
VOLLEDIG ELEKTRISCHE  
JAGUAR I-PACE

JAGUAR ACCESSOIRES



ONTDEK ACCESSOIRES

NOG PERSOONLIJKER
Met rijden in de elektrische Jaguar I-PACE gaat een nieuwe wereld voor u open. De I-PACE 
heeft niet alleen een prachtig design en een fantastisch rijgedrag, maar hij is ook nog 
eens bijzonder functioneel en gebruiksvriendelijk. Bovendien biedt de I-PACE uitgebreide 
connectivity-functies. Kortom, het is een auto die u alles te bieden heeft, inclusief 
uitgebreide personaliseringsmogelijkheden.

Ons accessoiresprogramma omvat talloze unieke details die zijn ontworpen om uw I-PACE 
nog beter af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Van functionele extra’s die de 
praktische gebruiksmogelijkheden van deze SUV vergroten tot stijlvolle details voor een 
fraaie finishing touch. Elk item is gecreëerd om u de mogelijkheid te bieden uw I-PACE nog 
beter op uw smaak en levensstijl af te stemmen.

Alle accessoires zijn zorgvuldig ontworpen, getest en geïnspecteerd door dezelfde experts 
die uw auto hebben ontworpen. Jaguar accessoires integreren naadloos in uw I-PACE en 
met uw levensstijl, en maken dit markante Jaguar model nog dynamischer.

Getoonde auto: I-PACE uitgerust met dwarsdragers en watersportartikelendrager.

http://accessories.jaguar.com


ONTDEK JAGUAR ACCESSOIRES
Uw Jaguar I-PACE is ontworpen voor perfect en elegant rijplezier, altijd en overal. Onze 
specifiek voor uw auto ontworpen Jaguar accessoires voldoen volledig aan uw zware eisen 
en vervolmaken het fraaie design van de auto. Wij bieden een uitgebreid programma stijlvolle 
en praktische interieur- en exterieuraccessoires, passend bij elke levensstijl. Of u nu zoekt naar 
designaccenten, dakdragers, lichtmetalen velgen of velgaccessoires, u slaagt altijd.

ZORGVULDIG ONTWORPEN EN ONTWIKKELD
Jaguar accessoires zijn ontwikkeld door hetzelfde team dat uw auto heeft ontworpen. Zij zijn 
de experts die bekend zijn met elke centimeter van uw Jaguar én met zijn capaciteiten. Hun 
expertise stelt hen in staat om accessoires te creëren die zowel het totale design van uw auto 
aanvullen als zijn prestaties optimaliseren.

GETEST VOLGENS DE ZWAARSTE NORMEN
Alle Jaguar accessoires doorlopen een zeer zwaar testprogramma, waarna ze zorgvuldig 
worden geïnspecteerd om te zorgen dat ze aan de strenge normen voldoen die u van Jaguar 
verwacht. Dit garandeert dat ze altijd perfect op en bij uw auto passen. Accessoires worden 
getest onder extreem hoge en lage temperaturen om te zorgen dat ze het hele jaar door 
perfect presteren onder alle condities. Het testen van de corrosieweerstand garandeert 
dat accessoires geschikt zijn voor zware klimatologische omstandigheden, zoals gebruik in 
kuststreken. Een andere serie tests waarborgt de naadloze integratie met de toonaangevende 
veiligheidsfuncties van uw Jaguar.

Accessoires worden aan de tand gevoeld tijdens een serie zorgvuldig ontworpen tests, 
afgestemd op hun design, functie en de materialen waarvan ze zijn gemaakt.

De tests voor exterieuraccessoires omvatten bijvoorbeeld:

–  Blootstelling aan tot wel twee jaar van direct zonlicht, ook wel de  
‘Florida verweringstest’ genoemd.

–  Hitte-verouderingstest van 500 uur.

–  Extreme temperatuurtests bij temperaturen van -40° tot +80° C.

–  Hitteschok-test, waarbij onderdelen 16 uur lang worden gekoeld tot -40° C en daarna 
gedurende 5 minuten worden opgewarmd tot +70° C.

–  Weerstand tegen luchtvochtigheid-test, waarbij accessoires 168 uur bij +48° C worden 
blootgesteld aan een luchtvochtigheid van 95–100 %.

–  Versnelde omgevingsomstandigheden-test die bestaat uit een meedogenloze blootstelling 
aan zout, vuil en stof, om rijden onder real world-omstandigheden te simuleren.

KWALITEIT GEGARANDEERD
Voor alle originele Jaguar accessoires die door een dealer zijn gemonteerd bij het afleverklaar 
maken van de auto of die binnen één maand of 1.600 km na aflevering van de auto zijn 
gemonteerd, gelden dezelfde garantietermijn en -voorwaarden als van de garantie van de 
auto. Accessoires die na deze periode zijn aangeschaft hebben een garantie van 12 maanden 
zonder kilometerbeperking.



EXTERIEURSTYLING

Buitenspiegelkappen – Carbon Fibre

Hoogwaardige buitenspiegelkappen in Carbon Fibre met 2x2 twill-patroon en 
High Gloss-afwerking. Verschaffen de auto een high-performance uitstraling en 
zorgen voor een van Carbon Fibre bekende gewichtsbesparing. 

Grille-omlijsting in Carbon Fibre 

De prachtige en hoogwaardige Grille-omlijsting in Carbon Fibre met een 2x2 twill-patroon met High Gloss-
afwerking zorgt voor een hoogwaardige upgrade van het exterieur en accentueert de dynamische prestaties 
en de performance-uitstraling van de Jaguar I-PACE.



All-Weather autohoes

Op maat gemaakte all-weather autohoes met Jaguar logo voor de I-PACE. 
Beschermt uw I-PACE tegen de elementen, inclusief regen, vorst en stof. Snel 
en gemakkelijk aan te brengen. Reflecteert zonlicht en houdt het interieur van 
de auto koeler bij warm weer. Met toegangsflap voor laadaansluiting.

Spatlappen – vóór en achter

Spatlappen met ‘JAGUAR’ woordmerk vormen een fraaie aanvulling op het 
lijnenspel van de auto, helpen opspattend water te reduceren en beschermen 
het lakwerk tegen vuil en steenslag.

Bumperbescherming

Deze handige, uittrekbare bescherming is gemaakt van sterke stof en voorkomt krassen en slijtplekken op de 
achterbumper, en helpt voorkomen dat uw kleding vies wordt tijdens in- en uitladen.

EXTERIEURBESCHERMING



Luxury vloermatten in Ebony

Luxueuze, op maat gemaakte vloermatten voorin en voor tweede zitrij van 
2.050 g/m2 tapijt. Uitgevoerd in Ebony met metalen Jaguar logo, omboording 
in Nubuck leder en waterdichte rug. Vormen een hoogwaardige finishing-touch 
van het interieur. Gemaakt van 100 % gerecylede garens.

Luxury bagagevloermat

Luxueuze, zachte bagagevloermat in Ebony met Jaguar logo. Uitgevoerd in premium, hoogpolig tapijt van 2.050 g/m2  
met omboording in Nubuck leder. Inclusief bumperbescherming, die de achterbumper beschermt tegen krassen en 
slijtplekken, en helpt voorkomen dat uw kleding vies wordt tijdens in- en uitladen. De bumperbescherming kan onder de 
mat worden opgeborgen wanneer hij niet wordt gebruikt. Gemaakt van 100 % gerecyclede garens.

INTERIEURSTYLING



Rubber vloermatten

Deze slijtvaste rubber matten met ‘JAGUAR’ woordmerk bieden extra 
bescherming voor het tapijt van uw auto.

