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DESIGN JÍZDNÍ DYNAMIKA TECHNOLOGIE PRAKTIČNOST 
A BEZPEČNOST VAŠE XF

„DRAMATICKÉ PROPORCE, LADNÉ KŘIVKY A ASERTIVNÍ 
VZHLED, TO JSOU SKUTEČNÉ DESIGNOVÉ HODNOTY 
ZNAČKY JAGUAR.“
„Nový působivý exteriér modelu XF umocňuje sportovní siluetu vozu s ozdobnými prvky a zcela 
nový interiér vytváří moderní dokonale řešený vnitřní prostor. Nejnovější technologie zajišťují 
bezpečí a přístup k informacím a zábavnímu obsahu.“

ADAM HATTON 
ŘEDITEL DESIGNU EXTERIÉRU
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VYVÁŽENÝ A ELEGANTNÍ
Výrazné, progresivní boční linie. Širší přední část. 
Osobitý zcela nový aerodynamicky optimalizovaný přední 
nárazník. Nové sací otvory, fólií potažená maska chladiče 
a nápadné světlomety ve tvaru dvojitého písmene „J“. 
Je zřejmé, že modelu XF byla věnována prvotřídní péče. 
A byl zkonstruován jako žádné jiné vozidlo.

Zobrazená vozidla reprezentují globální produktovou řadu značky Jaguar. Specifikace, 
prvky výbavy na přání a dostupnost se na jednotlivých trzích mohou lišit a měli byste 
si je ověřit u autorizovaného prodejce vozů Jaguar. Hodnoty týkající se emisí CO2 
a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a podle výbavy na přání.

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla 
a příslušném trhu. Podrobné informace zjistíte v aktuálním ceníku nebo u autorizovaného 
prodejce vozů Jaguar.
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*Závisí na další výbavě.

POZNÁTE, ŽE JE TO XF, DOKONCE I VE TMĚ.
Elegantní úzké světlomety modelu XF patří k charakteristickým prvkům značky Jaguar. 
Při pohledu zblízka si všimnete precizního, laserem gravírovaného loga a dynamických 
animovaných ukazatelů směru*. Světlomety ve tvaru dvojitého písmene „J“ podtrhují při 
pohledu z dálky osobitý charakter vozu. A to i v té nejtemnější noci.
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NEOBYČEJNÝ VZHLED, NEOBYČEJNÝ VŮZ.
Design modelu XF je účelný. Nové sací otvory a voštinová mřížka masky chladiče 
umocňují jeho eleganci. Na úchvatném stylu se podílejí rovněž kryty ventilačních otvorů 
s reliéfním logem Jaguar odkazujícím na historii naší značky. Výsledkem je podmanivý 
design, který nebude nikdy působit všedním dojmem.
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PROBUĎTE ÚCHVATNÝ VÝKON
Výkon, krása a více místa – to vše se snoubí v pozoruhodném modelu XF Sportbrake. 
Proporce zadní části byly vytvarovány tak, aby poskytovaly optimální aerodynamické 
vlastnosti. Agresivitu zádě dále podtrhují koncová světla inspirovaná modelem F-TYPE, 
která dotvářejí osobitou siluetu vozu.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XF SPORTBRAKE HSE V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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ALISTER WHELAN 
EDITEL DESIGNU INTERIÉRU

„DOKONALÉ ZPRACOVÁNÍ 
JE POTVRZENÍM HODNOT 

ZNAČKY JAGUAR.“
„Proměna vnitřního prostoru zcela nového modelu 

XF je působivá. Interiér je ztělesněním luxusu, svěžího 
moderního designu a nejnovějších technologií v oblasti 

konektivity. Ve stylu ovladačů příjemných na dotek se opět 
projevují sportovní geny a řemeslně precizně zpracované 

detaily jsou potvrzením hodnot značky Jaguar v moderním 
kontextu. Jaguar je zpět s hrdostí sobě vlastní – 

s úchvatným interiérem a dokonalým zpracováním.“
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VÍTEJTE V ÚŽASNÉM NOVÉM SVĚTĚ, 
KTERÝ PATŘÍ JEN VÁM.
Uvnitř vozu XF na vás čekají zcela nové zážitky, které vám doslova vyrazí dech. Ladné křivky 
interiéru procházejí celým prostorem. Tón udávají nová sedadla, luxusní materiály či pozornost 
věnovaná detailům, například obšití středové konzoly a přístrojové desky kůží. Uvítá vás 
příjemné, kultivované, moderní prostředí. Stačí nastoupit. Pohodlně se usadit. A dopřát si 
dokonalý komfort.
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ČÍM SE ODLIŠUJE? VŠÍM!
Interiér modelu XF je zaměřen na řidiče. Každý milimetr se podílí na jeho celkovém 
luxusním vzhledu, ve kterém se snoubí praktičnost a elegance. Na neodolatelné 
přitažlivosti se podílejí metalické obložení a zcela nový volič rychlostních stupňů 
s prošíváním ve stylu kriketového míčku.

A pak jsou zde samozřejmě technologie. Do přístrojové desky je včleněna zakřivená 
dotyková obrazovka s úhlopříčkou 11,4" s vysokým rozlišením. Nejenže společně 
s průhledovým displejem* skvěle vypadají, ale jsou rovněž velkými pomocníky během 
každé vaší jízdy.

*Výbava na přání. Navigační pokyny lze na čelním skle zobrazovat pouze ve vozidlech vybavených systémem Pivi Pro.

Všechny funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
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DETAILY VYLADĚNÉ 
DO NAPROSTÉ DOKONALOSTI
Naší historií inspirované charakteristické logo zdobí 
prémiovou perforovanou textilní tkaninu předních sedadel 
a je gravírované také na digitálních otočných voličích 
středové konzoly. Okamžitě rozpoznatelné precizní řemeslné 
zpracování, jaké najdete pouze ve vozech značky Jaguar.
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*Závisí na další výbavě.

