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–  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.

ONTDEK JAGUAR ACCESSOIRES
Uw Jaguar XF is ontworpen voor perfect en elegant rijgedrag op elke weg en in elke bocht. 
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 elk detail van uw Jaguar. 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.



Buitenspiegelkappen in Carbon Fibre

Buitenspiegelkappen in hoogwaardig Carbon Fibre vormen een high-
performance aanvulling op de exterieurstyling van uw auto.

Powervents in Gloss Black

Fraaie luchtroosters in de voorspatborden in Gloss Black 
met Jaguar woordmerk vormen een dynamische aanvulling 
op de exterieurstyling.

Buitenspiegelkappen in Gloss Black

De buitenspiegelkappen in Gloss Black accentueren het dynamische design van 
de buitenspiegels.

EXTERIEURSTYLING



EXTERIEURBESCHERMING

Spatlappen vóór 

Spatlappen vóór met 'JAGUAR' woordmerk vormen een fraaie aanvulling op 
het lijnenspel van uw auto. Ze reduceren opspattend water en beschermen het 
lakwerk tegen vuil en steenslag. 

Spatlappen achter 

Spatlappen achter met 'JAGUAR' woordmerk vormen een fraaie aanvulling op 
het lijnenspel van uw auto. Ze reduceren opspattend water en beschermen het 
lakwerk tegen vuil en steenslag.

All-Weather autohoes

Op maat gemaakte all-weather autohoes met Jaguar logo. Bescherm uw XF tegen 
regen, vorst en stof. Snel en gemakkelijk aan te brengen.



Luxury vloermatten

Luxueuze, op maat gemaakte vloermatten voorin van 2.050 g/m² tapijt met Jaguar 
logo in reliëf en omboording in Nubuck-leder. Deze matten vormen een fraaie 
finishing touch van het interieur.

Dorpellijsten met verlichting

Elegante roestvaststalen dorpellijsten voor beide voorportieren. Lichten op zodra een van de portieren wordt 
geopend. Geaccentueerd door zachte verlichting in Phosphor Blue. 

INTERIEURSTYLING



INTERIEURBESCHERMING

Rubber vloermatten

Deze slijtvaste rubber matten met Jaguar logo bieden extra bescherming voor 
het tapijt van uw auto.

Rubber bagagevloermat 

Deze premium mat is op maat gemaakt voor de bagageruimte. Met opstaande randen aan drie zijden 
om naast het bagageruimtetapijt ook de bekleding van zijwanden te beschermen. Licht en sterk. 
Gemakkelijk uitneembaar en eenvoudig schoon te maken.



FUNCTIONALITEIT  
& TECHNOLOGIE
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 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. 
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

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 & 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.



Activity Key
De Activity Key werkt als een gewone autosleutel, zodat bestuurders de conventionele 
afstandsbediening thuis kunnen laten en in plaats daarvan deze praktische polsband 
kunnen dragen. Ideaal voor mensen met een actieve levensstijl of voor momenten wanneer 
het meenemen van een normale autosleutel onhandig is. Via het LCD-scherm van de 
waterdichte en schokbestendige Activity Key kunt u de portieren en kofferdeksel/
achterklep veilig vergrendelen en ontgrendelen. U kunt de Activity Key ook gebruiken  
om de auto te starten en ermee te rijden. Inclusief horlogefunctie.

Dashcam
De Jaguar dashcam maakt opnames tijdens het rijden, van rijtrainingen tot ongevallen, en is 
ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in het interieur en het elektrische systeem 
van uw auto. Ontworpen voor laag stroomverbruik en lange opnameduur. De dashcam 
beschikt over full HD videocamera's aan voor- en achterzijde voor het filmen en registreren 
van allerlei rijsituaties.

FUNCTIONALITEIT  
& TECHNOLOGIE
FUNCTIONALITEIT  
& TECHNOLOGIE



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. ISOFIX-ontgrendeling aan voorzijde 
voor gebruiksgemak. 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.