Rubber bagagevloermat

Deze premium mat is op maat gemaakt voor de bagageruimte. Beschermt het bagageruimtetapijt tegen vocht, vuil en 
slijtage. Licht en sterk. Gemakkelijk uitneembaar en eenvoudig schoon te maken.

INTERIEURBESCHERMING



INTERIEURBESCHERMING

Bagagevloernet 

Het bagagevloernet wordt vastgehaakt aan de bevestigingsogen in de 
bagageruimtevloer en houdt tassen en andere kleine voorwerpen veilig  
op zijn plaats.

Bagagevangrek – vloer tot dak

Het bagagevangrek is ontworpen om te voorkomen dat bagage vanuit de bagageruimte in het interieur valt.

Bagagevangnet – rugleuning tot dak

Dit handige bagagevangnet kan eenvoudig worden vastgemaakt aan de 
bevestigingsogen in de bagageruimtevloer en de bevestigingspunten in  
de hemelbekleding.



INTERIEURBESCHERMING

Waterdichte beschermhoes voor interieur achter 

Beschermt de achterzijde van de voorstoelen, de vloer en de zitplaatsen op de tweede zitrij tegen modder, vuil en 
slijtage. Kan in de wasmachine worden gewassen.

Flexibele bagageruimteverdeler 

Biedt een nette opbergmogelijkheid voor het vastzetten van bagage of andere losse voorwerpen in de bagageruimte.



Zonnescherm – glazen panoramadak

Dit tweedelige zonnescherm voor het glazen panoramadak is gemaakt van gaasstof en een draadframe. Gemakkelijk aan te 
brengen en te verwijderen dankzij simpel inkliksysteem. Op maat gemaakt voor het panoramadak. Biedt extra zonwering 
voor nog meer interieurcomfort. Het zonnescherm wordt geleverd in een opbergtas waarin het scherm in de bagageruimte 
kan worden bewaard wanneer het niet wordt gebruikt.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



FUNCTIONALITEIT & 
TECHNOLOGIE

Bagageruimte-organiser 

Handige bagageruimte-organiser met aparte opbergvakken om natte, vuile of 
breekbare voorwerpen op te bergen of om bagage gescheiden te houden. De 
organiser heeft afsluitbare deksels voor het voor- en achtercompartiment.

Bevestigingsrailsysteem bagageruimte 

In de bagageruimtevloer geïntegreerde rails helpen om de flexibiliteit van de bagageruimte verder te 
vergroten. Met verschuifbare bevestigingsogen en vergrendelsysteem. Maken tevens het gebruik van het 
bagagebevestigingssysteem mogelijk.

Bagagebevestigingssysteem 

Het bagagebevestigingssysteem bestaat uit een set bevestigingen die via een 
snel ver-/ontgrendelsysteem op de bevestigingsrails kunnen worden vastgezet. 
Hierdoor kunnen allerlei andere accessoires worden gebruikt en wordt de 
flexibiliteit van de bagageruimte verder vergroot. Inclusief spangordel en 
telescopisch profiel.



FUNCTIONALITEIT & 
TECHNOLOGIE

iPhone Connect & Charge Dock

Het iPhone Connect & Charge Dock zorgt ervoor dat de telefoon in het zicht blijft wanneer deze wordt 
opgeladen en maakt gebruik van de ruimte voor de bekerhouder in de middenconsole. Wanneer de iPhone 
hierop is aangesloten, zijn (muziek)bestanden op de telefoon toegankelijk en bedienbaar via het geïntegreerde 
infotainment-/audiosysteem. Het design van de houder heeft een uitsparing zodat de Home-toets ook bereikbaar 
is wanneer de telefoon in de houder is geplaatst. De USB-lader voor de iPhone kan eenvoudig worden verwijderd 
als de USB-aansluiting voor andere doeleinden moet worden gebruikt. Voor iPhones tot 67,3 mm breed.

Zonnescherm – Voorruit

Op maat gemaakt I-PACE zonnescherm met Jaguar logo, te plaatsen achter 
de voorruit. Het UV-werende zonnescherm reflecteert zonlicht en helpt het 
interieur koeler te houden bij warm weer.

Inklapbare organiser

Inklapbare organiser voor in de bagageruimte, voorkomt dat losse voorwerpen 
gaan schuiven tijdens het rijden. Kan worden ingeklapt na gebruik. Uitgevoerd 
met twee robuuste riemen.



CLICK & GO
De Click & Go Base vormt de basis voor 
verschillende andere accessoires. Of u nu  
een jasje kreukvrij wilt meenemen met de  
Click & Hang kledinghanger of extra 
entertainment voor achterpassagiers wilt 
verzorgen met Click & Play. Alle accessoires 
integreren perfect met het stijlvolle interieur 
van uw Jaguar, zodat u een ambiance kunt 
creëren die perfect is voor al uw wensen.

Click & Play

De afneembare tablethouder kan gemakkelijk in verschillende hoeken worden gekanteld voor comfortabel 
entertainment achterin. Geschikt voor verschillende Apple en Android tablets.

Click & Go Base

Het Click & Go-programma is een multi-purpose accessoiressysteem voor 
passagiers op de tweede zitrij. De veelzijdige Click & Go Base wordt bevestigd 
tussen de hoofdsteunstijlen en kan worden uitgebreid met bevestigingen voor 
tablets, tassen, shirts of jassen.

Click & Hang

Met deze afneembare kledinghanger kunt  
u overhemden en jasjes kreukvrij vervoeren. 
Tevens voorzien van een geïntegreerde 
haak, zodat de kledinghanger ook buiten 
de auto kan worden gebruikt.

Click & Hook

Deze universele haak creëert 
extra opbergruimte om spullen 
op te hangen, vooral handig voor 
handtassen of boodschappen.



VEILIGHEID

Babyzitje – Categorie 0+

Voor baby’s van 0 tot 13 kg (geboorte - ca. 12-15 maanden). Met Jaguar 
logo. Achterwaarts gerichte montage op buitenste zitplaatsen achterin. 
Inclusief zon-/windkap en gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. 
Eenvoudig in hoogte verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare 
vijfpuntsgordel. Kan worden vastgezet met de driepunts veiligheidsgordel 
van de auto of de ISOFIX Base van het kinderzitje. Goedgekeurd volgens 
de Europese norm ECE R44-04.

Kinderzitje – Categorie 1

Voor kinderen van 9 - 18 kg (circa 9 maanden - 4 jaar). Met Jaguar logo. 
Voorwaarts gerichte montage op achterbank. Gevoerde, in wasmachine 
wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare 
vijfpuntsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank. 
Verstelbaar in meerdere posities. Uitsluitend ISOFIX-montage. Indicatoren 
geven aan of het ISOFIX-kinderzitje juist is geplaatst. Goedgekeurd volgens 
de Europese norm ECE R44-04. 

Kinderzitje – Categorie 2/3

Voor kinderen van 15 - 36 kg (circa 4 - 12 jaar). Met Jaguar logo. 
Voorwaarts gerichte montage op achterbank. Gevoerde, in  
wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun  
en bovenste gordelgeleider zorgen voor een goede positionering  
van de veiligheidsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen  
tegen de flank door de diepe, gepolsterde zijwangen. Kan worden 
gemonteerd met de driepunts veiligheidsgordel van de auto of het  
ISOFIX-systeem. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04. 