UDĚLEJTE SI POHODLÍ, 
JSTE VE SVÉM VLASTNÍM SVĚTĚ.
Ladné křivky interiéru modelu XF z prvotřídních materiálů dle vašeho výběru jsou doplněny 
lehčím sytým tónem nebo tmavším kontrastním odstínem. Záleží pouze na tom, jaký vnitřní 
prostor si přejete mít.

Reliéfní logo Jaguar podtrhuje působivý vzhled hlavových opěrek, zatímco sedadla 
s masážní funkcí* a ambientní osvětlení navozují pocit klidu.
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VÝKON A ELEGANCE. V DOKONALÉ ROVNOVÁZE.
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MILD HYBRID – ČÍM VYŠŠÍ ÚSPORA, 
TÍM LEPŠÍ JÍZDA.
Srdcem našich vozů jsou precizně zpracované zážehové a mild-hybridní (MHEV) 
vznětové motory. Naše řada vozů MHEV staví na systému Stop/Start a rovněž rekuperuje 
energii při brzdění za účelem dosažení nižší spotřeby paliva. Potenciálně to znamená 
jednu či dvě cesty navíc před návštěvou čerpací stanice. Stále však máte na výběr 
z vysoce hospodárných vznětových motorů poskytujících radost z jízdy, po které 
bezpochyby toužíte.

ÚČINNOST MILD-HYBRIDU (MHEV)

Protože vozidlo MHEV rekuperuje energii, můžete očekávat nižší spotřebu paliva. 
Výsledkem je delší dojezd.
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TŘI ÚCHVATNÉ JÍZDNÍ STYLY 
V JEDNOM ÚCHVATNÉM VOZE
V modelu XF si můžete vybrat z několika režimů: 
Sport, Dynamic a Rain/Ice/Snow. Poslední jmenovaný 
nabízí díky regulaci rozdělování točivého momentu ideální 
konfiguraci pro jízdu za nepříznivého počasí. Režim Sport 
poskytuje vyšší otáčky a pozdější řazení, zatímco režim 
Dynamic zlepšuje jízdní vlastnosti a přináší po všech 
stránkách podmanivější zážitek z jízdy. Pokud zvolíte tento 
režim, interiér zaplaví výrazné červené ambientní osvětlení.
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DOKONALÝ PRO JÍZDU VE SKUTEČNÉM SVĚTĚ
Systém Adaptive Dynamics* přizpůsobuje reakce vozu XF měnícím se podmínkám 
a vašemu stylu řízení. Rychle analyzuje zrychlování, zatáčení, brzdění a pohyby karoserie, 
aby následně upravil nastavení tlumičů odpružení na optimální úroveň mezi komfortem 
a ovladatelností. Výsledkem je vyvážená jízda, ať už vyrazíte kamkoli.

*Závisí na další výbavě.
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DOKONALÝ PRO ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK
Když XF vjede do ostré, záludné zatáčky, systém rozdělování točivého momentu 
brzdnými zásahy (Torque Vectoring by Braking, TVbB) se postará o její hladké 
projetí. Využívá brzdovou soustavu k přizpůsobení přenosu výkonu na každé ze 
zadních kol, čímž zlepšuje ovladatelnost vozu. Společně s dynamickou kontrolou 
stability napravuje nedotáčivost během zatáčení a pomáhá zajistit, aby váš vůz 
přesně držel zvolenou stopu. A to i v náročných povětrnostních podmínkách.

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 1

DYNAMIKA PODVOZKU

Obr. 1. Nedotáčivost je udržována 
na absolutním minimu.

Obr. 2. Hnací síla motoru udržuje 
konstantní rychlost otáčení vnějších 
poháněných kol.

Obr. 3. Systém rozdělování točivého 
momentu (Torque Vectoring) nezávisle 
přibrzďuje vnitřní kola vpředu a vzadu, 
čímž zpomaluje jejich otáčení.
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Pohon všech kol (AWD) značky Jaguar se systémem Intelligent Driveline Dynamics 
zaujímá mezi ostatními systémy pohonu všech kol výjimečné místo, neboť je prediktivní. 
Díky tomu si kluzkého povrchu všimne dřív než vy. Pokud se domnívá, že byste mohli 
ztratit přilnavost, přesune točivý moment na kola s lepší trakcí, aby byla zachována 
kontrola a stabilita. Oceníte ho zejména na mokrých nebo blátivých cestách a při jízdě 
ve sněhu vás už nic nezastaví.

POHON VŠECH KOL, DO KAŽDÉHO POČASÍ.

Speciální výuka jízdy na sněhu a ledu, uzavřený terénní testovací areál společnosti Jaguar.
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PLNÁ 
KONEKTIVITA 
NA CESTÁCH
JEDNODUCHOST VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
Už žádné nekonečné nabídky. Už žádné komplikované příkazy. 
Precizní informační a zábavní systém Pivi značky Jaguar umožňuje provádět 
80 procent běžných úkonů jedním nebo dvěma klepnutími. To vše na 
domovské obrazovce. Jako rozhraní využívá intuitivní dotykovou obrazovku 
s úhlopříčkou 11,4" ve stylu chytrého telefonu, která umožňuje přejít přesně 
tam, kam potřebujete a kdy potřebujete. Navíc můžete připojit chytrý 
telefon a používat své oblíbené kompatibilní aplikace*.

*Pouze kompatibilní chytré telefony. Váš vůz je připraven na použití systému Apple CarPlay. Služby 
nabízené systémem Apple CarPlay závisí na dostupnosti funkce ve vaší zemi. Další informace získáte 
na adrese apple.com. Vozidlo podporuje systém Android Auto. Služby nabízené systémem Android Auto 
závisí na dostupnosti funkce ve vaší zemi. Další informace získáte na adrese android.com.