DRAGEN

Watersportartikelendrager

Veelzijdig systeem voor het vervoer van allerlei soorten 
watersportuitrusting, zoals een surfplank of een kano/kajak.

Dwarsdragers

De dwarsdragers met Jaguar logo maken het gebruik van een uitgebreid programma 
dakdrageraccessoires mogelijk. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor uw auto.

Ski-/snowboarddrager 

Een veilig systeem voor het vervoer van wintersportuitrusting.  
Inclusief schuifrails voor gemakkelijk opladen. Geschikt voor vier  
paar ski's of twee snowboards. Voorzien van 'JAGUAR' woordmerk.



Spanband

Handige sterke nylon spanband om voorwerpen op dakdragers of imperiaal 
vast te maken.

Universeel lift- en laadsysteem

Met dit lift- & laadsysteem voor montage tegen het plafond van uw garage kunnen 
dakdrageraccessoires nog gemakkelijker op uw auto worden gemonteerd. Ook 
handig om uw bagagebox efficiënt op te bergen. Maximum draagvermogen 100 kg.

Bagagebox

Ruime, afsluitbare dakkoffer met een inhoud  
van 410 liter. Afmetingen: 175 x 82 x 45 cm.

DRAGEN



Fietsdrager met voorvorkbevestiging

Met deze fietsdrager met voorvorkbevestiging voor op het dak kunt u eenvoudig en veilig een fiets meenemen. 
Ideaal voor lichte fietsen en racefietsen. Inclusief aparte drager voor voorwiel. Gemakkelijk monteer- en afsluitbaar. 
Eén fiets per drager. Maximum draagvermogen 17 kg per fietsdrager.

Fietsdrager met wielbevestiging

Afsluitbare fietsdrager voor één fiets. Gemakkelijk te monteren op het dak. Montage van drie fietsdragers mogelijk op 
dwarsdragers. Maximum draagvermogen 20 kg per fietsdrager.

DRAGEN



TREKKEN EN DRAGEN

Afneembare trekhaak

De afneembare trekhaak is speciaal ontworpen voor de Jaguar XF en is geschikt voor een geremd 
trekgewicht van maximaal 2.000 kg en een kogeldruk tot 100 kg. Wanneer de trekhaak is afgenomen, 
kan hij worden opgeborgen in een speciale opbergruimte onder de bagageruimtevloer.

Fietsdrager voor montage op trekhaak – 2 fietsen

De hoogwaardige fietsdrager voor montage op de trekhaak biedt een handige oplossing 
voor het meenemen van fietsen. Snel en comfortabel in het gebruik. Uitgerust met handig 
bevestigingssysteem en veilig vergrendelmechanisme. Afsluitbaar. Inclusief slim kantelmechanisme 
voor toegang tot de bagageruimte. Maximum draagvermogen 40 kg (maximaal 20 kg per fiets). 
Ook beschikbaar in uitvoering voor 3 fietsen.

Verlichtingsbalk

Deze verlichtingsbalk is ontworpen voor gebruik met een trailer. Zorgvuldig afgewerkt, inclusief vier 
meter kabel en elastische bevestigingsbanden.



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" 5-Split Spoke, ‘Style 5033’,  
Gloss Black

17" 9-Spoke, ‘Style 9005’, Silver

18" 5-Spoke, ‘Style 5105’,  
Dark Grey & Diamond Turned Finish

18" 7-Split Spoke, ‘Style 7011’, Silver

18" 5-Split Spoke, ‘Style 5033’, Silver 18" 5-Split Spoke, ‘Style 5033’, 
Contrast & Diamond Turned Finish

19" 5-Split Spoke, ‘Style 5106’, Silver 19" 5-Split Spoke, ‘Style 5106’,  
Gloss Black



19" 7-Split Spoke, ‘Style 7012’, Silver 19" 7-Split Spoke, ‘Style 7013’,  
Contrast & Diamond Turned Finish