Quilted beschermhoes voor bagageruimte  

Deze op maat gemaakte beschermhoes bedekt en beschermt alle met tapijt beklede delen van de bagageruimte, inclusief 
de bagageruimtevloer, de achterzijde van de achterbank en de zijwanden van de bagageruimte. Gemaakt van een zachte, 
quilted stof, en voorzien van geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen – 
ideaal voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.

ACCESSOIRES VOOR  
HUISDIEREN

Inklapbare reisbench  

De inklapbare reisbench biedt een veilige, comfortabele plek voor uw 
huisdier tijdens de reis. De perfecte oplossing voor iedere huisdierbezitter die 
regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto. 

Morsbestendige waterbak

Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg en buiten de auto.  
De morsbestendige waterbak heeft een slim design waardoor water naar  
het midden van de bak wordt geleid en niet over de rand spat.



Pet Care & Access Pack 

De perfecte oplossing voor het gemakkelijk en comfortabel vervoeren van huisdieren in de bagageruimte van de 
auto – u hebt alles bij de hand. Een combinatie van het bagagevangrek (vloer tot dak), de quilted beschermhoes 
voor de bagageruimte, de oploopplank voor huisdieren en het draagbare afspoelsysteem. De ideale oplossing voor 
iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto.

ACCESSOIRES VOOR  
HUISDIEREN

Oploopplank voor huisdieren  

De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om 
huisdieren gemakkelijk de bagageruimte in en uit te leiden. De huisdieren hoeven 
niet meer te worden getild – de ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die 
regelmatig honden of andere huisdieren vervoert in de bagageruimte van zijn 
auto. De oploopplank heeft een gewicht van 6 kg, kan worden ingeklapt en kan 
in de meegeleverde tas worden opgeborgen. Hoogte 11 cm, breedte 41 cm, lengte 
uitgeklapt 163 cm en lengte ingeklapt 73 cm.

Draagbaar afspoelsysteem

Het draagbare afspoelsysteem is ontworpen voor gebruik buiten de auto.  
Het biedt een handige oplossing voor het afspoelen van uw huisdier of 
bijvoorbeeld fietsen of wetsuits voordat u deze in de auto laadt.



DRAGEN

Fietsdrager met wielbevestiging

Een gemakkelijk te monteren fietsdrager voor op het dak, geschikt voor fietsframes tot 100 mm. Kan aan beide zijden 
van het dak worden gemonteerd. Inclusief 20x20 mm T-track adapters om de fietsdrager direct op de T-tracks van de 
dwarsdragers te monteren. Snelspanbanden voor de wielen maken op-/afladen gemakkelijk. Met afsluitbare vergrendeling 
voor fiets op fietsdrager en fietsdrager op dwarsdragers. Geschikt voor één fiets per fietsdrager. Montage van drie 
fietsdragers mogelijk op dwarsdragers. Maximum draagvermogen 20 kg per fietsdrager.

Fietsdrager voor montage op achterzijde

Deze hoogwaardige fietsdrager voor montage op de achterzijde van de auto biedt een handige oplossing voor het 
meenemen van fietsen. Met snelbevestigingsmechanisme. Afsluitbaar. Wordt bevestigd op de achterzijde van de auto door 
gebruik te maken van de montagepunten voor de sleepogen. De elektrische aansluiting voor voeding van achterlichten, 
remlichten en richtingaanwijzers wordt gemonteerd onder de achterzijde van de auto. Slim design maakt het mogelijk om 
de drager weg te kantelen van de auto voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte. Maximum draagvermogen 30 kg 
voor 2 fietsen (maximaal 20 kg per fiets).



DRAGEN

Dwarsdragers

Dankzij deze elegante en robuuste dwarsdragers in Bright Finish, die kunnen worden gemonteerd op de dakranden van 
de carrosserie, kunt u een breed scala aan dakdrageraccessoires gebruiken. Het design zorgt ervoor dat de beschikbare 
ruimte wordt geoptimaliseerd, zodat meerdere dakdrageraccessoires kunnen worden gemonteerd. De dwarsdragers met 
veiligheidsslot zijn gemakkelijk aan te brengen of te verwijderen dankzij het meegeleverde gereedschap. Het aërodynamisch 
geoptimaliseerde profiel reduceert luchtweerstand en windgeruis. Maximum draagvermogen van accessoire is 75 kg.

Fietsdrager met voorvorkbevestiging

De fietsdrager met voorvorkbevestiging voor het dakdragersysteem biedt een handige en veilige manier om een fiets 
met uitneembaar voorwiel mee te nemen. Met name geschikt voor lichtgewicht fietsen en racefietsen. De voorvork 
van de fiets wordt met een eenvoudig verstelbaar klikmechanisme bevestigd en het achterwiel wordt vastgezet met 
een snelspanband, verstelbaar voor verschillende wielmaten. Inclusief aparte drager voor voorwiel. Deze fietsdrager 
is eenvoudig te monteren, vergrendelbaar en geschikt voor één fiets. Montage van drie fietsdragers mogelijk op 
dwarsdragers. Maximum draagvermogen 17 kg per fietsdrager.



DRAGEN

Watersportartikelendrager

Veelzijdig systeem voor het vervoer van een grote variatie aan watersportartikelen, inclusief surfplank met mast, 
kiteboard of kano/kajak. Maximum draagvermogen van accessoire is 25 kg.

Ski-/snowboarddrager

Deze aërodynamische drager van aluminium is een veilig systeem voor het vervoer van wintersportuitrusting. Dankzij het 
verhoogde design beschadigen de bindingen het dak van de auto niet. Bovendien is de drager uitschuifbaar, zodat u niet 
over het dak hoeft uit te strekken bij het op- en afladen. Deze afsluitbare skidrager kan worden gecombineerd met het  
One-Key-systeem en biedt 60 cm laadbreedte, waarin tot zes paar ski’s of vier snowboards passen.



TREKKEN

Afneembare trekhaak

De speciaal voor de I-PACE ontworpen, afneembare trekhaak is goedgekeurd voor een maximum geremd trailergewicht van 
750 kg en een kogeldruk van 45 kg. 13-polige contactdoos en kabelboom inbegrepen. Inclusief specifieke achterskirt. Deze skirt 
is uitgevoerd met een uitneembaar middendeel voor toegang tot het trekhaakframe. Als de trekhaak niet wordt gebruikt, zorgt 
de afdekking voor een fraaie afwerking, zonder zichtbare trekhaak-onderdelen.



LICHTMETALEN VELGEN
Personaliseer uw auto nog verder met een van onze lichtmetalen velgen. Maak een keuze uit een uitgebreid programma 
eigentijdse en dynamische designs.

18" 15-Spoke ‘Style 1022’  
in Sparkle Silver

18" 5-Split Spoke ‘Style 5055’  
in Dark Grey & Diamond Turned Finish

19" 5-Split Spoke ‘Style 5055’  
in Dark Grey & Diamond Turned Finish

20" 5-Spoke ‘Style 5068’  
in Gloss Black

20" 5-Spoke ‘Style 5068’  
in Dark Grey & Diamond Turned Finish

20" 5-Split Spoke ‘Style 5070’ in  
Technical Grey & Diamond Turned Finish

20" 6-Spoke ‘Style 6007’  
in Sparkle Silver

20" 6-Spoke ‘Style 6007’  
in Dark Grey & Diamond Turned Finish

22" 5-Split Spoke ‘Style 5056’  
in Dark Grey & Diamond Turned Finish

22" 5-Spoke ‘Style 5069’ in  
Technical Grey met inzetten in Carbon Fibre



VELGACCESSOIRES

Ventieldopjes

Personaliseer de lichtmetalen velgen van uw Jaguar met 
een set stijlvolle ventieldopjes. 