Všechny funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně 
pod kontrolou. Funkce systému Pivi a InControl, prvky výbavy na přání, služby třetích stran a jejich dostupnost 
nadále závisí na konkrétním trhu. Kompletní informace o dostupnosti a podmínkách vám poskytne autorizovaný 
prodejce vozů Jaguar. Dostupnost připojení k mobilní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Informace a zobrazené 
snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, podléhají možnosti aktualizace 
softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání.

https://www.apple.com/cz/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
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1Závisí na další výbavě. Online služby pro navigační systém obsahují předplacené služby, které bude nutné po 
počátečním období prodloužit na základě doporučení autorizovaného prodejce vozů Jaguar.  2Aplikace Remote 
obsahuje předplacené služby, které lze po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů 
Jaguar. Aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple App Store či Google Play.  3Závisí na další výbavě.  
4Navigační pokyny lze na čelním skle zobrazovat pouze ve vozidlech vybavených systémem Pivi Pro.

PRÉMIOVÉ FUNKCE
Zvolte upgrade na systém Pivi Pro1 a budete si užívat rychlé spouštění 
a ještě lepší konektivitu. Aplikace Remote2, která nechybí v základní 
výbavě, umožňuje mít XF vždy na dosah ruky. Nastavte navigaci, 
ověřte polohu vozidla, zkontrolujte hladinu paliva a upravte teplotu 
interiéru – to vše ještě před nastoupením do vozu. Funkce inteligentního 
vedení tras dokáže během jízdy najít nejlepší dostupnou trasu, 
zjistí aktuální informace o obsazenosti parkovacích míst, polohách 
kaváren a oblastech s hustým provozem. Je inteligentní a intuitivní, 
takže se naučí také vaše obvyklé a oblíbené trasy a systém chytrého 
hlasového navádění tak nebude přerušovat vaši oblíbenou skladbu 
zbytečnými pokyny. Interaktivní displej řidiče3 s úhlopříčkou 12,3" 
je součástí výbavy na přání, stejně jako průhledový displej4, který 
zobrazuje důležité informace na čelním skle ve vaše zorném poli, 
abyste se mohli soustředit na cestu před sebou.
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ZÁBAVA PRO VŠECHNY
Víme, jak je pro vás důležité být stále ve spojení. Díky systému Pivi Pro 
a paketu Online Pack1 si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
streamovanou z různých služeb jako Spotify, TuneIn a Deezer přímo 
z reproduktorů modelu XF. Cestující mohou naplno využít na přání 
dodávanou technologii Wi-Fi s datovým tarifem2 3 a streamovat zábavní 
obsah o objemu až 20 GB dat měsíčně. A je úplně jedno, jestli se 
rozhodnete procházet sociální sítě, hrát online hry nebo sledovat filmy.

1Závisí na další výbavě. Na používání systému se mohou vztahovat zásady řádného používání. Standardní 
roční předplatné, které lze po počátečním období prodloužit na základě doporučení autorizovaného prodejce 
vozů Jaguar.  2Závisí na další výbavě. Platí zásady řádného používání. Po dosažení 20 GB stažených dat 
za měsíc mohou být rychlost přenosu dat a funkce ve vozidle po zbytek měsíce omezeny. Podrobnosti 
o zásadách řádného používání spojené s touto funkcí najdete v podmínkách systému InControl Pivi Pro 
na adrese jaguar.cz/incontrol/incontrol-support/terms-and-conditions.html  3Doba přehrávání závisí na 
poskytovateli streamovací služby a rozlišení videa. Video ve vysokém rozlišení výrazně zvýší spotřebu dat.

http://jaguar.cz/incontrol/incontrol-support/terms-and-conditions.html
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JAKÉ POCITY VE VÁS VYVOLÁVÁ HUDBA?
Hudba dokáže změnit náladu, vyvolat vzpomínky a ovlivnit naši duševní pohodu. 
Může způsobit příjemné mrazení nebo nás rozplakat. Proto jdou hudba a automobily 
skvěle dohromady. Sedíte za volantem a posloucháte svého oblíbeného interpreta, 
skupinu nebo skladatele. Je to váš prostor. Váš svět. Ale co kdybyste mohli dělat víc, 
než jen hudbu poslouchat? Co kdybyste ji mohli cítit, prožít, ponořit se do ní? Co kdybyste 
se ve voze Jaguar dokázali na hudbu lépe napojit a vychutnat si silnější akustický zážitek?

Britské audiosystémy Meridian™ staví na první místo zážitek z poslechu. Budete mít 
pocit, jako byste byli přímo na koncertě. Její cenami ověnčené, precizně vyrobené 
audiosystémy těží z dlouholetého výzkumu psychoakustiky (věda zkoumající jak lidský 
mozek vnímá zvuk), díky kterému nabízí věrnou reprodukci zvuku. Uslyšíte každý tón, 
každý sebemenší detail.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. 
Trifield a zařízení three fields je ochranná známka společnosti Trifield Productions Ltd.
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VYCHUTNEJTE SI HUDBU S AUDIOSYSTÉMEM MERIDIAN™
Jedinečný přístup značky Meridian k audiosystémům pro automobily spočívá v řízení 
zvukové scény, zvýšení úrovní hloubky, zřetelnosti a realistické reprodukci hudby 
prostřednictvím vyspělých akustických technologií a optimálně rozmístěných reproduktorů.

Ať už sedíte ve voze kdekoli, vychutnáte si kvalitní zvuk jako na koncertě. Každý úhoz 
do klaviatury, každé rozeznění strun kytary, zvuk trubky, refrén či melodii uslyšíte zřetelně 
a přesně podle představ interpreta. Je to intimní, emotivní a velmi působivý zážitek – 
ať už jedete po silnici plné zatáček nebo stojíte v zácpě během dopravní špičky.