19" 7-Split Spoke, ‘Style 7013’, Silver

20" 5-Split Spoke, ‘Style 5036’,  
Satin Dark Grey & Diamond Turned Finish

20" 5-Split Spoke, ‘Style 5107’,  
Silver met inzetten in Gloss Black

20" 5-Split Spoke, ‘Style 5107’,  
Satin Black met inzetten in Gloss Black

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



VELGACCESSOIRES

Naafkap – Union Jack

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

Ventieldopjes

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

Wielmoersloten – Black

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

Wielmoeren met Jaguar logo 

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



EXTERIEURSTYLING
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Buitenspiegelkappen –
Carbon Fibre

Buitenspiegelkappen in hoogwaardig Carbon Fibre vormen een high-performance aanvulling  
op de exterieurstyling van uw auto.

Links C2P24177

Rechts C2P24176

Buitenspiegelkappen –
Gloss Black Buitenspiegelkappen in Gloss Black accentueren het dynamische design van de buitenspiegels.

Links C2D6067PEC

Rechts C2D6066PEC

Achterspoiler in carrosseriekleur Geef de XF een nog stijlvollere uitstraling met deze achterspoiler in carrosseriekleur. Achterspoiler wordt geleverd in grondlak, klaar 
om door uw dealer in kleur te worden gespoten. T2H6236LML

Signaturelijst kofferdeksel – Gloss Black Voeg extra stijl en karakter toe met de signaturelijst voor het kofferdeksel in Gloss Black. T2H17748

Powervents – Gloss Black Luchtroosters in de voorspatborden in Gloss Black met Jaguar woordmerk vormen een dynamische aanvulling  
op de exterieurstyling.

Links
Niet voor R-Dynamic T2H44862

Rechts
Niet voor R-Dynamic T2H44860

EXTERIEURBESCHERMING
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

All-weather autohoes Op maat gemaakte all-weather autohoes met Jaguar logo. Bescherm uw XF tegen regen, vorst  
en stof. Snel en gemakkelijk aan te brengen. T2H7756

Bumperbescherming

Deze handige uit- en opvouwbare bescherming voorkomt krassen en slijtplekken op  
de achterbumper, en helpt voorkomen dat uw kleding vies wordt tijdens in- en uitladen.  
De bumperbescherming is gemaakt van sterke stof en zo ontworpen dat hij als een  
harmonica opgevouwen kan worden opgeborgen onder de bagageruimtevloer.

T2H17216

Spatlappen Spatlappen met 'JAGUAR' woordmerk vormen een stijlvolle aanvulling op het lijnenspel van  
uw auto, reduceren opspattend water en beschermen het lakwerk tegen vuil en steenslag.

Vóór
Niet voor R-Dynamic T2H12952

Vóór
Alleen voor R-Dynamic T2H12953

Achter T2H42691

EXTERIEUR



INTERIEUR
INTERIEURSTYLING
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Dorpellijsten met verlichting Elegante dorpellijsten uit roestvaststaal met verlichting voor beide voorportieren. De zachte, fosforblauwe verlichting wordt 
ingeschakeld wanneer de voorportieren worden geopend.

Ebony, Links 

Alleen voor 'S' en R-Dynamic 'S'.

T2H41238PVJ

Ebony, Rechts T2H41237PVJ

Caraway, Links T2H41238SBV

Caraway, Rechts T2H41237SBV

Light Oyster, Links T2H41238LKP

Light Oyster, Rechts T2H41237LKP

Luxury vloermatten Luxueuze, op maat gemaakte vloermatten voorin van 2.050 g/m2 tapijt met Jaguar logo in reliëf en randafwerking in Nubuck-
leder. Deze hoogwaardige matten vormen een fraaie finishing touch van het interieur.

Ebony Niet voor AWD-uitvoeringen. T2H7171PVJ

Ebony, AWD Alleen voor AWD-uitvoeringen T2H7173PVJ

Premium vloermatten
Op maat gemaakte vloermatten voorin van 780 g/m2 tapijt met Jaguar logo in reliëf en randafwerking in Nubuck-leder. De 
premium matten vormen een fraaie finishing touch  
van het interieur.

