SPECIALE REEKS CHEQUERED FLAG VOOR
JAGUAR XF EN XF SPORTBRAKE



Jaguar onthult de speciale reeks XF Chequered Flag als onderdeel van de jongste
modeljaarupdates



Unieke koetswerkelementen waaronder labels op de zijdelingse verluchtingsroosters,
lichtmetalen velgen met glanzend zwarte afwerking en keuze uit drie
koetswerkkleuren



Vernieuwd interieur met volledig lederen R-Sport-zetels, Chequered Flagdrempelplaatjes, een aluminium sierlijst in de kleur Dark Hex voor het
instrumentenbord en speciaal geselecteerde kleurcombinaties



Verkrijgbaar met een brede waaier aan motoren, van de 2.0 Ingeniumviercilinderdiesel met 180 pk tot de 2.0 Ingenium-viercilinderbenzinemotor met 300
pk



Alle modellen zijn standaard voorzien van het nieuwe Smartphone Pack met Apple
CarPlay en Android Auto voor een verbeterde smartphone-compatibiliteit



Prijzen vanaf € 55.650 voor de berline en € 60.650 voor de Sportbrake in België.

29 januari 2019, Antwerpen – Jaguar heeft zopas de nieuwe speciale reeks Chequered
Flag onthuld in het kader van de jongste modeljaarupdates voor de XF berline en
XF Sportbrake.
De speciale reeks Chequered Flag onderscheidt zich door een unieke waaier aan
stijlelementen voor het koetswerk, nauwkeurig geselecteerde designelementen voor het
interieur en diverse efficiënte en krachtige diesel- en benzinemotoren uit de Ingenium-familie
die in het Verenigd Koninkrijk gebouwd worden.
Ian Callum, Director of Design bij Jaguar, verklaarde: “De XF berline en XF Sportbrake
verenigen de elegantie en uitzonderlijke prestaties die alle Jaguars typeren. Beide XF
modellen blinken uit door hun schitterende silhouet en dynamische look, die perfect
aansluiten bij het Chequered Flag-logo."
Diverse koetswerkdetails onderscheiden de Chequered Flag-reeks van de rest van het
gamma, waaronder unieke labels op de zijdelingse verluchtingsroosters. Andere
designelementen voor een doelgerichte afwerking zijn onder meer de sportieve voorbumper,
het Black Pack, de zijdrempels in koetswerkkleur, de kofferspoiler en de 18” lichtmetalen
velgen (Chalice) met glanzend zwarte afwerking.
De nieuwe speciale reeks is verkrijgbaar in drie koetswerkkleuren: Yulong White, Santorini
Black en Eiger Grey.
Het interieur van de Chequered Flag-reeks van de XF berline en XF Sportbrake kan
uitpakken met zorgvuldig uitgekozen onderdelen, zoals unieke interieurlabels op de
drempelplaatjes, een aluminium sierlijst in Dark Hex voor het instrumentenbord, een volledig
lederen R-Sport-interieur en keuze tussen de kleurencombinaties Jet/Jet of Jet/Red met
contrasterende stiknaden.
Enkele van de populairste opties voor de XF zijn eveneens standaard op de speciale editie.
Navigation Pro met InControl Connect Pro omvat een functie voor live verkeersinformatie,
die bestuurders helpt om files te vermijden en die gebruikers in staat stelt om routes te delen
vanaf een computer of mobiele app. Andere online services bieden onder andere een 'Share
ETA'-functie, om de geschatte aankomsttijd te delen, of de mogelijkheid om brandstofprijzen
en beschikbaarheid van parkeerplaatsen te raadplegen. Eveneens voorzien zijn het 12,3”
Interactive Driver Display en Keyless Entry.
In het kader van deze modeljaarupdate lanceert Jaguar ook een nieuw Smartphone Pack
met Apple CarPlay en Android Auto, dat standaard wordt aangeboden op alle modellen.

Deze technologie neemt het smartphone-scherm van de gebruiker over, zodat men
bepaalde apps kan bedienen via het 10”-aanraakscherm van de auto.
De Chequered Flag-modellen zijn verkrijgbaar met diverse krachtige en zuinige benzine- en
dieselmotoren van Jaguar. Het gamma omvat ook achterwielaangedreven (RWD) en
vierwielaangedreven (AWD) versies en ziet er als volgt uit:
Benzine


2.0 Ingenium-viercilinder met 250 pk, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving



2.0 Ingenium-viercilinder met 300 pk, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving

Diesel


2.0 Ingenium-viercilinder met 180 pk, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving



2.0 Ingenium-viercilinder met 240 pk, vierwielaandrijving



3.0 V6-twinturbodiesel met 300 pk, achterwielaandrijving

De Jaguar XF positioneert zich aan de top van het zakelijke segment met een ongeëvenaarde
mix van design, luxe, technologie en raffinement, die steunt op zijn uitmuntende rijdynamiek
en verfijning.
De lichtgewicht constructie en geoptimaliseerde rijdynamiek van de Jaguar XF geven hem
een ideale balans tussen rijcomfort en rijgedrag. All-Surface Progress Control staat dan
weer borg voor een soepele, moeiteloze tractie op gladde ondergrond, terwijl de
inschakelbare vierwielaandrijving en Intelligent Driveline Dynamics optimale prestaties en
capaciteiten verzekeren.
In het interieur gaan eigentijdse luxueuze materialen en sierelementen hand in hand met het
karakteristieke vakmanschap en de intuïtieve technologie van Jaguar, met onder meer een
configureerbaar Interactive Driver Display van 12,3", een Head-Up Display met
lasertechnologie en het Touch Pro-infotainmentsysteem

EINDE

Aantekeningen voor de redacteurs:

Over Jaguar
Jaguar verblijdt de wereld al tachtig jaar met zijn elegante design en adembenemende prestaties. De
huidige Jaguar-familie belichaamt ‘The Art of Performance’, met de opmerkelijke en alom geprezen
en bekroonde berlines XE, XF en XJ, de indrukwekkende sportwagen F-TYPE, de prestatiegerichte
cross-over F-PACE – de snelst verkopende Jaguar ooit –, de nieuwe compacte prestatie-SUV EPACE en nu de volledig elektrische prestatie-SUV I-PACE waarmee Jaguar de leiding neemt in de
elektrische voertuigrevolutie.
Chequered Flag
De speciale Chequered Flag-reeks werd voor het eerst voorgesteld op de F-TYPE als eerbetoon aan
zeventig jaar sportwagenerfgoed van Jaguar, te beginnen bij de XK120.
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