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JAGUAR F-PACE: GAMMA VAN SUCCESVOLLE JAGUAR F-PACE UITGEBREID MET
300 SPORT EN CHEQUERED FLAG


Jaguar introduceert de speciale reeksen 300 SPORT en Chequered Flag van de F-PACE, die
werd bekroond tot World Car of the Year 2017 en World Car Design of the Year 2017



De prestatiegerichte 300 SPORT, die verkrijgbaar is met de zuinige en efficiënte benzine- en
dieselmotoren met 300 pk en AWD-vierwielaandrijving, onderscheidt zich door gespierde en
sportieve koetswerk- en interieuraanpassingen



De rijkelijk uitgeruste Chequered Flag heeft tal van opvallende designdetails en een
indrukwekkende standaarduitrusting, met onder meer 10-voudig elektrisch verstelbare zetels,
het Touch Pro-navigatiesysteem en het Meridian-audiosysteem en is verkrijgbaar met 2.0benzine- en -dieselmotoren



Elke F-PACE, van de 2.0 Ingenium-dieselmotor met 163 pk tot de F-PACE SVR met 550 pk
sterke 5.0 V8-motor, beschikt voortaan standaard over Apple CarPlay



De

vernieuwde

F-PACE

is

te

bestellen

vanaf

47.360

euro

in

België.

Antwerpen, 19 maart 2019 – Jaguar heeft twee opvallende Special Editions aangekondigd voor zijn
bekroonde F-PACE: de prestatiegerichte 300 SPORT en de rijkelijk uitgeruste Chequered Flag. Zij
tillen het bekroonde F-PACE-gamma – World Car of the Year 2017 en World Car Design of the Year
2017– naar een nog hoger niveau dankzij het ongeëvenaarde weggedrag en de veelzijdigheid die
klanten van een prestatiegerichte SUV van Jaguar verwachten.
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Special Edition 300 SPORT
De 300 SPORT meet zich twee performante motoren met 300 pk en vierwielaandrijving aan: de 2.0
Ingenium-benzinemotor en de 3.0 V6-diesel. De eerste levert een koppel van 400 Nm en stuwt de FPACE in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/u en verder naar een topsnelheid van 233 km/u*. De
tweede produceert 700 Nm koppel, genoeg om in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/u te sprinten en
een topsnelheid van 241 km/u te halen*.

Ian Callum, Director of Design, verklaarde:
“De Jaguar F-PACE heeft een reputatie verworven als de ultieme prestatie-SUV. Hij combineert het
sportwagen-DNA van Jaguar niet alleen met de functionaliteit van een grotere wagen, maar ook met
een fantastische lijn. De jongste Special Editions bouwen voort op die visuele aantrekkingskracht
door het sportieve karakter van het model te accentueren om een unieke uitstraling te creëren. Het FPACE-gamma heeft voor ieder wat wils.

De 300 SPORT is herkenbaar aan zijn opvallende koetswerkdetails in Dark Satin Grey. Die afwerking
is terug te vinden op de rand rond het radiatorrooster, de zijdelingse raamlijst, de zijdelingse
luchthappers, de spiegelbehuizingen, de deurlijsten en de diffuser achteraan. Deze uitvoering met
300 SPORT-logo op het radiatorrooster en de achterklep is exclusief verkrijgbaar in Yulong White,
Indus Silver en Santorini Black.
Neem plaats en de gele contrasterende stiknaden op het instrumentenpaneel, de middenconsole en
de lederen zetels geven het interieur een unieke sfeer. Het 300 SPORT-logo siert ook de
drempelplaatjes, de stoffen matten en het stuurwiel en is tevens gebosseleerd in de voorste
hoofdsteunen.

De comfort- en gemaksuitrusting omvat het Touch Pro-navigatiesysteem met Connect Pro dat de
bestuurder in staat stelt om essentiële functies vanop afstand te controleren. Het 12,3" grote
Interactive Driver Display biedt van zijn kant een personaliseerbare en intuïtieve bestuurdersinterface.
Het Meridian-soundsysteem en de 10-voudig elektrisch verstelbare voorzetels maken eveneens deel
uit van de standaarduitrusting.
Klanten die de 300 SPORT kopen, krijgen de mogelijkheid om de standaarduitrusting te upgraden
met tal van bijkomende voorzieningen. Voorbeelden daarvan zijn de 18-voudig verstelbare zetels en
de zetelverwarming voor- en achteraan. Ook een adaptieve snelheidsregelaar en Adaptive Dynamics
zijn verkrijgbaar.
______________________
* Met velgen vanaf 19". 220 km/u met 18"-velgen
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Special Edition Chequered Flag
De Chequered Flag-versie werd afgeleid van het R-Sport-model en onderscheidt zich door een uniek
koetswerk met een sportieve voorbumper en opvallende glanzend zwarte details op het
radiatorrooster, de deurlijsten, de zijdelingse luchtuitlaten en de dakrails. De Chequered Flag is
leverbaar in de kleuren Yulong White, Santorini Black en het nieuwe Eiger Grey.