Jaguar logo wielmoeren

Verfraai de uitstraling van uw velgen met deze Jaguar 
wielmoeren in Black.

Wielmoersloten – Black

Bescherm uw velgen met deze speciaal voor Jaguar 
ontworpen, high-security wielmoersloten in Black.

Naafkap – Carbon Fibre 

Een markante naafkap in Carbon Fibre met Jaguar logo, beschikbaar voor alle lichtmetalen velgen.



Sneeuwtractiesysteem voor noodgevallen

Een innovatief lichtgewicht tractiesysteem van stof voor op met sneeuw of ijs bedekte wegen. Snel en gemakkelijk aan te 
brengen en op te bergen. Alleen voor montage op voorwielen.

Sneeuwtractiesysteem

Verbeter de grip van uw banden bij sneeuw, modder en gladde rijomstandigheden met dit hoogwaardige 
sneeuwtractiesysteem. Gemakkelijk aan te brengen, vervaardigd uit hoogwaardig gehard, gegalvaniseerd  
staal en geleverd in een handige vinyl opbergtas. Alleen voor montage op voorwielen.

VELGACCESSOIRES



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Grille-omlijsting – Carbon Fibre
De prachtige en hoogwaardige grille-omlijsting in Carbon Fibre met een 2x2 twill-patroon en High Gloss-afwerking zorgt voor 
een hoogwaardige upgrade van het exterieur en accentueert de dynamische prestaties en de performance-uitstraling van de 
Jaguar I-PACE.

T4K5669

Buitenspiegelkappen – Carbon Fibre Hoogwaardige buitenspiegelkappen in Carbon Fibre met een 2x2 twill-patroon en High Gloss-afwerking. Verschaffen de auto 
een high-performance uitstraling en zorgen voor een van Carbon Fibre bekende gewichtsbesparing.

Rechts C2P24176

Links C2P24177

EXTERIEURSTYLING

EXTERIEUR

*Thuisladers dienen door een professioneel elektrisch installatiebedrijf te worden geïnstalleerd. ‘Normale’ verlengsnoeren en verloopstekkers moeten nooit worden gebruikt met een elektrische auto of een laadkabel.  
LET OP: de laadtijd hangt af van het land, de netspanning en de gebruikte laadoptie. Ga voor meer informatie naar jaguar.com of vraag uw dealer om meer informatie.

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

All-Weather autohoes
Op maat gemaakte all-weather autohoes met Jaguar logo voor de I-PACE. Beschermt uw I-PACE tegen de elementen, 
inclusief regen, vorst en stof. Snel en gemakkelijk aan te brengen. Reflecteert zonlicht en houdt het interieur van de auto 
koeler bij warm weer. Met toegangsflap voor laadaansluiting.

T4K1158

Bumperbescherming Deze handige, uittrekbare bescherming is gemaakt van sterke stof en voorkomt krassen en slijtplekken op de achterbumper, 
en helpt voorkomen dat uw kleding vies wordt tijdens in- en uitladen. T2H17216

Spatlappen Spatlappen vóór en achter met ‘JAGUAR’ woordmerk vormen een fraaie aanvulling op het lijnenspel van de auto, helpen 
opspattend water te reduceren en beschermen het lakwerk tegen vuil en steenslag.

Vóór T4K1103

Achter T4K1104

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Laadkabel voor AC-laadpaal en AC-thuislader*

De laadkabel voor AC-laadpaal en AC-thuislader (Modus 3) is een upgrade van de laadkabel voor 230V- of Schuko-
stopcontact (Modus 2) die de benodigde laadtijd helpt te verkorten. De laadkabel, met een lengte van 5 meter, kan worden 
gebruikt in combinatie met een universele AC-thuislader (zonder vaste kabel) voor een snelle laadoplossing thuis. Deze is ook 
geschikt voor openbare laadpunten. Voor opladen onderweg kan de laadkabel in de opbergbox voor de standaard laadkabel 
worden meegenomen in de bagageruimte.

Voor thuisladers en openbare laadpunten. J9D1144

EXTERIEURBESCHERMING

LAADKABEL



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Sport pedaalcovers Gemaakt van roestvaststaal en rubber. De pedaalkappen worden over de bestaande pedalen aangebracht en zorgen voor een 
eigentijdse en sportieve uitstraling. T4A16862

Luxury vloermatten
Luxueuze, op maat gemaakte vloermatten voorin en voor tweede zitrij van 2.050 g/m2 tapijt, beschikbaar in Ebony met 
metalen Jaguar logo, omboording in Nubuck leder en waterdichte rug. Vormen een hoogwaardige finishing touch van het 
interieur. Gemaakt van 100% gerecylede garens.

Ebony T4K1506PVJ

Luxury bagagevloermat

Luxueuze, zachte bagagevloermat in Ebony met Jaguar logo. Premium, hoogpolig 2.050 g/m2 tapijt met omboording in 
Nubuck leder. Voorzien van een bumperbescherming die de bumper beschermt tegen slijtplekken en krassen, en helpt 
voorkomen dat uw kleding vuil wordt tijdens in- en uitladen. De bumperbescherming kan onder de mat worden opgeborgen 
wanneer hij niet wordt gebruikt. Gemaakt van 100% gerecyclede garens.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel. T4K1535

 

INTERIEURSTYLING

INTERIEUR



INTERIEUR
INTERIEURBESCHERMING

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Waterdichte beschermhoes  
voor interieur achter

Beschermt de achterbank, de vloer en de achterzijde van de voorstoelen tegen modder, vuil en slijtage. Kan in de wasmachine 
worden gewassen. T2H17239

Rubber vloermatten Deze slijtvaste rubber matten met ‘JAGUAR’ woordmerk bieden extra bescherming voor het tapijt in uw auto. Wordt verkocht als complete set voor voor- en 
achterin. T4K1600

Bagagevangrek Het bagagevangrek is ontworpen om te voorkomen dat bagage vanuit de bagageruimte in het interieur valt.  
Voldoet aan ECE-norm 17. Vloer tot dak

Kan niet worden gecombineerd met 
bagagevangnet of ruimtebesparend reservewiel. 
Kan worden gecombineerd met rubber 
bagagevloermat, bevestigingsrailsysteem 
bagageruimte, bagagebevestigingssysteem en 
de oprolbare afdekhoes van de bagageruimte.

T4K1160

Bagagevangnet Dit handige bagagevangnet kan eenvoudig worden vastgemaakt aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer en de 
bevestigingspunten in de hemelbekleding. Voldoet aan ECE-norm 17.

Kan niet worden gecombineerd met 
bagagevangrek vloer tot dak. Kan worden 
gecombineerd met rubber bagagevloermat, 
bevestigingsrailsysteem bagageruimte en 
bagagebevestigingssysteem. 

T4K1153

Quilted beschermhoes voor bagageruimte

Deze op maat gemaakte beschermhoes bedekt en beschermt alle met tapijt beklede delen van de bagageruimte, inclusief de 
bagageruimtevloer, de achterzijde van de achterbank en de zijwanden van de bagageruimte. Gemaakt van een zachte, quilted 
stof, en voorzien van geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen – ideaal 
voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.

Kan worden gecombineerd met bagagevangrek 
vloer tot dak. T4K9614

Rubber bagagevloermat Deze premium mat is op maat gemaakt voor de bagageruimte. Licht en sterk. Gemakkelijk uitneembaar en eenvoudig schoon 
te maken.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel. T4K1601

Flexibele bagageruimteverdeler Biedt een nette opbergmogelijkheid voor het vastzetten van bagage of andere losse voorwerpen in de bagageruimte.
Kan niet worden gecombineerd met 
beschermhoes voor de bagageruimte of de 
rubber bagagevloermat.