2. AUDIOSYSTÉM MERIDIAN

Dopřejte svým spolucestujícím poslech hudby plný 
detailů díky ideálně rozmístěným reproduktorům 
a dvoukanálovému subwooferu, které vám nabídnou 
bohatý, vytříbený zvuk.

3. AUDIOSYSTÉM MERIDIAN SURROUND

Vychutnejte si podmanivý, dokonale věrný zvuk jako 
v koncertním sále. Díky bočním, předním a zadním 
reproduktorům, optimálně integrovaným pomocí 
technologie Trifield™, vás obklopí bohatý, zřetelný zvuk.

1. AUDIOSYSTÉM

Kombinace reproduktorů se čtyřkanálovým 
zesilovačem, audioekvalizérem a dynamickým 
ovládáním hlasitosti posouvá autenticitu vaší 
oblíbené hudby na novou úroveň.

16 REPRODUKTORŮ   1 SUBWOOFER   VÝKON ZESILOVAČE 650W12 REPRODUKTORŮ   1 SUBWOOFER   VÝKON ZESILOVAČE 400 W8 REPRODUKTORŮ

Obrázek znázorňuje vnímané rozmístění hudebníků z pohledu cestujícího sedícího na pravé straně vozu.

PROHLÉDNĚTE SI AUDIOSYSTÉMY MERIDIAN

https://www.jaguar.cz/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-exploremeridian-23
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VOZIDLO NA SNÍMKU: XF SPORTBRAKE S NOSIČI JÍZDNÍCH KOL

PRAKTICKÝ DO POSLEDNÍHO MILIMETRU
Když se chystáte na rodinnou dovolenou, všichni si pokaždé sbalí neuvěřitelné množství věcí. 
Tak je prostě naložte do velkorysého zavazadlového prostoru a vyrazte na cestu.
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Užijte si velkorysý prostor o objemu 745 litrů*, který 
s přehledem pojme až pět kufrů nebo dva neposedné psy, 
společně s veškerým rodinným vybavením. A kdybyste 
potřebovali ještě více místa, není se čeho obávat – sedadla 
vzadu dělená v poměru 40:20:40 lze sklopit jednotlivě.

*V závislosti na zvolené motorizaci.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XF SPORTBRAKE HSE V ODSTÍNU YULONG WHITE 
S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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VPUSŤTE OKOLNÍ 
SVĚT DOVNITŘ VOZU
Přes na přání dodávané pevné panoramatické střešní okno 
modelu XF Sportbrake s plochou 1,6 m², největší jednodílné 
střešní okno v této třídě, můžete sledovat, jak vám nad 
hlavou plují mraky. Do interiéru také vpouští více světla 
a vytváří pocit větší prostornosti.
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1V závislosti na zvolené motorizaci.  2Výbava na přání. Pouze kompatibilní chytré telefony.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XF SEDAN S PRYŽOVOU ROHOŽÍ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. 
ZAVAZADLA JAGUAR LZE ZAKOUPIT NA ADRESE SHOP.JAGUAR.COM

VÝJIMEČNÉ JSOU I JEHO ÚLOŽNÉ PROSTORY
XF sedan je díky praktickému zavazadlovému prostoru o objemu 459 litrů1 dokonalým 
společníkem pro krátké víkendové výlety. V interiéru je spousta chytrých malých přihrádek 
pro uložení menších věcí, jako jsou tablety či lahve na vodu. A pro váš telefon je připraveno 
bezdrátové nabíjení a technologie zesilující signál2.
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ, KTEROU MŮŽETE NOSIT.
Na přání dodávaný náramek Activity Key* je nesmírně praktickým doplňkem. 
Jde o vodotěsný, nárazuvzdorný náramek, kterým můžete zamykat, odemykat 
či nastartovat své XF. Ať už jste na pláži, na horách, sportujete nebo jste venku 
s přáteli, můžete běžný klíč nechat doma a naplno se věnovat tomu, co právě 
děláte. Současně funguje jako hodinky, a když budete chtít, můžete přidat svůj 
vlastní řemínek.

*Náramek Activity Key je možné nabít za přibližně 2 hodiny. Výdrž baterie poté činí až 10 dní.
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NYNÍ UVIDÍTE I DOZADU
Vnitřní zpětné zrcátko ClearSight* 
zajišťuje dokonalý přehled o situaci 
za vaším sedanem Jaguar XF. 
Kamera umístěná ve střešní anténě 
přenáší živý obraz do zpětného zrcátka 
a nepřetržitě tak poskytuje skvělý 
přehled o tom, co se děje za vozidlem.

*Výbava na přání. Pouze sedan. Podléhá místním předpisům. 
Řidiči nosící brýle s bifokálními nebo varifokálními skly, 
kteří mají se zaostřováním v digitálním režimu zpětného 
zrcátka ClearSight potíže, mohou zrcátko kdykoli přepnout 
do normálního režimu.
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DRŽÍ NAD VÁMI 
OCHRANNOU RUKU
Cesta z bodu A do bodu B by měla být naprosto 
bezproblémová, proto má XF v základní výbavě řadu 
asistenčních systémů. Patří mezi ně tempomat, asistent 
nouzového brzdění, systém sledování pozornosti řidiče 
a asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu, dále 3D 
parkovací kamera a parkovací senzory vpředu a vzadu. 
Všechny tyto systémy výrazně zlepšují zážitek z jízdy. 
Vůz získal 5 hvězdiček v testu bezpečnosti Euro NCAP, 
takže spolehlivě ochrání vás i vaše spolucestující.
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3D PROSTOROVÁ KAMERA
3D prostorová kamera, která je součástí základní 
výbavy, zlepšuje výhled. Nový 3D pohled na okolí 
vozidla a pohled seshora v rozsahu 360° usnadňuje 
jízdní manévry a zajišťuje klid na duši.
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BLIND SPOT ASSIST PACK
Aby například jízda na dálnici přestala být stresující 
záležitostí, na přání dodávaný paket Blind Spot 
Assist Pack* zahrnuje systém sledování slepého úhlu 
s asistenční funkcí a systém varování před kolizí při 
couvání pro větší bezpečnost při změně jízdního pruhu. 
Systém sledování bezpečného vystoupení pomáhá 
zajistit bezpečnost cestujících při vystupování z vozidla.