Ebony Niet voor AWD-uitvoeringen. T2H26112PVJ

Ebony, AWD Alleen voor AWD-uitvoeringen. T2H26114PVJ

Caraway Niet voor AWD-uitvoeringen. T2H49315SBV

Caraway, AWD Alleen voor AWD-uitvoeringen. T2H49317SBV



INTERIEUR
INTERIEURBESCHERMING
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Flexibele bagageruimteverdeler Biedt een nette opbergmogelijkheid voor het vastzetten van bagage of andere losse voorwerpen in de bagageruimte. Kan niet worden gecombineerd met rubber 
bagagevloermat of bagageruimtebescherming. C2D49365

Bagagevloernet Biedt een nette opbergmogelijkheid voor het vastzetten van bagage of andere losse voorwerpen  
in de bagageruimte. T2H7746

Rubber bagageruimtebescherming
Deze hoogwaardige bagageruimtebescherming is specifiek voor de XF ontworpen en heeft opstaande randen om naast 
het bagageruimtetapijt ook de bekleding van zijwanden te beschermen tegen natte of vuile spullen. Licht en slijtvast. Kan 
gemakkelijk worden verwijderd voor schoonmaken.

Voor auto's uitgerust met ruimtebesparend 
reservewiel. T2H43064

Voor auto's met Tyre Repair System. T2H43063

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.

Niet voor AWD-uitvoeringen. T2H7742

AWD Alleen voor AWD-uitvoeringen. T2H7743



INTERIEUR
FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Activity Key

De Activity Key werkt als een gewone autosleutel, zodat bestuurders de conventionele afstandsbediening thuis kunnen laten en in 
plaats daarvan deze praktische polsband kunnen dragen. Ideaal voor mensen met een actieve levensstijl of voor momenten wanneer 
het meenemen van een normale autosleutel onhandig is. Via het LCD-scherm* van de waterdichte en schokbestendige Activity Key 
kunt u de portieren en kofferdeksel/achterklep veilig vergrendelen en ontgrendelen. U kunt de Activity Key ook gebruiken om de 
auto te starten en ermee te rijden. Inclusief horlogefunctie. De standaard polsband heeft een standaard pinmaat, zodat de Activity 
Key gemakkelijk kan worden gepersonaliseerd met een 22 mm horlogebandje naar keuze. De Activity Key kan in de auto worden 
opgeladen via de unieke Activity Key USB-lader.

Polsband, 434 Mhz Een Activity Key-laadkabel is eveneens 
beschikbaar en kan apart worden besteld. T4K15874

Uniek voor Jaguar: met de Activity Key-laadkabel kan de Activity Key-polsband ook in de auto worden opgeladen. Activity Key-laadkabel T2H52332

Dashcam

De Jaguar dashcam maakt opnames tijdens het rijden, van rijtrainingen tot ongevallen, en is ontworpen om naadloos te 
worden geïntegreerd in het interieur en het elektrische systeem van uw auto. Ontworpen voor laag stroomverbruik en lange 
opnameduur. De dashcam beschikt over full HD videocamera's aan voor- en achterzijde voor het filmen en registreren van 
allerlei rijsituaties.

- De frontcamera is afneembaar en heeft een vaste richthoek.
- De achtercamera is vast bevestigd, maar met een verstelbare richthoek.
- G-sensoren activeren de camera in het geval van een ongeluk of harde remmanoeuvre.
- Geïntegreerd radarsysteem** activeert de camera wanneer uw geparkeerde auto wordt benaderd.
- Handmatige opnamefunctie stelt de gebruiker in staat om ook op andere momenten opnames te maken.
-  Via de geïntegreerde GPS-functie kunnen snelheids- en locatiegegevens worden toegevoegd aan de 

videobestanden, waarmee gedetailleerde registraties van elk event kunnen worden gecreëerd.
- Inclusief 32 GB SD-kaart voor opslag van opnames.
-  Opnames kunnen worden bekeken en bediend via de optionele Apple of Android smartphone-apps of 

via een webbrowser.