C2D49365

Bagagevloernet Het bagagevloernet wordt vastgehaakt aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer en houdt tassen en andere kleine 
voorwerpen veilig op zijn plaats.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel. T2H7746



INTERIEUR
FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Click & Go Base

Het Click & Go-programma is een multi-purpose accessoiressysteem voor passagiers op de tweede zitrij. De veelzijdige  
Click & Go Base wordt bevestigd tussen de hoofdsteunstijlen en kan worden uitgebreid met bevestigingen voor tablets, 
tassen, shirts of jassen. Alle Click & Go-accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De Base is gemakkelijk afneembaar wanneer 
deze niet wordt gebruikt.

Benodigd voor montage van Click & Go-
accessoires. De Click & Go Base is benodigd als 
de als optie beschikbare Click & Go Integrated 
Base Unit niet af-fabriek is geïnstalleerd. Alleen 
voor auto’s met verstelbare hoofdsteunen. Kan 
niet worden gecombineerd met Performance-
stoelen.

J9C2168

Click & Hang
Click & Hang maakt deel uit van het Click & Go-programma. Met deze afneembare kledinghanger kunt u overhemden en jasjes 
kreukvrij vervoeren. Tevens voorzien van een geïntegreerde haak, zodat de kledinghanger ook buiten de auto kan worden 
gebruikt.

Click & Go Base benodigd voor montage. Auto’s 
met Click & Go Integrated Base Unit hebben 
geen accessoire Click & Go Base J9C2168 
nodig. Kan niet worden gecombineerd met 
Performance-stoelen.

J9C2167

Click & Hook Click & Hook maakt deel uit van het Click & Go-programma. Deze universele haak creëert extra opbergruimte om spullen op 
te hangen, vooral handig voor handtassen of boodschappen. J9C2169

Click & Play De Click & Play-houder maakt deel uit van het Click & Go-programma. De afneembare tablethouder kan gemakkelijk in 
verschillende hoeken worden gekanteld voor comfortabel entertainment achterin.

iPad 2–4 J9C2163

Alleen voor iPad Air 1e generatie en iPad Air 2 
met 9.7" scherm J9C2164

iPad mini 1–3 
Niet geschikt voor iPad mini 4 J9C2165

Alleen voor Samsung 10.1" Tab 3 en Tab 4 J9C2166

Homelink® – Garagedeuropener

Het HomeLink®-systeem is een universele afstandsbediening, geïntegreerd in de onderzijde van de achteruitkijkspiegel. Deze 
afstandsbediening kan worden geprogrammeerd om tot drie draadloze systemen te bedienen, zoals een tuinhek, garagedeur 
of tuinverlichting. Doordat het de individuele afstandsbedieningen vervangt, hoeft de bestuurder bij gebruik niet langer te 
zoeken naar de juiste bediening.  

Alleen voor auto’s met automatisch dimmende 
achteruitkijkspiegel. T4K1070

iPhone Connect & Charge Dock

Het iPhone Connect & Charge Dock zorgt ervoor dat de telefoon in het zicht blijft wanneer deze wordt opgeladen en maakt 
gebruik van de ruimte voor de bekerhouder in de middenconsole. Wanneer de iPhone hierop is aangesloten, zijn (muziek)
bestanden op de telefoon toegankelijk en bedienbaar via het geïntegreerde infotainment-/audiosysteem. Het design van 
de houder heeft een uitsparing zodat de Home-toets ook bereikbaar is wanneer de telefoon in de houder is geplaatst. De 
USB-lader voor de iPhone kan eenvoudig worden verwijderd als de USB-aansluiting voor andere doeleinden moet worden 
gebruikt. Geschikt voor iPhones met een breedte tot 67,3 mm.

J9C3880

Smokers Pack Biedt de mogelijkheid om een asbak toe te voegen aan auto’s die af-fabriek zijn geleverd met een Non Smokers Pack. Omvat 
een asbak die past in de bekerhouder. Asbak T2H8762

Zonnescherm – glazen panoramadak

Dit tweedelige zonnescherm voor het glazen panoramadak is gemaakt van gaasstof en een draadframe. Gemakkelijk aan te 
brengen en te verwijderen dankzij simpel inkliksysteem. Op maat gemaakt voor het panoramadak. Biedt extra zonwering voor 
nog meer interieurcomfort. Het zonnescherm wordt geleverd in een opbergtas waarin het scherm in de bagageruimte kan 
worden bewaard wanneer het niet wordt gebruikt.

T4K11558

Zonnescherm – voorruit Op maat gemaakt I-PACE zonnescherm met Jaguar logo, te plaatsen achter de voorruit. Het UV-werende zonnescherm 
reflecteert zonlicht en helpt het interieur koeler te houden bij warm weer. Voorruit T4K13761

iPad is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation.



INTERIEUR

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Inklapbare organiser Inklapbare organiser voor in de bagageruimte, voorkomt dat losse voorwerpen gaan schuiven tijdens het rijden. Kan worden 
ingeklapt na gebruik. Uitgevoerd met twee robuuste riemen. T2H7752

Bevestigingsrailsysteem bagageruimte In de bagageruimtevloer geïntegreerde rails helpen om de flexibiliteit van de bagageruimte verder te vergroten en maken 
tevens het gebruik van het bagagebevestigingssysteem mogelijk. 

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel. T4K1345

Bagagebevestigingssysteem
Het bagagebevestigingssysteem bestaat uit een set bevestigingen die via een snel ver-/ontgrendelsysteem op de 
bevestigingsrails kunnen worden vastgezet. Biedt flexibele oplossingen voor het vastzetten van bagage en andere spullen. 
Inclusief telescopisch profiel, spangordel en opbergtas. 

Bevestigingsrails benodigd voor de montage. 
Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel.

C2Z31984

Bagageruimte-organiser

Handige bagageruimte-organiser met aparte opbergvakken om natte, vuile of breekbare voorwerpen op te bergen of om 
lading gescheiden te houden. De organiser heeft afsluitbare deksels voor het voor- en achtercompartiment. De vakken vóór 
en achter zijn ook voorzien van flexibele verdelers om kleinere vakken mee te maken. De organiser is uitneembaar en is 
bevestigd aan de auto door middel van bevestigingsriemen.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewie of andere 
accessoires voor de bagageruimte.

T4K1504

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE  (VERVOLG)

iPad is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Kinderzitjes*

Categorie 0+. Voor baby’s van 0 tot 13 kg (geboorte - ca. 12-15 maanden). Met Jaguar logo. Achterwaarts gerichte montage 
op buitenste zitplaatsen achterin. Inclusief zon-/windkap en gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. Eenvoudig in hoogte 
verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare vijfpuntsgordel. Kan worden vastgezet met de driepunts veiligheidsgordel 
van de auto of de ISOFIX Base van het kinderzitje. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

Kan worden gecombineerd met ISOFIX Base – 
C2D52042. C2D52043

Categorie 1. Voor kinderen van circa  9 - 18 kg (9 maanden - 4 jaar). Met Jaguar logo. Voorwaarts gerichte montage 
op achterbank. Gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare 
vijfpuntsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank. Verstelbaar in meerdere posities. Uitsluitend 
ISOFIX-montage. Indicatoren geven aan of het ISOFIX-kinderzitje juist is geplaatst. ISOFIX-ontgrendeling aan voorzijde voor 
gebruiksgemak. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

Met ISOFIX-systeem dat het zitje direct aan 
de ISOFIX-bevestigingspunten van de auto 
verankert.

