRUIK GECOMBINEERD – WLTP2)

Verbruik: TEL – TEH kWh/100 km 22,0 - 25,2

CO2-emissie: TEL – TEH g/km 0

Actieradius: TEL – TEH km 408 - 470

AFMETINGEN

Lengte mm 4.682

Breedte (incl. buitenspiegels) mm 2.139

Breedte (buitenspiegels ingeklapt) mm 2.011

Hoogte mm 1.566 (1.553 met Active Air Suspension)

Wielbasis mm 2.990

Spoorbreedte voor mm 1.641 (1.643 met Active Air Suspension)

Spoorbreedte achter mm 1.660 (1.662 met Active Air Suspension)

Bodemvrijheid mm 174 (160 met Active Air Suspension)

Draaicirkel (tussen stoepranden) m 12,35

Bagageruimte (achterbank omhoog) l 656 (638 met Active Air Suspension)

Bagageruimte (achterbank neergeklapt) l 1.453 (1.435 met Active Air Suspension)

Opbergruimte onder 'motorkap' l 27

GEWICHTEN3)

Gewicht vanaf kg 2.226 (2.233 met Active Air Suspension)

Maximum toelaatbaar gewicht kg 2.670

Maximum asbelasting vooras kg 1.320

Maximum asbelasting achteras kg 1.450

Maximum trailergewicht geremd/ongeremd kg 750/750

Maximum kogeldruk kg 45

Maximum daklast kg 75

1)   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.

2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de vroegere Europese 
testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de 
WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en  
op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

3)   Neem contact op met uw dealer voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting. De getoonde gewichten gelden voor auto’s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen.
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale actieradius en energieverbruik van de auto, alsook de gekozen velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties kunnen het verbruik beïnvloeden. Op de pagina's met 
technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de actieradius en het energieverbruik van de auto kunnen variëren. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De configurator van dit model op jaguar.nl laat u de juiste prijs van de door u samengestelde auto zien, inclusief de actuele 
BPM voor auto met opties. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg jaguar.nl of uw dealer voor meer informatie.

4 TECHNISCHE GEGEVENS



Van een scala aan lakkleuren tot een keur aan accessoires. De I-PACE biedt ultieme mogelijkheden voor individuele expressie.  
Ga uw gang. Personaliseer uw auto.  
Configureer uw I-PACE op jaguar.nl. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.

5 PERSONALISEREN
PROEFRIT

CONFIGUREREN BEKIJK ACCESSOIRES

https://jaguarlandrover.emsecure.net/renderers/jaguar-nl-testdrive?modelCode_url_dx_dws=i-pace&formCode=jag-td-nl-nl
https://www.jaguar.nl/build-yours/i-pace.html
https://accessories.jaguar.com/nl/nl/


Prijslijst I-PACE (Modeljaar 2024) van 11/1/2023 – issue 01 11/1/2023 
vervangt de prijslijst I-PACE (Modeljaar 2023) van 1/1/2023 – issue 01 1/1/2023 

X590_24MY_S&P_NLNL_11012023_ISSUE_1

JAGUAR FINANCIAL SERVICES 
Jaguar Financial Services biedt een breed aanbod van financiële diensten aan om de aankoop van uw nieuwe Jaguar te helpen financieren. De producten van  
Jaguar Financial Services kunnen worden afgestemd op uw persoonlijke en zakelijke behoeften. Raadpleeg uw Jaguar dealer voor meer informatie over de 
financiële dienstverlening van Jaguar.

+ Jaguar (een handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V., kantoorhoudende te Marten Meesweg 97, 3068 AV Rotterdam) treedt op als aanbieder van 
de genoemde financieringen. BNP Paribas Personal Finance geeft geen advies, u dient zelf te bepalen of het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, 
behoeften en persoonlijke situatie. Verdere informatie over deze kredietmogelijkheid kunt u vinden via de website van Jaguar, en de Europese Standaardinformatie 
inzake consumentenkrediet wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan u verstrekt. 

JAGUAR LAND ROVER LEASING   
Een Jaguar is volledig business proof. De leaseproducten van Jaguar Land Rover Leasing zijn geheel toegesneden op onze zakelijke Jaguar rijders. Met Operational 
Lease rijdt u zorgeloos uw zakelijke Jaguar tegen een uiterst scherp tarief. 

JAGUAR INSURANCE  
Bij Jaguar Insurance kiest u voor een premium verzekering met veel voordelen en ondersteuning via ons dealernetwerk, maar daar stopt het niet bij. Service 
staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn 24/7 bereikbaar zonder lange wacht- of verwerkingstijden. Ons team zorgt ervoor dat uw vragen snel en vakkundig 
worden beantwoord.

Tot 5 jaar aanschafwaardegarantie 
Voor nieuwe of jong gebruikte auto’s bedraagt de aanschafwaardegarantie maximaal 5 jaar (afhankelijk van de oorspronkelijke nieuwwaarde) voor personenauto's. 
Bij totaal verlies of diefstal krijgt u dan de door u betaalde aanschafwaarde vergoed. Op uw polisblad staat duidelijk vermeld tot welke datum deze 
aanschafwaardegarantie van toepassing is en in de polisvoorwaarden staan de eisen duidelijk vermeld.

Uw dealer informeert u graag over Jaguar Financial Services, Jaguar Land Rover Leasing of Jaguar Insurance. 

BELANGRIJKE MEDEDELING
Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's te verbeteren en er vinden derhalve 
voortdurend wijzigingen plaats. Hoewel in deze Prijs- en specificatielijst zo actueel mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een 
onfeilbare leidraad voor de huidige specificaties. Deze Prijs- en specificatielijst is niet bedoeld als offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig. Dealers 
zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete 
activiteiten uit te voeren of vertegenwoordigingen aan te gaan. In deze Prijs- en specificatielijst vermelde vergelijkingen en vergelijkingswaarden zijn gebaseerd op 
officiële fabrieksgegevens en testresultaten.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.  
iPod®, iPod touch®, iPad® en Apple Carplay® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

Het navigatiesysteem moet altijd op een dusdanige manier worden gebruikt dat dit geen negatieve invloed heeft op het rijgedrag van de bestuurder,  
noch de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengt.

De afbeeldingen op de voor- en achterzijde van de cover tonen de I-PACE EV400 R-Dynamic HSE (optie tegen meerprijs).

Jaguar Nederland 
Briggs Office 
Van Deventerlaan 31-51 
3528 AG Utrecht 
jaguar.nl

http://www.jaguar.nl
http://www.jaguar.nl
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