T4C1010

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 het gebruiken van Click & 
Go-accessoires. Alleen montage op auto's 
met voorstoelen met in hoogte verstelbare 
hoofdsteunen. Niet i.c.m. Rear Seat Entertainment.

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.  
Kan niet worden gecombineerd met Rear Seat 
Entertainment.

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

iPad Air 1e generatie en iPad Air 2  
met 9,7" scherm J9C2164

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

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.

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel Alleen voor auto's met automatisch  
dimmende achteruitkijkspiegel. T2H45046

ClearSight-achteruitkijkspiegel Alleen voor auto's met ClearSight-
achteruitkijkspiegel. T2H45048

Middenarmsteun met koel-/opwarmbox
Koel-/opwarmbox voor eten en drinken die tevens dienstdoet als middenarmsteun achterin.  
Met leder bekleed deksel. Wordt gefixeerd met de middelste veiligheidsgordel en aangesloten  
op de 12V-aansluiting achterin. Ideaal voor lange ritten met familie of vrienden.

T2H7739

*De Activity Key kan worden gecombineerd met Keyless Entry. Op auto's uitgerust met deze functie hoeft de bestuurder niet het LCD-scherm van de Activity Key te gebruiken om de auto te ontgrendelen. 
**Alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. Om voldoende accuspanning te behouden in de 12V accu van de auto kan het voor bepaalde auto's nodig zijn om deze functie uit te schakelen.

HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation.



INTERIEUR

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Rugleuningtas Dit handige opbergsysteem voor tegen de achterzijde van de voorstoelen biedt verschillende etuis voor het opbergen van 
kleine voorwerpen. T2H7760

Premium rugleuningtas
Dit op maat gemaakte opbergsysteem wordt aan de achterzijde van de voorstoelen bevestigd en biedt verschillende etuis voor 
het opbergen van kleine voorwerpen. Het is gemaakt van hetzelfde premium leder dat beschikbaar is voor de stoelbekleding, 
aangevuld met een zachte synthetische voering en magneetsluitingen. Voorzien van Jaguar logo in reliëf.

C2Z24589

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 bevestigingsriemen. T2H7752

Zonneschermen Gemakkelijk te installeren en te verwijderen dankzij inkliksysteem. Bieden extra comfort door de passagiers en het interieur te 
beschermen tegen warmte en zonlicht. Worden geleverd in een opbergtas met Jaguar logo.

Achterruit T2H14673

Zijruiten achter T2H14672

Zonnescherm – Voorruit Op maat gemaakt XF 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. T2H42630

Startkabels Set startkabels. T2H7740

Accu-conditioner
De Jaguar accu-conditioner evalueert en controleert de accu, en houdt de accu op het optimale laadniveau om de levensduur 
en betrouwbaarheid van de accu te maximaliseren. Compleet met geïntegreerde bedrading en speciale DIN-aansluiting in de 
bagageruimte voor optimaal gebruiksgemak.

EU-uitvoering C2P24104

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE (VERVOLG)



INTERIEUR

*Kinderen zitten veiliger wanneer ze goed vastgezet achter in de auto meereizen. **Het aan boord hebben van een gevarendriehoek, brandblusser, set reservelampen en EHBO-set is een wettelijke vereiste in veel landen. 
†De bestuurder is verantwoordelijk voor het veilig vervoer van huisdieren in de auto.

VEILIGHEID
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 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. 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.

Inclusief 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. T2H7129

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

Gevarendriehoek** Gevarendriehoek voor gebruik in noodsituaties. Inclusief geïntegreerde standaard. Kan worden opgeborgen in de bagageruimte. T2H7754

Set reservelampen** Een set reservelampen in overeenstemming met de ECE-wetgeving. T2H16126

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

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.

Gebruik van de morsbestendige waterbak op 
de achterbank wordt niet aanbevolen tijdens 
het rijden. De bak kan dan het beste in de 
bagageruimte worden opgeborgen.

