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JAGUAR I-PACE

BUSINESS EDITION S
ACCU
kWh

TRANSMISSIE

AANDRIJVING

VERMOGEN
kW/pk

CO2EMISSIE
g/km

NETTO
CATALOGUSPRIJS

BTW

BPM

FISCALE
WAARDE

CONSUMENTENPRIJS1)

90

Automaat

AWD

294 / 400

0

€ 59.896,69

€ 12.578,31

€ 0,00

€ 72.475

€ 73.900

I-PACE S
EV400

SPECIFIEKE KENMERKEN BUSINESS EDITIONS:
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. I-PACE S

OPTIECODE

DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)

025JB

Verwarmbare voorstoelen

300LH

Premium vloermatten

079AJ

AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)
1)
1)

Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
Consumentenprijzen zijn inclusief drie jaar garantie en onderhoud met een maximum van 100.000 kilometer en inclusief
drie jaar Jaguar Assistance.
Consumentenprijzen zijn inclusief acht jaar garantie met een maximum van 160.000 kilometer op de 90 kWh accu.

WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) is het nieuwe proces dat is ingegaan in 2017. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten.
Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het verbruik onder werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er geldt een
zwaardere testprocedure en rijprofiel.
Officiële EU-testresultaten uit fabrieksmetingen volgens EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real world'-omstandigheden en algehele EV-prestatiedata kunnen
verschillen al naar gelang de rij- en omgevingsomstandigheden. Specifieke opties kunnen van invloed zijn op de efficiency van de auto.
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2020.
De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden voor 2019. Deze veranderen van jaar tot jaar. Vraag uw Jaguar dealer om meer informatie.
De Jaguar I-PACE Business Edition is een Limited Edition op basis van 19MY en 20MY specificaties en is beschikbaar op voorraadauto's vanaf 11 juni 2019, zolang de voorraad strekt.
De Jaguar I-PACE Business Edition is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van Jaguar Land Rover Nederland en de officiële Nederlandse Jaguar dealers.
Voor de Jaguar I-PACE Business Edition geldt een aangepast programma opties en lakkleuren. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie m.b.t. beschikbaarheid en prijzen.
Getoonde auto's zijn uitgerust met opties tegen meerprijs. Wijzigingen in prijzen en specificaties blijven voorbehouden.
Vermogen is uitgedrukt in EEC kW en DIN pk.
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€ 66.623,97
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I-PACE SE
EV400
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De volledig elektrische Jaguar I-PACE is tijdens de uitreiking van de World Car Awards (WCOTY) maar liefst drie keer in de prijzen gevallen. De I-PACE won de overall titel World Car of the Year 2019,
maar werd ook verkozen tot de fraaist ontworpen auto ter wereld in de categorie World Car Design of the Year. Daarnaast werd ook de titel World Green Car 2019 gewonnen. De Jaguar I-PACE is het
eerste model ooit dat tegelijk drie World Car-titels in de wacht sleept in de 15-jarige geschiedenis van de awards. Eerder won de I-PACE al de titel European Car of the Year 2019. Ook won hij ruim 60
andere prijzen, waaronder Best Electric Powertrain en Best New Engine, en was hij winnaar in de categorie 350 tot 450 pk bij The International Engine + Powertrain of the Year Awards.
De I-PACE heeft ook een vijfsterren Euro NCAP-veiligheidsclassificatie behaald. De carrosseriestructuur biedt een hoge mate van inzittendenbescherming en wordt aangevuld met technologieën die
zijn ontworpen om andere weggebruikers en voetgangers te beschermen, waaronder een automatisch ontplooiingssysteem van de motorkap en een autonoom noodremsysteem met detectie van
voetgangers en fietsers.
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