C2D52044

Categorie 2/3. Voor kinderen van 15 - 36 kg (circa 4 - 12 jaar). Met Jaguar logo. Voorwaarts gerichte montage op achterbank. 
Gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en bovenste gordelgeleider zorgen voor een goede 
positionering van de veiligheidsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank door de diepe, gepolsterde 
zijwangen. Kan worden gemonteerd met de driepunts veiligheidsgordel van de auto of het ISOFIX-systeem. Goedgekeurd 
volgens de Europese norm ECE R44-04.

Kan worden gecombineerd met ISOFIX-
systeem dat het zitje direct aan de ISOFIX-
bevestigingspunten van de auto verankert.

C2D52045

Kinderzitje – ISOFIX Base* ISOFIX Base voor gebruik met het kinderzitje – Categorie 0+ (geboorte – 13 kg) C2D52043. C2D52042

Brandblusser** Poederblusser. Effectief tegen verschillende soorten branden, inclusief benzine en elektrisch. Voor montage op de vloer in 
voetenruimte van voorpassagier. T2H7129

EHBO-set** Voor het onderweg behandelen van lichte verwondingen. T4N9157

Gevarendriehoek** Belangrijk in noodsituaties. Kan worden opgeborgen in de bagageruimte. T2H7754

VEILIGHEID

INTERIEUR

*Kinderen zitten veiliger wanneer ze goed vastgezet achter in de auto meereizen.  **Het aan boord hebben van een gevarendriehoek, EHBO-set en brandblusser is een wettelijke vereiste in veel landen.



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Oploopplank voor huisdieren

De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om huisdieren gemakkelijk de bagageruimte 
in en uit te leiden. De huisdieren hoeven niet meer te worden getild – de ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter 
die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto. De oploopplank is geschikt voor 
huisdieren tot 85 kg en omvat aluminium zijpanelen en een kunststof middensectie met een zeer stroef reliëfpatroon. 
Rubber voetjes voorkomen dat de oploopplank wegschuift en hij kan daarnaast met riemen aan de bevestigingsogen in 
de bagageruimtevloer worden bevestigd. Biedt een lichtgewicht, maar robuuste en praktische oplossing. De oploopplank 
weegt 6 kg en kan worden ingeklapt voor gemakkelijk opbergen in de bijgeleverde tas. Hoogte  11 cm, breedte 41 cm, lengte 
uitgeklapt 163 cm en lengte ingeklapt 73 cm.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel. T2H38744

Morsbestendige waterbak

Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg en buiten de auto. De morsbestendige waterbak heeft een slim design 
waardoor water naar het midden van de bak wordt geleid en niet over de rand spat – ideaal voor iedere huisdierbezitter die 
regelmatig honden of andere dieren vervoert in zijn auto. De bak heeft een opening waaruit uw huisdier altijd kan drinken. De 
morsbestendige waterbak is aan de onderzijde voorzien van rubber antislip, en kan via een band worden vastgezet aan de 
bevestigingsogen in de bagageruimte. De waterbak heeft een morsbestendige inhoud van 350 ml.

T2H38743

Draagbaar afspoelsysteem

Het draagbare afspoelsysteem is ontworpen voor gebruik buiten de auto. Het biedt een handige oplossing voor het afspoelen 
van uw huisdier of bijvoorbeeld fietsen of wetsuits voordat u deze in de auto laadt. Afhankelijk van de gekozen instelling 
levert dit draagbare spoelsysteem gedurende minimaal twee minuten een continue waterstroom via een douchekop. Het 
systeem werkt zonder accu of externe voeding, maar maakt gebruik van de druk die wordt opgebouwd bij het vullen via 
een kraan. Met de geïntegreerde handpomp kan de gebruiker de watertank onder druk brengen als deze onderweg wordt 
bijgevuld. De kap en het handvat zijn voorzien van het Jaguar logo. Met de bijgeleverde opbergtas kan het systeem onderweg 
worden vastgezet aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer. De ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die 
regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto

T2H38746

Inklapbare reisbench

De inklapbare reisbench vormt een veilige, comfortabele plek voor uw huisdieren tijdens de reis – ideaal voor iedere 
huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in zijn auto. De inklapbare reisbench is gemaakt 
van duurzaam 600D-nylon en heeft een lichtmetalen frame. Het is voorzien van een quilted, met stof bekleed kussen, 
kijkopeningen met gaas en een veersluiting die vastklikt bij sluiten. Verstevigde handvatten en hoekstukken zorgen voor 
een premium uitstraling, en een zijvak biedt een handige opbergruimte voor accessoires voor uw huisdier of andere kleine 
voorwerpen. Hoogte x breedte x lengte: 52 x 52 x 72 cm.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel. T2H38745

Quilted beschermhoes voor bagageruimte

Deze op maat gemaakte beschermhoes bedekt en beschermt alle met tapijt beklede delen van de bagageruimte, inclusief de 
bagageruimtevloer, de achterzijde van de achterbank en de zijwanden van de bagageruimte. Gemaakt van een zachte, quilted 
stof, en voorzien van geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen – ideaal 
voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.

Kan worden gecombineerd met bagagevangrek 
vloer tot dak. T4K9614

Rubber bagagevloermat
Waterdichte rubber mat helpt om het bagageruimtetapijt te beschermen tegen natte huisdieren en modderige poten. Licht 
en robuust. Gemakkelijk uitneembaar voor schoonmaken. Ideaal voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere 
dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel. T4K1601

Bagagevangrek Dit handige vangrek zorgt dat honden of andere huisdieren veilig in de bagageruimte blijven en voorkomt dat bagage in het 
interieur kan komen. Gemakkelijk uitneembaar. Voldoet aan ECE-norm 17. Vloer tot dak

Kan niet worden gecombineerd met 
bagagevangnet of ruimtebesparend reservewiel. 
Kan worden gecombineerd met rubber 
bagagevloermat, bevestigingsrailsysteem 
bagageruimte, bagagebevestigingssysteem en 
de oprolbare afdekhoes van de bagageruimte.

T4K1160

Pet Loadspace Protection Pack
Ontworpen voor het beschermen van de bagageruimte tegen natte en modderige poten. Een combinatie van de quilted 
beschermhoes voor de bagageruimte, het bagagevangrek (vloer tot dak) en de morsbestendige waterbak. De perfecte 
oplossing voor voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel.

T4K1160
T2H38743
T4K961

Pet Transportation Pack
Handige optie voor het creëren van een comfortabele plek voor het meenemen van huisideren. Snel te plaatsen of te verwijderen. 
Een combinatie van de inklapbare reisbench, morsbestendige waterbak en rubber bagagevloermat. De perfecte oplossing voor 
iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel.

T4K1601
T2H38743
T2H38745

Pet Care & Access Pack

De perfecte oplossing voor het gemakkelijk en comfortabel vervoeren van huisdieren in de bagageruimte van de auto – u hebt 
alles bij de hand. Een combinatie van het bagagevangrek (vloer tot dak), de quilted beschermhoes voor de bagageruimte, de 
oploopplank voor huisdieren en het draagbare afspoelsysteem. De ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig 
honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto.

Kan niet worden gecombineerd met 
ruimtebesparend reservewiel.