T2H38743

Pet Rear Seat Protection Pack†
Ontworpen om de achterbank en de achterportierpanelen te beschermen tegen vieze poten. Kan gemakkelijk worden 
gereinigd. Combineert de waterdichte beschermhoes voor het interieur achter met de morsbestendige waterbak. De perfecte 
oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in zijn auto.

Gebruik van de morsbestendige waterbak op 
de achterbank wordt niet aanbevolen tijdens 
het rijden. De bak kan dan het beste in de 
bagageruimte worden opgeborgen.

T2H17239
T2H38743



DRAGEN & TREKKEN
DRAGEN
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Dwarsdragers De dwarsdragers met Jaguar logo maken het gebruik van een uitgebreid programma dakdrageraccessoires mogelijk. Ze zijn 
speciaal ontwikkeld voor uw auto. T2H14468

Bagagebox* Ruime, afsluitbare dakkoffer met een inhoud van 410 liter. Afmetingen: 175 x 82 x 45 cm. C2C41628

Sportbox* Ruime, afsluitbare dakkoffer met een inhoud van 320 liter. Speciaal ontworpen voor sportuitrusting. Afmetingen: 206 x 84 x 34 
cm. C2C41627

Grote Sportbox*
Met snelbevestigingssysteem en geïntegreerde krachtindicator voor snelle en gemakkelijke montage op dwarsdragers. Opent aan 
beide zijden met grepen aan de binnenkant en buitenkant van de box, wat het monteren en in-/uitladen vergemakkelijkt. Inhoud 
430 liter. Afsluitbaar. Uitgevoerd in Gloss Black.

T2H7753

Ski/Snowboard-inzet voor Sportbox/Bagagebox Een veilige manier om ski's of snowboards vast te zetten in de Sportbox of Bagagebox. Voor Sportbox of Bagagebox. T2H8126

Ski/Snowboard-inzet voor Grote Sportbox Een veilige manier om ski's of snowboards vast te zetten in de Grote Sportbox. Voor Grote Sportbox. T2H8127

Ski-/snowboarddrager* Een veilig systeem voor het vervoer van wintersportuitrusting. Inclusief schuifrails voor gemakkelijk opladen. Geschikt voor vier 
paar ski's of twee snowboards. Voorzien van 'JAGUAR' woordmerk. 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

 Watersportartikelendrager* Veelzijdig systeem voor het vervoer van allerlei soorten watersportuitrusting, inclusief een surfplank of kano/kajak. C2Z21730

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

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

Fietsdrager met wielbevestiging* Afsluitbare fietsdrager voor 1 fiets. Gemakkelijk te monteren op het dak. Montage van drie fietsdragers mogelijk op 
dwarsdragers. Maximum draagvermogen 20 kg** per fietsdrager.

Geschikt voor fietsen voor volwassenen.  
Dit accessoire is niet geschikt voor meenemen 
van kinderfietsen.

C2A1539

Fietsdrager met voorvorkbevestiging*
Met deze fietsdrager met voorvorkbevestiging voor op het dak kunt u eenvoudig en veilig een fiets meenemen. Ideaal voor 
lichte fietsen en racefietsen. Inclusief aparte drager voor voorwiel. Gemakkelijk monteer- en afsluitbaar. Eén fiets per drager. 
Montage van drie fietsdragers mogelijk op dwarsdragers. Maximum draagvermogen 17 kg** per fietsdrager.

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 trekhaak

De hoogwaardige fietsdrager voor montage op de trekhaak biedt een handige oplossing voor het meenemen van fietsen. Snel 
en comfortabel in het gebruik. Uitgerust met handig bevestigingssysteem en veilig vergrendelmechanisme. Afsluitbaar. Inclusief 
slim kantelmechanisme voor toegang tot de bagageruimte. Maximum draagvermogen 40 kg voor 2 fietsen, en 51 kg voor 3 
fietsen (maximaal 20 kg per fiets).

