I-PACE

BUSINESS PACK
PRIJS- EN SPECIFICATIELIJST
1 januari 2021 – MODELJAAR 2021

JAGUAR I-PACE

BUSINESS PACK S
CODE

UITVOERING

ACCU
kWh

TRANSMISSIE

AANDRIJVING

VERMOGEN
kW/pk

90

Automaat

AWD

235 / 320

NETTO
GECOMBINEERDE
CATALOGUSCO2-EMISSIE
g/km
PRIJS

BTW

BPM

FISCALE
WAARDE

CONSUMENTENPRIJS1)

€ 11.726,16

€ 0,00

€ 67.565,00

€ 69.060

I-PACE S
5000674326

EV320 met Business Pack

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

0

€ 55.838,84

OPTIECODE

20" 5-Spoke 'Style 5068' in Diamond Turned Finish met banden voor/achter:
245/50 R20 105V Summer2)

031QD

Elektrische achterklepbediening

070AV

Onderste 5,5" touchscreen met multifunctionele Dynamic Dials

087AQ

Premium vloermatten

079AJ

Ionisatiesysteem met PM2.5-filter voor extra reiniging van ventilatielucht

022GE

Dubbele bekerhouder met afdekking vóór
8-voudig verstelbare en verwarmbare Sport-voorstoelen
Alleen i.c.m. Sportstoelen met bekleding in Luxtec Ebony met interieur in Ebony/Ebony (300NA)

026SB
300JP

Consumentenvoordeel Business Pack S: € 1.948

AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1) Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
1) Consumentenprijzen zijn inclusief drie jaar garantie en onderhoud met een maximum van 100.000 kilometer en inclusief
drie jaar Jaguar Assistance.
1) Consumentenprijzen zijn inclusief acht jaar garantie met een maximum van 160.000 kilometer op de 90 kWh accu.
2) Alternatieve velgen: 20" 6-Spoke 'Style 6007' in Diamond Turned Finish met banden voor/achter: 245/50 R20 105V Summer (031MC) of
20" 5-Spoke 'Style 5068' in Gloss Black met banden voor/achter: 245/50 R20 105V Summer (031QE).
3) D
 e 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
gecombineeerde 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 tussentijdse 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 BPMbelasting 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 2021.
Vermogen is uitgedrukt in EEC kW en DIN pk.
De Jaguar I-PACE EV320 Business Pack is een Limited Edition op basis van 21MY specificaties en is beschikbaar op voorraadauto's vanaf 24 augustus 2019, zolang de voorraad strekt.
Voor de Jaguar I-PACE Business Pack geldt een aangepast programma opties en lakkleuren. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie m.b.t. beschikbaarheid en prijzen.
Getoonde auto's kunnen zijn uitgerust met opties tegen meerprijs. Wijzigingen in prijzen en specificaties blijven voorbehouden.

JAGUAR I-PACE

BUSINESS PACK SE
CODE

UITVOERING

ACCU
kWh

TRANSMISSIE

AANDRIJVING

VERMOGEN
kW/pk

90

Automaat

AWD

235 / 320

NETTO
GECOMBINEERDE
CATALOGUSCO2-EMISSIE
g/km
PRIJS

BTW

BPM

FISCALE
WAARDE

CONSUMENTENPRIJS1)

€ 12.767,48

€ 0,00

€ 73.565,00

€ 75.060

I-PACE SE
5000674325

EV320 met Business Pack

SPECIFIEKE KENMERKEN BUSINESS PACK:
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. I-PACE SE
Vast glazen panoramadak
Niet i.c.m. Dak in contrastkleur Black (080AN)

041CX
079AJ

Ionisatiesysteem met PM2.5-filter voor extra reiniging van ventilatielucht

022GE

Dubbele bekerhouder met afdekking vóór

026SB

Alleen i.c.m. Stoelbekleding in generfd leder in Ebony met interieur in Ebony/Ebony (300NB) of
Stoelbekleding in generfd leder in Light Oyster met interieur in Ebony/Light Oyster (300NC)

Cold Climate Pack
– Verwarmbare voorruit
– Verwarmde ruitensproeiers
– Verwarmbare stuurwielrand

€ 60.797,52

OPTIECODE

Premium vloermatten

12-voudig verstelbare en verwarmbare Sport-voorstoelen

0

033XN

017CA

Niet i.c.m. Met Suedecloth bekleed stuurwiel (032LP)
Niet i.c.m. Premium Textile Pack (261AD)

Consumentenvoordeel Business Pack SE: € 1.798

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