DRIVER ASSIST PACK
Paket Driver Assist Pack obsahuje asistenta pro 
varování před zadní kolizí a adaptivní tempomat, 
díky kterému je řízení na dálnici a v hustém provozu 
ještě snazší a příjemnější. Dosahuje toho plynulým 
zrychlováním a brzděním tak, aby udržoval nastavenou 
vzdálenost od vozidel jedoucích vpředu. Paket Driver 
Assist Pack zahrnuje také funkce paketu Blind Spot 
Assist Pack.

*Závisí na další výbavě. Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí pomáhá 
předcházet kolizím. Začnete-li měnit jízdní pruh a vozidlo detekuje ve slepém úhlu 
jiný automobil, mírným zásahem do řízení navede váš vůz bezpečně mimo dráhu 
blížícího se vozidla a odvrátí nebezpečí kolize.

ZOBRAZENÁ FUNKCE: ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
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KAŽDÝ POZNÁ, ŽE JSOU CHYTRÉ. 
I  PROTIJEDOUCÍ VOZIDLA.
Prémiové LED světlomety s charakteristickými světly pro denní svícení jsou součástí 
standardní výbavy. Na přání je lze doplnit o technologii asistenta dálkových světel 
a přední animované ukazatele směru. Světlomety mají barvu světla blízkou dennímu 
světlu, díky čemuž rozpoznáte jednotlivé objekty snadněji a s menší námahou.

Na přání dodávané Pixel LED světlomety* s charakteristickými světly pro denní svícení 
využívají naši dosud nejinteligentnější technologii, která zajišťuje ještě lepší viditelnost. 
Funkce adaptivních předních světlometů optimalizuje paprsek podle vaší rychlosti, polohy 
a aktuálních povětrnostních podmínek. Systém adaptivních tlumených světel automaticky 
rozděluje hlavní paprsek světla, aby nedocházelo k oslňování řidičů protijedoucích vozidel.

*Závisí na další výbavě.
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VNITŘNÍ SÍLA JE ZÁRUKOU LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

Model XF je vyroben z hliníku*, který je lehký, ale neobyčejně pevný. 
Pět hvězdiček v testu bezpečnosti Euro NCAP je toho důkazem.

*Podíl hliníku ve skeletu karoserie bez dveří, kapoty a zadního výklopného víka činí až 75 %.
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KTERÉ XF 
JSTE VY?
XF
Mřížka masky chladiče s logem je potažená 
chromovanou fólií s povrchovou úpravou Noble. 
Podtrhuje osobitou kombinaci elegance a výkonu. 
Ladné linie modelu XF přitahují pohled směrem 
k široké atletické přední části s velkými sacími otvory. 
Design vozu je dále umocněn úzkými světlomety ve 
tvaru dvojitého písmene „J“. Klid, výkon a elegance. 
Ve velmi hmatatelné podobě.

PROZKOUMEJTE TENTO MODEL

https://www.jaguar.cz/jaguar-range/xf/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-explorethismodel-36


DESIGN JÍZDNÍ DYNAMIKA TECHNOLOGIE PRAKTIČNOST 
A BEZPEČNOST VAŠE XFVAŠE XF

*Závisí na pohonné jednotce.

XF R-DYNAMIC
Toužíte po něčem trochu dynamičtějším? 
Verze R-Dynamic je přesně taková, jak její název 
napovídá. Model XF doplňuje o sportovní podvozek* 
a další prvky, jako je maska chladiče v odstínu 
Shadow Atlas dále vylepšující vzhled exteriéru. 
Sportovní sedadla, kontrastní prošívání a volant obšitý 
kůží s logem dodávají interiéru ještě větší osobitost.

PROZKOUMEJTE TENTO MODEL

https://www.jaguar.cz/jaguar-range/xf/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-explorethismodel-37
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VYTVOŘTE SI VLASTNÍ VŮZ
  SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ   VYHLEDEJTE PRODEJCE   POROVNEJTE NAŠE VOZY   INFORMUJTE MĚ O NOVINKÁCH

https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/bodystyle/_/cs_cz/xf/?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-buildyourown-38
https://www.jaguar.cz/retailer-locator/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-findaretailer-38
https://www.jaguar.cz/comparison-tool/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-compareourvehicles-38
https://jdxforms.jaguar.com/jaguar-cz-cs/servlet/SmartForm.html?formCode=jag-kmi-cz-cs&formCode=jag-kmi-cz-cs&formCode=jag-kmi-cz-cs&&utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-keepmeinformed-38
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MODEL XF

Příslušenství Jaguar lze zakoupit u autorizovaného prodejce vozů Jaguar a nechat 
nainstalovat v kterékoli fázi života vozu. Nejen když je nový. Veškeré schválené 
příslušenství Jaguar je navrhováno a vyráběno podle stejných standardů, jakými 
se řídí originální vybavení vašeho vozu. Další informace a kompletní seznam 
příslušenství naleznete na adrese accessories.jaguar.com. Příslušenství můžete 
rovněž vybrat při konfiguraci svého XF na adrese jaguar.cz

PROZKOUMEJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ

https://accessories.jaguar.com/cz/cs/xf/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-exploreaccessories-39
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KOLEKCE JAGUAR
Naše exkluzivní řada luxusního oblečení, doplňků a dárků je inspirována našimi vozy 
a jejich designem.