2 fietsen 13-polige contactdoos benodigd voor montage. 
Hitteschild T2H35854 eveneens benodigd voor 
montage en moet apart worden besteld.

C2Z22695

3 fietsen C2Z22697

Hitteschild – Voor Fietsdrager op trekhaak Hitteschild benodigd voor montage van fietsdrager voor twee of drie fietsen op XF. 2 of 3 fietsen T2H35854

*Alleen i.c.m. dwarsdragers T2H14468. **Zorg dat bij gebruik de maximum daklast van de auto niet wordt overschreden.  
LET OP: objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden geplaatst kunnen eem invloed hebben op de ontvangstkwaliteit en daarmee op de werking van navigatiesysteem en DAB+-tuner (indien aanwezig).



DRAGEN & TREKKEN
TREKKEN
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Afneembare trekhaak
De specifiek voor de XF ontworpen afneembare trekhaak is geschikt voor een geremd trekgewicht van maximaal 2.000 kg en 
een kogeldruk tot 100 kg. Wanneer de trekhaak is afgenomen, kan hij worden opgeborgen in een speciale opbergruimte onder 
de bagageruimtevloer. Een specifieke achterskirt zorgt voor een nette afwerking wanneer de trekhaak is afgenomen.

De trekhaak wordt geleverd met een 13-polige 
contactdoos. Trekhaakmodule, bevestigingen 
voor trekhaakmodule (twee stuks benodigd), 
kabelboom, afwerkpaneel bagageruimte en 
achterskirt (afhankelijk van motor) eveneens 
benodigd voor montage. Voor auto's met een 
ruimtebesparend reservewiel is tevens een 
opbergelement benodigd.

T4A35247

Achterskirt voor trekhaak Voor de montage van een afneembare trekhaak is een specifieke achterskirt benodigd.
Voor auto's met uitlaat links T2H45635LML

Voor auto's met dubbele uitlaat T2H45636LML

Trekhaakmodule Voor de montage van een afneembare trekhaak is een elektrische trekhaakmodule benodigd. T2H43190

Bevestigingen trekhaakmodule De bevestigingen voor de trekhaakmodule zijn benodigd voor de montage van de afneembare trekhaak. Worden per stuk verkocht. Twee stuks benodigd. C2P4787

Trekhaak-kabelboom De trekhaakkabelboom is benodigd voor de montage van de afneembare trekhaak. T2H51385

Afwerkpaneel bagageruimte Het speciale afwerkpaneel voor de bagageruimte is benodigd voor de montage van de  
afneembare trekhaak. T2H48431

Opbergelement voor trekhaak Het opbergelelemt is benodigd voor de montage van de afneembare trekhaak en is bedoeld om de afgenomen trekhaak op te 
bergen.

Alleen voor auto's met ruimtebesparend 
reservewiel. T2H48704

Contactdoos-adapter – 13-polig naar 12N† Adapter om de 13-polige contactdoos van de auto geschikt te maken voor een 12N-stekker van een trailer. 13-polige contactdoos vereist. C2Z21497

Contactdoos-adapter – 13-polig naar 12N/12S† Adapter om de 13-polige contactdoos van de auto geschikt te maken voor een 12N/12S-stekker van een trailer. 13-polige contactdoos vereist. C2Z21496

Verlichtingsbalk Deze robuuste verlichtingsbalk is ontworpen voor gebruik met een trailer. Inclusief 13-polige ISO-stekker, vier meter kabel en 
twee elastische bevestigingsbanden. T2H7735

Trekband Deze sterke, platte trekband kan worden gebruikt voor het veilig trekken van een last tot het maximum trekgewicht van de 
auto. Inclusief opbergtas die als waarschuwingsvlag aan de band kan worden bevestigd. T2H7951

†De 13-polige contactdoos is geschikt voor de voeding van een verlichtingsbalk of de lichten van een trailer, en voor aparte voeding van interieurverlichting en -uitrusting, indien aanwezig. Ook geschikt voor LED-verlichting. Minimum 
stroomverbruik vereist voor goede werking; dit wordt niet door alle trailerverlichting ondersteund. Zie het instructieboekje van de auto voor meer informatie over de minimum en maximum elektrische belasting die wordt ondersteund.