T4K1160
T2H38744
T2H38746
T4K9614

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN

INTERIEUR



DRAGEN EN TREKKEN

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Dwarsdragers*†

Dankzij deze elegante en robuuste dwarsdragers in Bright Finish, die kunnen worden gemonteerd op de dakranden van 
de carrosserie, kunt u een breed scala aan dakdrageraccessoires gebruiken. Het design zorgt ervoor dat de beschikbare 
ruimte wordt geoptimaliseerd, zodat meerdere dakdrageraccessoires kunnen worden gemonteerd. De dwarsdragers met 
veiligheidsslot zijn gemakkelijk aan te brengen of te verwijderen dankzij het meegeleverde gereedschap. Het aërodynamisch 
geoptimaliseerde profiel reduceert luchtweerstand en windgeruis. Maximum draagvermogen van accessoire is 75 kg.

T4K1112

Bagagebox*† Ruime, afsluitbare dakkoffer met een inhoud van 410 liter. Afmetingen: 175 x 82 x 45 cm. Maximum draagvermogen van 
accessoire is 75 kg. Dwarsdragers T4K1112 benodigd. C2C41628

Watersportartikelendrager*† Veelzijdig systeem voor het vervoer van een grote variatie aan watersportartikelen, inclusief surfplank met mast, kiteboard of 
kano/kajak. Maximum draagvermogen van accessoire is 25 kg. Dwarsdragers T4K1112 benodigd. C2Z21730

Watersportartikelendrager – 2 Kajaks* Geschikt voor twee kajaks of kano’s. Inclusief T-track adapter en verstelbare, 275 cm lange spanband. Maximum 
draagvermogen van accessoire is 40 kg** (2 x 20 kg). Dwarsdragers T4K1112 benodigd. C2Z30775

Ski-/snowboarddrager*

Deze aërodynamische drager van aluminium is een veilig systeem voor het vervoer van wintersportuitrusting. Dankzij het 
verhoogde design beschadigen de bindingen het dak van de auto niet. Bovendien is de drager uitschuifbaar, zodat u niet 
over het dak hoeft uit te strekken bij het in- en uitladen. Extra grote druktoetsen zorgen ervoor dat de skidrager eenvoudig 
te openen is, zelfs wanneer u handschoenen draagt. Zachte rubber delen beschermen uw ski’s tijdens het rijden. Deze 
afsluitbare skidrager kan worden gecombineerd met het One-Key-systeem en biedt 60 cm laadbreedte waarin tot zes paar 
ski’s of vier snowboards passen.

Dwarsdragers T4K1112 benodigd. C2A1538

Skitas De Jaguar skitas is vervaardigd uit duurzaam, gevoerd 600D polyester voor een optimale bescherming van uw ski’s. Inclusief 
afneembare schouderband om het dragen van de tas te vergemakkelijken. Geschikt voor twee paar ski’s en skistokken tot 180 cm lang. C2Z23531

Spanband Nylon spanband waarmee voorwerpen op uw imperiaal of dwarsdragers kunnen worden vastgemaakt. C2Z30776

Universeel lift- en laadsysteem
Dit universeel lift- & laadsysteem wordt tegen het plafond van uw garage bevestigd. Hiermee kunnen dakdrageraccessoires, 
zoals de bagagebox, nog gemakkelijker op uw auto worden gemonteerd. Tevens biedt het een handige manier om uw 
bagagebox efficiënt op te bergen indien u hem niet gebruikt. Maximum draagvermogen 100 kg.

C2Z30775

DRAGEN

*LET OP: objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden geplaatst kunnen een invloed hebben op de ontvangstkwaliteit en daarmee op de werking van navigatiesysteem en DAB+-tuner (indien aanwezig). †Draagvermogen is het maximum gewicht dat op/in het betreffende 
dakdrageraccessoire mag worden meegenomen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de maximum daklast van de auto.



DRAGEN EN TREKKEN
DRAGEN (VERVOLG)

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Fietsdrager met wielbevestiging*†

Een gemakkelijk te monteren fietsdrager voor op het dak, geschikt voor fietsframes tot 100 mm (80x100 mm voor ovale 
framebuizen, 22-80 mm voor ronde framebuizen). Kan aan beide zijden van het dak worden gemonteerd. Inclusief 20x20 mm 
T-track adapters om de fietsdrager direct op de T-tracks van de dwarsdragers te monteren. Snelspanbanden voor de wielen 
maken op-/afladen gemakkelijk. Met afsluitbare vergrendeling voor fiets op fietsdrager en fietsdrager op dwarsdragers. 
Montage van drie enkele fietsdragers mogelijk op dwarsdragers. Maximum draagvermogen 20 kg per fietsdrager.

Dwarsdragers T4K1112 benodigd. Geschikt 
voor fietsen voor volwassenen. Dit accessoire 
is niet geschikt voor meenemen van kleine of 
kinderfietsen.

C2A1539

Fietsdrager met voorvorkbevestiging*†

De fietsdrager met voorvorkbevestiging voor het dakdragersysteem biedt een handige en veilige manier om een fiets 
met uitneembaar voorwiel mee te nemen. Met name geschikt voor lichtgewicht fietsen en racefietsen. De voorvork van 
de fiets wordt met een eenvoudig verstelbaar klikmechanisme bevestigd en het achterwiel wordt vastgezet met een 
snelspanband, verstelbaar voor verschillende wielmaten. Inclusief aparte drager voor voorwiel. Deze fietsdrager is eenvoudig 
te monteren, vergrendelbaar en geschikt voor één fiets. Montage van drie fietsdragers mogelijk op dwarsdragers. Maximum 
draagvermogen 17 kg per fietsdrager.

Dwarsdragers T4K1112 benodigd. De fietsdrager 
is niet geschikt voor mountainbikes met een 
voorvork-asdiameter van 15 mm. Wel geschikt 
voor een asdiameter van 20 mm. Indien 2 
fietsdragers worden gemonteerd kunnen zowel 
de wielen als fietsen worden bevestigd op het 
dak. Worden 3 fietsdragers gemonteerd, dan 
moeten de voorwielen binnenin de auto worden 
meegenomen.

C2A1540

Fietsdrager voor montage op achterzijde

Deze hoogwaardige fietsdrager voor montage op de achterzijde van de auto biedt een handige oplossing voor het 
meenemen van fietsen. Met snelbevestigingsmechanisme. Afsluitbaar. Wordt bevestigd op de achterzijde van de auto door 
gebruik te maken van de montagepunten voor de sleepogen. De elektrische aansluiting voor voeding van achterlichten, 
remlichten en richtingaanwijzers wordt gemonteerd onder de achterzijde van de auto. Slim design maakt het mogelijk om de 
drager weg te kantelen van de auto voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte. Maximum draagvermogen 30 kg voor  
2 fietsen (maximaal 20 kg per fiets).

Module voor Fietsdrager voor montage op 
achterzijde T4K11423, trekhaakmodulemoer 
C2C8870 (x2) en kabelboom T4K11471 
benodigd voor montage. Kan niet worden 
gecombineerd met afneembare trekhaak 
T4K11416.

T4K1178

De module voor de Fietsdrager voor montage op achterzijde is benodigd voor montage van deze fietsdrager. Module T4K11423

De modulemoer voor de Fietsdrager voor montage op achterzijde is benodigd voor montage van deze fietsdrager. Trekhaakmodulemoer Wordt per stuk verkocht. Twee stuks benodigd 
voor montage. C2C8870

De kabelboom voor de Fietsdrager voor montage op achterzijde is benodigd voor montage van deze fietsdrager. Kabelboom T4K11471

*LET OP: objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden geplaatst kunnen een invloed hebben op de ontvangstkwaliteit en daarmee op de werking van navigatiesysteem en DAB+-tuner (indien aanwezig). †Zorg dat bij gebruik de maximum daklast van de auto niet wordt overschreden. 