Binnenin biedt het interieur een naadloze mix van luxueuze materialen en vakkundige afwerkingen
met voorzieningen zoals een lederen bekleding, aluminium details en drempelplaatjes met
‘Chequered Flag’-opschrift. De inzittenden worden bovendien standaard getrakteerd op 10-voudig
elektrisch verstelbare voorzetels, Touch Pro Navigation, het Meridian-audiosysteem en het
configureerbare Driver Display met 12,3"-scherm.

Kopers van de Chequered Flag krijgen de keuze tussen diverse 2-litermotoren met AWDvierwielaandrijving, te beginnen met de meer prestatiegerichte 2.0 Ingenium-benzinemotor met 250
pk, die de F-PACE in 7,0 seconden van 0 naar 100 km/u stuwt en een topsnelheid van 217 km/u
geeft. Dieselrijders kunnen kiezen tussen 240 pk en 180 pk en die laatste stelt zich tevreden met een
verbruik van 5,7 l/100 km**.

F-PACE-gamma
Elke F-PACE beschikt over een lichte, aluminiumintensieve constructie voor een rijgedrag dat een
ideale mix van comfort en dynamisme verzekert. 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.

Dankzij de hoge torsiestijfheid van de F-PACE legt de van de F-TYPE afgeleide ophanging met
dubbele wishbones vooraan en Integral Link achteraan een bijzonder meeslepende rijervaring aan de
dag. Torque Vectoring by Braking en een elektrische stuurbekrachtiging (allebei standaard voorzien)
tillen de wendbaarheid en alertheid naar een nog hoger niveau.

De F-PACE is leverbaar met een brede waaier aan motoren, van de efficiënte 2.0 Ingenium-diesel
met 163 pk en achterwielaandrijving, die zijn verbruik en CO2-uitstoot beperkt tot 5,3 l/100 km** en
140 g/km**, tot en met de adembenemend snelle, prestatiegerichte F-PACE SVR met een 550 pk
sterke 5.0 V8-compressormotor.
______________________
** NEDC2-waarde berekend op basis van de officiële WLTP-cijfers van de constructeur, getest volgens de Europese wetgeving.
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Het jongste modeljaar van de F-PACE beschikt ook over een verbeterde smartphone-integratie
dankzij het standaard gemonteerde Apple CarPlay.

De Jaguar F-PACE is in België verkrijgbaar vanaf 47.360 euro.

De Special Editions kosten respectievelijk:


300 SPORT: vanaf 73.810 euro In België



Chequered Flag: vanaf 65.810 euro In België

Aantekeningen voor de redacteurs:

Over Jaguar
Jaguar verblijdt de wereld al tachtig jaar met zijn elegante design en adembenemende prestaties. De
huidige Jaguar-familie omvat 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 E-PACE en nu de volledig elektrische
prestatie-SUV I-PACE waarmee Jaguar de leiding neemt in de elektrische voertuigrevolutie.
‡

World Car Awards

De Jaguar F-PACE viel twee keer in de prijzen op de World Car Awards 2017, waar hij zowel de
prestigieuze titel van ‘World Car of Year’ als die van ‘World Car Design of the Year’ in de wacht
sleepte.

De jaarlijkse World Car Awards, die intussen aan hun vijftiende jaargang toe zijn, zijn volgens het
mediaverslag 2018 van Prime Research al voor het zesde jaar op rij het belangrijkste awardsprogramma ter wereld. De prijsuitreiking werd in 2003 in het leven geroepen en in januari 2004
officieel gelanceerd om de realiteit van de wereldmarkt te weerspiegelen en uitmuntendheid in de
autosector op internationaal niveau te bekronen. Voor meer informatie kunt u terecht
op: www.wcoty.com
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Sociale mediakanalen van Jaguar
www.facebook.com/JaguarBelux
www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com of neemt u contact op met:
Annick Van Cauwenberge
PR Manager Jaguar Land Rover Belux
T: 03 241 11 35
M: 0476 319 629
E: avancauw@jaguarlandrover.com

