
Jaguar laadt I-PACE op voor volledig elektrische competitie
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Samenvatting Nadat Jaguar in 2016 als eerste premiummerk deelnam aan de FIA
Formula E, introduceert het nu ’s werelds eerste kampioenschap voor
volledig elektrisch aangedreven productieauto’s.

Details De Jaguar I-PACE eTROPHY wordt de supportrace voor het FIA Formula E-
kampioenschap en is dan ook vanaf eind 2018 te zien in dezelfde weekends
en op dezelfde circuits. Uitsluitend Jaguar I-PACE eTROPHY-raceauto’s
komen in deze raceklasse uit. De nieuwe raceserie biedt toekomstige
coureurs een kans om hun talent te tonen op het wereldtoneel voor
emissievrije autosport. De start van het kampioenschap valt samen met de
introductie van de I-PACE, Jaguars innovatieve, batterij-elektrische
vijfpersoons sportauto.

Tot wel twintig elektrische Jaguar I-PACE-raceauto’s vormen de startgrid voor
tien races in wereldsteden als Hong Kong, Parijs, Rome, Sao Paolo en New
York. Toekomstige Formula E-coureurs krijgen de kans om aan de unieke
Jaguar-serie deel te nemen.

De bekendmaking van Jaguars raceserie volgt op het nieuws dat de Britse
overheid van plan is de verkoop van auto’s met benzine- en dieselmotoren met
ingang van 2040 te verbieden. Dat sterkt Jaguar Land Rover in zijn missie tot
elektrificatie – vanaf 2020 zijn alle nieuwe modellen ook leverbaar met een
elektrische aandrijflijn, hetzij hybride, hetzij batterij-elektrisch.

Jaguar Land Rovers Special Vehicle Operations (SVO) bouwt de raceversie
van de I-PACE, waarvan de versie voor de openbare weg eind 2018
verschijnt.

Gerd Mäuser, Chairman, Jaguar Racing, vertelt: ‘Jaguar returned to racing in
2016 with the mission ‘Race to Innovate’. With the launch of the Jaguar I-
PACE eTROPHY we have strengthened our commitment to battery electric
vehicles, international motorsport and Formula E. As a British team, we are
proud to announce today the launch of the world’s first production battery
electric vehicle championship.
‘We’ve always said we want to prove our electrification technologies on the
track – this is the proof. I am looking forward to seeing a full grid of Jaguar I-
PACE racecars in late 2018, soon after the first Jaguar I-PACE hits the road
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in Europe. Ultimately this innovative series will enhance the technology in our
future electric vehicles and benefit our customers.
‘Formula E has grown exponentially since we joined as the first premium
manufacturer last year, with commitments from Audi, Mercedes-Benz and
Porsche. The Jaguar I-PACE eTROPHY will improve the spectacle for the
fans and gives young drivers a ladder into Formula E. We expect our series
to be a sell-out and an exciting international sporting event.’

Alejandro Agag, oprichter en CEO van Formula E, vertelt: ‘Jaguar has been a
welcome addition to Formula E and a fantastic advocate for electric street
racing. I’m delighted that in addition to the Panasonic Jaguar Racing team
competing on the Formula E grid, we will be adding to our race day schedule
with a competitive new support series for season five. The Jaguar I-PACE
eTROPHY will bring more entertainment for fans in-between sessions and
will be a further testament to the advances in battery technology and exciting
electric performance. I hope Jaguar will allow me to bring my race suit and
helmet... and maybe get behind the wheel myself!’

Technische specificaties, de racekalender en de kosten voor de Jaguar I-
PACE eTROPHY worden in 2018 bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen
per e-mail meer informatie opvragen: general.enquiries@jaguarracing.com
Naar verwachting zal de belangstelling groot zijn en deelname is op volgorde
van aanmelding, onder voorwaarde dat inschrijvers en coureurs in het bezit
zijn van de benodigde internationale racelicenties.

Jaguar Racing biedt een compleet ‘Arrive and Drive’-pakket voor deelname
aan de Jaguar I-PACE eTROPHY. Het pakket omvat:
- inschrijving voor het kampioenschap over tien races in dezelfde weekends
als de races voor de FIA Formula E
- professionele technische ondersteuning, inclusief preparatie van de raceauto
en verwerking van de data
- wereldwijde logistiek voor auto’s, reserve-onderdelen, gereedschap en
uitrusting
- alle banden, verbruiksartikelen en onderdelen
- verzorging van onderdak voor het team en de auto op het circuit tijdens
raceweekends
- promotie en marketing van het kampioenschap door Jaguar Racing en
Formula E
- speciale hospitality voor deelnemers met de mogelijkheid om meer plaatsen
te kopen voor gasten en sponsors
- kleding in kampioenschapskleuren voor elke deelnemende coureur
- speciale tv-zendtijd voor kampioenschap

Een raceweekend omvat sessies voor vrije training en kwalificatie, gevolgd
door een race over 30 minuten. Data van races en locaties onder voorbehoud
van goedkeuring door FIA.
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Documenten Jaguar-Racing-presenteert-de-I-
PACE-Etrophy.doc

Over Jaguar Land Rover Nederland

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en
design. Jaguar maakte zijn debuut in 1935 en Land Rover werd
geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het
gebied van technische innovatie in alle disciplines van personenauto- en
4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-
industrie. Onze inspanningen hebben geleid tot enkele van de meest
iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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