ODRÁŽEDLO JAGUAR JUNIOR – Vytvořeno pro děti a modelováno dle skutečného 
vozu Jaguar. Doplněné o funkční přední a zadní LED světla, měkké sedadlo a nízkohlučná 
kola. Vkládají se 3 ks baterií AA (nejsou součástí produktu). Vhodné pro děti ve věku 
18 – 36 měsíců.

ČEPICE S NÁŠIVKOU GROWLER – Pohodlná bavlněná čepice se silikonovým logem 
Growler na přední straně. S kontrastními panely s reflexními okraji, vyšívaným nápisem 
Jaguar na zadní části a značkovými brzdičkami Leaper.

CESTOVNÍ LÁHEV Z NEREZ OCELI – Inspirovaná interiérem vozů Jaguar. Chytrá cestovní 
láhev s tlačítkem zapalování na víčku a povrchovou úpravou pro snadnou manipulaci.

SKLÁDACÍ DEŠTNÍK – Praktický deštník na cesty. Hliníková konstrukce s měkkou rukojetí.

KOŽENÁ KLÍČENKA – Kožená klíčenka ve tvaru smyčky z broušeného kovu. S mechanismem 
otevírání „zatáhnout a otočit“.

POLARIZOVANÉ FUNKČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE – Vysoce funkční polarizované sluneční brýle 
pro všechny vaše aktivity. S logem Leaper v rohu zorníku.

PROHLÉDNĚTE SI KOLEKCI

https://www.jaguar.cz/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-thejaguarcollection-41
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SVĚT ZNAČKY JAGUAR
V dravém charakteru vašeho vozu se odráží legendární výkon, který je výsledkem desítek let vývoje inovativních konstrukčních řešení a 
nápaditého designu. Schopnosti a agilita ve spojení s elegancí vytvářejí vůz, který jen těžko hledá konkurenci. Je ukázkou umění divize 
Special Vehicle Operations, která opět posunula laťku o stupínek výš. Na oslavu značky Jaguar jsme připravili také řadu akcí a kolekci 
Jaguar pro životní styl. Kromě toho jsme se s týmem Jaguar Racing vrátili na závodní okruhy. Prozkoumejte svět nespoutané kreativity.

   ZAREZERVUJTE SI ZÁŽITKOVÝ DEN    DIVIZE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS   KOLEKCE JAGUAR   JAGUAR RACING

Sledujte nás na:

https://www.jaguar.cz/jaguar-live/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-bookanexperience-41
https://www.jaguar.cz/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-specialvehicleoperations-41
https://www.jaguar.cz/jaguar-racing/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-jaguarracing-41
https://www.jaguar.cz/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-thejaguarcollection-41
https://www.facebook.com/JaguarCeskaRepublika/
https://www.instagram.com/jaguar.cz/
https://twitter.com/jaguar
https://www.youtube.com/user/JaguarChannelCZ/
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Jaguar exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional. 
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, 
Inc. a společnost Jaguar Land Rover Limited tyto značky používá se svolením 
jejich vlastníků. 
iPhone a Apple CarPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. 
registrované v USA a dalších zemích.

Navigační systém musí být využíván výhradně způsobem, který neomezí 
schopnost řidiče bezpečně řídit a neohrozí bezpečnost ostatních účastníků 
silničního provozu. 
Android Auto je ochranná známka společnosti Google Inc.

Jaguar Land Rover Czech Republic 
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH 
Siezenheimer Straße 39a 
5020 Salzburg 
Rakousko

jaguar.cz 
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby svých vozů, 
dílů a příslušenství. Tomu odpovídá průběžný vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost věnovanou 
aktuálnosti dat nelze tuto publikaci považovat za neomylného průvodce nejnovějšími specifikacemi, ani za 
nabídku k prodeji konkrétního vozidla, dílu nebo příslušenství. Distribuční partneři a autorizovaní prodejci 
nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za Jaguar Land Rover Limited 
právně závazná prohlášení nebo ujištění.

BARVY 
Zde reprodukované obrázky slouží pouze pro ilustrační účely. Reprodukované barvy se proto mohou lišit 
od skutečného odstínu. Společnost si vyhrazuje právo změny nebo stažení kterékoli barvy z nabídky bez 
předchozího upozornění. Některé z těchto barev nemusí být ve vaší zemi dostupné. Ověřte si dostupnost 
barev a aktuální specifikace u autorizovaného prodejce vozů Jaguar. Distribuční partneři a autorizovaní 
prodejci nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za společnost 
Jaguar Land Rover Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění.

INOVACE ZNAČKY JAGUAR V OBLASTI EKOLOGIE 
V rámci své strategie založené na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a trvalé udržitelnosti usiluje 
značka Jaguar o snižování závislosti na fosilních palivech, nižší spotřebu přírodních zdrojů a omezování 
množství produkovaného odpadu.

Další podrobnosti najdete po vyhledání hesla „Ekologické inovace Jaguar“.

K VAŠIM SLUŽBÁM
Ve světě značky Jaguar je vlastnictví vozidla i jeho řízení snadné a bez starostí. 
Rádi vám také nabídneme řadu exkluzivních služeb a produktů pro životní styl. 

   SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM   ASISTENČNÍ SLUŽBA   FINANČNÍ SLUŽBY   FIREMNÍ VOZOVÉ PARKY A PODNIKATELÉ

https://www.jaguar.cz/contact-us/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-customerservice-42
https://www.jaguar.cz/ownership/service-warranties/roadside-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-roadsideassistance-42
https://www.jaguar.cz/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-financialservices-42
https://www.jaguar.cz/fleet-and-business/why-jaguar/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-fleetandbusiness-42
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VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR
POHONNÁ JEDNOTKA D200 MHEV P250 P300
Převodovka automatická automatická automatická
Pohon RWD AWD RWD AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min 204 (150) / 4 250 204 (150) / 4 250 250 (184) / 5 500 300 (221) / 5 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) 430 / 1 750 – 2 500 430 / 1 750 – 2 500 365 / 1 300 – 4 500 400 / 1 500 – 4 500
Zdvihový objem (cm3) 1 997 1 997 1997 1 997
Počet válců/ventilů na válec 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Uspořádání válců řadové řadové řadové řadové
Vrtání/zdvih (mm) 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3
Kompresní poměr (+/-0,5) 16,5 16,5 10,5 9,5

JÍZDNÍ DYNAMIKA
Zrychlení 0–100 km/h (s) 7,6 7,8 6,9 6,1
Nejvyšší rychlost (km/h) 235 230 250 250

BRZDOVÁ SOUSTAVA
Konstrukce předních brzd kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny

Průměr předních kotoučů (mm) 325 325 325 – 17" kola
350 – 18" kola 350

Konstrukce zadních brzd kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr zadních kotoučů (mm) 325 325 325 325
Parkovací brzda integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

XF SEDAN – TECHNICKÉ ÚDAJE



*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost.  **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.  †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

XF SEDAN – TECHNICKÉ ÚDAJE

VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR
HMOTNOST (kg)* D200 MHEV P250 P300
Pohotovostní hmotnost (EU)** 1 810 1 869 1 735 1 819
Pohotovostní hmotnost (DIN)† 1 735 1 794 1 660 1 744
Celková hmotnost vozu (GVW) 2 350 2 410 2 290 2 370

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs 750 750 750 750
Největší přípustná hmotnost přívěsu 2 000 2 000 1 900 1 900
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 100 100 100 100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 4 350 4 410 4 190 4 270

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů) 75 75 75 75



XF SEDAN – TECHNICKÉ ÚDAJE

VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR
HOSPODÁRNOST D200 MHEV P250 P300
Objem palivové nádrže – využitelný (l) 66 74 74
Filtr pevných částic vznětového/zážehového motoru (DPF/GPF) ■ ■ ■

HOSPODÁRNOST – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)* RWD AWD RWD AWD
Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B

Spotřeba paliva 
(NEDC2)

Město (l/100 km) 5,2 5,3 5,4 5,5 8,9 9,2 9,1 9,2
Mimo město (l/100 km) 3,9 4,1 4,2 4,3 5,8 5,9 6,3 6,4
Kombinovaná (l/100 km) 4,4 4,5 4,7 4,7 6,9 7,1 7,4 7,4

Emise CO2 
(NEDC2)

Město (g/km) 136 140 144 146 203 210 208 208
Mimo město (g/km) 103 107 111 113 131 135 144 145
Kombinované (g/km) 115 119 123 125 157 162 167 168

HOSPODÁRNOST – WLTP**

Spotřeba paliva 
(WLTP)

Nízká (l/100 km) 6,2 – 6,7 6,7 – 7,2 12,1 – 12,7 13,0 – 13,1
Střední (l/100 km) 5,1 – 5,6 5,7 – 6,2 8,1 – 9,0 8,8 – 9,4
Vysoká (l/100 km) 4,2 – 4,8 4,7 – 5,2 6,8 – 7,5 7,3 – 8,1
Mimořádně vysoká (l/100 km) 5,0 – 5,8 5,5 – 6,1 7,6 – 8,5 7,9 – 9,0
Kombinovaná (l/100 km) 4,9 – 5,6 5,5 – 6,0 8,0 – 8,9 8,6 – 9,3

Emise CO2 
(WLTP)

Nízké (g/km) 164 – 177 176 – 188 272 – 287 293 – 296
Střední (g/km) 133 – 147 150 – 161 182 – 203 198 – 213
Vysoké (g/km) 110 – 126 124 – 136 153 – 170 165 – 181
Mimořádně vysoké (g/km) 132 – 152 144 – 161 171 – 192 178 – 202
Kombinované (g/km) 130 – 146 143 – 157 181 – 200 193 – 211

■ Standardní výbava

Třída A (17" a 18" kola), Třída B (19" a 20" kola).

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 vypočítané z oficiálních testů WLTP provedených výrobcem v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO2 a spotřeby paliva se 
mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC.  **WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot 
spotřeby paliva a emisí CO2 osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním 
profilu. Uvedené hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO2 jsou zjištěné podle nařízení EU 2017/1151 v platném znění na základě WLTP cyklu, které byly pro srovnání přepočítány zpětně na hodnoty NEDC. Nejnižší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. 
Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO2, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.



XF SPORTBRAKE – TECHNICKÉ ÚDAJE

VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR
POHONNÁ JEDNOTKA D200 MHEV P250 P300
Převodovka automatická automatická automatická
Pohon RWD AWD RWD AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min 204 (150) / 4 250 204 (150) / 4 250 250 (184) / 5 500 300 (221) / 5 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) 430 / 1 750 – 2 500 430 / 1 750 – 2 500 365 / 1 300 – 4 500 400 / 1 500 – 4 500
Zdvihový objem (cm3) 1 997 1 997 1 997 1 997
Počet válců/ventilů na válec 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Uspořádání válců řadové řadové řadové řadové
Vrtání/zdvih (mm) 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3
Kompresní poměr (+/-0,5) 16,5 16,5 10,5 9,5

JÍZDNÍ DYNAMIKA
Zrychlení 0–100 km/h (s) 7,8 8,0 7,1 6,2
Nejvyšší rychlost (km/h) 230 230 241 250

BRZDOVÁ SOUSTAVA
Konstrukce předních brzd kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny

Průměr předních kotoučů (mm) 325 325 325 – 17" kola
350 – 18" kola 350

Konstrukce zadních brzd kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr zadních kotoučů (mm) 325 325 325 325
Parkovací brzda integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu



*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost.  **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.  †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

XF SPORTBRAKE – TECHNICKÉ ÚDAJE

VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR
HMOTNOST (kg)* D200 MHEV P250 P300
Pohotovostní hmotnost (EU)** 1 870 1 931 1 801 1 880
Pohotovostní hmotnost (DIN)† 1 795 1 856 1 726 1 805
Celková hmotnost vozu (GVW) 2 390 2 450 2 330 2 400

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs 750 750 750 750
Největší přípustná hmotnost přívěsu 2 000 2 000 1 900 1 900
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 100 100 100 100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 4 390 4 450 4 230 4 300

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů) 100 100 100 100



XF SPORTBRAKE – TECHNICKÉ ÚDAJE

VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR
HOSPODÁRNOST D200 MHEV P250 P300
Objem palivové nádrže – využitelný (l) 66 74 74
Filtr pevných částic vznětového/zážehového motoru (DPF/GPF) ■ ■ ■

HOSPODÁRNOST – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)* RWD AWD RWD AWD
Třida A Třida B Třida A Třida B Třida A Třida B Třida A Třida B

Spotřeba paliva 
(NEDC2)

Město (l/100 km) 5,3 5,5 5,5 5,6 9,2 9,5 9,3 9,3
Mimo město (l/100 km) 4,2 4,3 4,4 4,4 5,9 6,0 6,8 6,9
Kombinovaná (l/100 km) 4,6 4,7 4,8 4,9 7,1 7,3 7,7 7,8

Emise CO2 
(NEDC2)

Město (g/km) 141 144 145 147 209 216 211 211
Mimo město (g/km) 109 114 115 117 133 137 155 156
Kombinované (g/km) 121 125 126 128 160 165 176 177

HOSPODÁRNOST – WLTP**

Spotřeba paliva 
(WLTP)

Nízká (l/100 km) 6,4 – 6,8 6,9 – 7,3 12,2 – 12,8 13,0 – 13,2
Střední (l/100 km) 5,2 – 5,7 5,9 – 6,3 8,3 – 9,2 9,1 – 9,6
Vysoká (l/100 km) 4,4 – 5,0 4,9 – 5,4 7,0 – 7,7 7,8 – 8,4
Mimořádně vysoká (l/100 km) 5,4 – 6,1 5,9 – 6,4 8,0 – 8,8 8,7 – 9,5
Kombinovaná (l/100 km) 5,2 – 5,8 5,7 – 6,2 8,3 – 9,1 9,0 – 9,7

Emise CO2 
(WLTP)

Nízké (g/km) 168 – 179 180 – 191 276 – 289 294 – 297
Střední (g/km) 137 – 150 154 – 164 188 – 206 205 – 217
Vysoké (g/km) 117 – 131 130 – 140 158 – 174 175 – 188
Mimořádně vysoké (g/km) 142 – 159 154 – 168 181 – 199 195 – 215
Kombinované (g/km) 137 – 151 150 – 162 188 – 205 204 – 218

■ Standardní výbava

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 vypočítané z oficiálních testů WLTP provedených výrobcem v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO2 a spotřeby paliva se 
mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC.  **WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot 
spotřeby paliva a emisí CO2 osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním 
profilu. Uvedené hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO2 jsou zjištěné podle nařízení EU 2017/1151 v platném znění na základě WLTP cyklu, které byly pro srovnání přepočítány zpětně na hodnoty NEDC. Nejnižší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. 
Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO2, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.



XF SEDAN  – ROZMĚRY

Výška vozidla: 1 456 mm

Výška stropu nad sedákem 
Maximální výška stropu nad sedákem 
vpředu/vzadu s panoramatickým střešním 
oknem: 953/991 mm 
Výška stropu nad sedákem vzadu: 970/970 mm

Prostor pro nohy 
Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 054 mm 
Maximální prostor pro nohy vzadu: 957 mm

Rozměry zavazadlového prostoru* 
Výška: 687 mm, šířka: 1 203 mm 
Šířka zavazadlového prostoru mezi 
podběhy: 791 mm 
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za první řadou sedadel: 
Suchá metoda**: 672 litrů 
Mokrá metoda†: 928 litrů 
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za druhou řadou sedadel: 
Suchá metoda**: 344 litrů 
Mokrá metoda†: 459 litrů

Průměr otáčení 
Stopový: 11,65 m 
Obrysový: 12 m 
Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,6

*U modelů MHEV je omezen objem zadního zavazadlového prostoru. 
**Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA. 
†Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu.

1 602 mm

1 605 mm

2 960 mm

4 962 mm



XF SPORTBRAKE  – ROZMĚRY

Výška vozidla: 1 494 mm

Výška stropu nad sedákem 
Maximální výška stropu nad sedákem 
vpředu/vzadu s panoramatickým střešním 
oknem: 989/991 mm 
Výška stropu nad sedákem vzadu: 991/994 mm

Prostor pro nohy 
Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 054 mm 
Maximální prostor pro nohy vzadu: 957 mm

Rozměry zavazadlového prostoru* 
Výška: 635 mm, šířka: 1 089 mm 
Šířka zavazadlového prostoru mezi 
podběhy: 1 058 mm 
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za první řadou sedadel: 
Suchá metoda**: 1 342 litrů  
Mokrá metoda†: 1 695 litrů 
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za druhou řadou sedadel: 
Suchá metoda**: 563 litrů  
Mokrá metoda†: 716 litrů

Průměr otáčení 
Stopový: 11,56 m 
Obrysový: 12 m 
Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,6

*U modelů MHEV je omezen objem zadního zavazadlového prostoru. 
**Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA. 
†Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu.

1 602 mm

1 604 mm

2 960 mm

4 964 mm