DRAGEN EN TREKKEN
TREKKEN

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Afneembare trekhaak*

De speciaal voor de I-PACE ontworpen, afneembare trekhaak is goedgekeurd voor een maximum geremd trailergewicht van 
750 kg en een kogeldruk van 45 kg. 13-polige contactdoos en kabelboom inbegrepen. Inclusief specifieke achterskirt. Deze 
skirt is uitgevoerd met een uitneembaar middendeel voor toegang tot het trekhaakframe. Als de trekhaak niet wordt gebruikt, 
zorgt de afdekking voor een fraaie afwerking, zonder zichtbare trekhaak-onderdelen. De afgenomen trekhaak kan worden 
opgeborgen in de bagageruimte.

Trekhaakmodule, trekhaakmodulemoer (x2) en 
kabelboom benodigd voor montage. Kan niet 
worden gecombineerd met fietsdrager voor 
montage op de achterzijde (T4K1178).

T4K11416

De trekhaakmodule is benodigd voor montage van de afneembare trekhaak. Module T4K11423

De trekhaakmodulemoer is benodigd voor montage van de afneembare trekhaak. Trekhaakmodulemoer Wordt per stuk verkocht. Twee stuks benodigd 
voor montage. C2C8870

De kabelboom is benodigd voor montage van de afneembare trekhaak Kabelboom T4K11415

*De 13-polige contactdoos van de I-PACE is alleen geschikt voor de voeding van externe trailerverlichting.



LICHTMETALEN VELGEN

VELGEN & VELGACCESSOIRES

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

18" 15-Spoke ‘Style 1022’ in Sparkle Silver

Personaliseer uw auto nog verder met een van onze lichtmetalen velgen. Maak een keuze uit een uitgebreid programma 
eigentijdse en dynamische designs.

Design met 15 spaken. T4A1085 

18" 5-Split Spoke ‘Style 5055’ in Dark Grey & 
Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. T4K4006 

19" 5-Split Spoke ‘Style 5055’ in Dark Grey & 
Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. T4K11670 

20" 5-Spoke ‘Style 5068’ in Gloss Black Design met 5 spaken. T4K3898 

20" 5-Spoke ‘Style 5068’ in Dark Grey & 
Diamond Turned Finish Design met 5 spaken. T4K3896

20" 5-Split Spoke ‘Style 5070’ in Technical Grey 
& Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. T4K3866

20" 6-Spoke ‘Style 6007’ in Sparkle Silver Design met 6 spaken. T4K2252

20" 6-Spoke ‘Style 6007’ in Dark Grey & 
Diamond Turned Finish Design met 6 spaken. T4K2254

22" 5-Split Spoke ‘Style 5056’ in Dark Grey & 
Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. T4K2260

22" 5-Spoke ‘Style 5069’ in Technical Grey  
met inzetten in Carbon Fibre Design met 5 spaken. T4K4002

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid voor uw auto.



VELGACCESSOIRES
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Ventieldopjes Personaliseer de velgen van uw Jaguar met een set stijlvolle ventieldopjes.

Black Jack C2D19598

Jaguar Logo C2D54161

Union Jack C2D19599

Jaguar logo wielmoeren Verfraai de uitstraling van uw velgen met de Jaguar wielmoeren in Black of Chrome.
Black

Wordt verkocht als set van 20.
T4A11435

Chrome T4A11434

Wielmoersloten Bescherm uw velgen met deze speciaal voor Jaguar ontworpen, high-security wielmoersloten in Black of Chrome.
Black T4A11437

Chrome T4A11436

Naafkap
Een markante naafkap in Carbon Fibre met Jaguar logo, beschikbaar voor alle lichtmetalen velgen. Carbon Fibre T2R23014

Verfraai uw velgen met markante monochrome naafkappen met Jaguar logo en Union Jack-design voor een Brits accent. Union Jack T2R5513

Bandenspanningsmeter
Digitale bandenspanningsmeter, die de optimale bandenspanning van uw auto opslaat. Uitgerust met 360° roterende 
kop voor gemakkelijk aansluiten op ventiel. Met LED-lampje om snel het ventiel te vinden en profieldieptemeter. Biedt de 
mogelijkheid om de bandenspanning te meten in psi, bar, kg/cm². Inclusief opbergetui.

C2P24751

Sneeuw-tractiehulp voor noodgevallen* Een innovatieve, lichtgewicht sneeuwsok van textiel voor gebruik in nood op met sneeuw of ijs bedekte wegen. Gemakkelijk 
en snel aan te brengen en op te bergen. Alleen geschikt voor gebruik op voorwielen.

Beschikbaar voor 19", 20", 21" en 22" 
lichtmetalen velgen. C2D20229

Sneeuwtractiesysteem*
Verbeter de grip van uw banden bij sneeuw, modder en gladde rijomstandigheden met dit hoogwaardige 
sneeuwtractiesysteem. Gemakkelijk aan te brengen, vervaardigd uit hoogwaardig gehard, gegalvaniseerd staal en geleverd in 
een handige vinyl opbergtas. Alleen geschikt voor gebruik op voorwielen.

Beschikbaar voor lichtmetalen velgen tot 22". C2D29138

Velgreiniger – 500 ml
Unieke, high-performance reiniger voor lichtmetalen velgen, speciaal ontwikkeld door Autoglym voor Jaguar modellen. Deze 
speciale formule is het enige reinigingsmiddel dat voldoet aan Jaguar’s strenge technische eisen en wordt aanbevolen voor 
gebruik op alle Jaguar modellen.

C2D20074

VELGEN & VELGACCESSOIRES

*Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie over de voor uw auto benodigde maat. 



Jaguar Land Rover Limited 
Registered Office: Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom

Registered in England Number: 1672070

accessories.jaguar.com

BELANGRIJK
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. Hoewel in deze brochure zo recent mogelijke 
informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een onfeilbare leidraad 
voor de huidige specificaties of beschikbaarheid. Deze brochure is niet bedoeld als 
offerte voor de verkoop van bepaalde auto’s, onderdelen of accessoires. 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.

KLEUREN
De afbeeldingen in deze brochure zijn alleen bedoeld ter illustratie. Afgebeelde kleuren 
en bekledingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten en dienen slechts als 
voorbeeld. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde 
kleuren en bekledingen zijn opgenomen in het huidige aanbod. Jaguar Land Rover behoudt 
zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te wijzigen dan wel uit het programma te 
nemen. Beschikbaarheid van kleuren kan variëren per land. Uw dealer informeert u graag 
over de beschikbare kleuren/bekledingen. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. Drukfouten voorbehouden.

GETOONDE AUTO OP DE VOORPAGINA: I-PACE IN EIGER GREY, UITGERUST MET DWARSDRAGERS EN WATERSPORTARTIKELENDRAGER.

GETOONDE AUTO OP DE ACHTERPAGINA: I-PACE IN EIGER GREY, UITGERUST MET DWARSDRAGERS EN FIETSDRAGER MET WIELBEVESTIGING.

ECOLOGISCHE INNOVATIE BIJ JAGUAR
Als onderdeel van het beleid ten aanzien van duurzaamheid streeft Jaguar naar het 
terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, naar een lager gebruik van 
grondstoffen en naar het reduceren van de hoeveelheid afval.  
Zoek op ‘Jaguar Environmental Innovation’ voor uitgebreide informatie.

Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik 
hiervan door Jaguar Land Rover gebeurt onder licentie. iPhone is een geregistreerd 
handelsmerk 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.
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