VELGEN & VELGACCESSOIRES

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

LICHTMETALEN VELGEN
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

17" 9-Spoke ‘Style 9005’, 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 9 spaken. T2H4951

18" 5-Split Spoke ‘Style 5033’, Silver Design met 5 dubbele spaken. T2H4953

18" 5-Split Spoke ‘Style 5033’, Gloss Black Design met 5 dubbele spaken. T2H46676

18" 5-Split Spoke ‘Style 5033’,  
Contrast & Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. T2H5340

18" 5-Spoke ‘Style 5105’,  
Dark Grey & Diamond Turned Finish Design met 5 spaken. T2H43718

18" 7-Split Spoke ‘Style 7011’, Silver Design met 7 dubbele spaken. T2H4952

19" 5-Split Spoke ‘Style 5106’, Silver Design met 5 dubbele spaken. T2H44455

19" 5-Split Spoke ‘Style 5106’, Gloss Black Design met 5 dubbele spaken. T2H48730

19" 7-Split Spoke ‘Style 7012’, Silver Design met 7 dubbele spaken. T2H4954

19" 7-Split Spoke ‘Style 7013’, Silver Design met 7 dubbele spaken. T2H2206

19" 7-Split Spoke ‘Style 7013’,  
Contrast & Diamond Turned Finish Design met 7 dubbele spaken. T2H5339

20" 5-Split Spoke ‘Style 5107’,  
Silver met inzetten in Gloss Black Design met 5 dubbele spaken. T2H45953

20" 5-Split Spoke ‘Style 5107’,  
Satin Black met inzetten in Gloss Black Design met 5 dubbele spaken. T2H42494

20" 5-Split Spoke ‘Style 5036’,  
Satin Dark Grey & Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. T2H48688



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

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

R-Type logo C2D54162

Jaguar logo wielmoeren Verfraai de uitstraling van uw velgen met deze wielmoeren met Jaguar logo in Black of Chrome.
Black C2D20073

Chrome C2D20072

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

Black C2D42935

Chrome C2D42934

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

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. Gebruik op alle vier de wielen wordt aanbevolen.

Pack 695 Beschikbaar voor 17", 18" en 19" velgen. C2D20229

Pack 697 Beschikbaar voor 20" velgen. C2D20230

Sneeuwtractiesysteem* Verbeter de grip van uw banden bij sneeuw, modder en gladde rijomstandigheden met dit hoogwaardige sneeuwketting-
tractiesysteem. Alleen geschikt voor gebruik op achterwielen. Alleen beschikbaar voor 17" velgen. T2H8573

Ruimtebesparend reservewiel Het ruimtebesparend reservewiel wordt aangeboden als upgrade voor auto's die af-fabriek zijn uitgerust met het Tyre Repair 
System. Autoband moet afzonderlijk worden aangeschaft. T2H15711

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

Tyre Repair System Een alternatieve oplossing in plaats van een reservewiel. Het Tyre Repair System bestaat uit een compressor en een flacon met 
bandendichtmiddel, te gebruiken in geval van nood. T2H15008

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

Velgreinigingsborstel Het ontwerp van deze velgreinigingsborstel is speciaal afgestemd op de contouren van de velgen van uw auto. C2D16488

VELGEN & VELGACCESSOIRES



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.

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.

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 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.

GETOONDE AUTO OP DE VOORPAGINA: XF IN CARPATHIAN GREY, UITGERUST MET DWARSDRAGERS EN FIETSDRAGER  
MET WIELBEVESTIGING. GETOONDE AUTO OP DE ACHTERPAGINA: XF IN FUJI WHITE, UITGERUST MET DWARSDRAGERS  
EN FIETSDRAGER MET WIELBEVESTIGING.
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