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Jaguar F-PACE nu ook als zescilinder 300
SPORT en 400 SPORT met voorbereiding op
Amazon Alexa

Nieuwe F-PACE 400 SPORT: combineert de krachtige, verfijnde zescilinder-in-

lijn Ingenium benzinemotor met mild hybrid-technologie, een aangescherpt

exterieurdesign en een rijk, luxueus interieur

 

Nieuwe F-PACE 300 SPORT: meer keuze voor de klant door designdetails van de

400 SPORT te combineren met de soepele, efficiënte zescilinder-in-lijn

Ingenium dieselmotor met mild hybrid-technologie
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Assertieve, zelfverzekerde uitstraling: nieuwe Gloss Black 21-inch velgen, Black

Pack en Gloss Black roof rails benadrukken de vormen van de F-PACE en geven

de 400 SPORT en 300 SPORT een onderscheidende uitstraling

 

Hoogwaardig interieur: Windsor-lederen Performance-stoelen, Ebony

Suedecloth hemelbekleding, Satin Charcoal Ash houtfineer en metalen pedalen

verrijken het luxueuze, ruime interieur

 

Prestaties, dynamiek en comfort: 294 kW (400 pk) benzine- en 221 kW (300 pk)

dieselmotor bieden moeiteloze prestaties en een topsnelheid van respectievelijk

250 km/h en 230 km/h, terwijl Adaptive Dynamics met Configurable Dynamics

zorgt voor een optimale balans tussen rijcomfort, handling en precisie

 

Optimale connectiviteit: Pivi Pro-infotainmentsysteem nu standaard met

draadloze Apple CarPlay® en Android Auto™ voor uitstekende connectiviteit

 

Vraag het Alexa(1) : handsfree bediening en gebruik van navigatie, muziek(2),

agenda’s, nieuwsberichten, weerbericht en smart home-apparaten(3) met

behulp van natuurlijke spraakcommando’s dankzij Pivi Pro met volledig

geïntegreerde Amazon Alexa (zodra beschikbaar in Nederland)

 

Geëlektrificeerd aanbod: F-PACE beschikbaar met efficiënte en verfijnde vier-

en zescilinder dieselmotoren, zescilinder benzinemotoren met mild hybrid-

technologie en als plug-in hybrid met een elektrische actieradius tot 53 km en

een CO2-emissie vanaf 49 g/km (WLTP*)

 

Ontdek hier meer over Alexa en het activeren ervan

 

Nu te bestellen via jaguar.nl: F-PACE beschikbaar vanaf € 78.197, nieuwe F-

PACE 400 SPORT leverbaar vanaf € 134.324 en 300 SPORT vanaf € 127.704

 

Utrecht, 12 april 2022 – De Jaguar F-PACE biedt meer keuze en technologie dan ooit

dankzij de introductie van de nieuwe 400 SPORT en 300 SPORT en voorbereiding op Alexa-

spraakbediening voor alle uitvoeringen.

https://www.jaguar.com/owners_international/software-update/alexa.html?utm_source=Internal&utm_medium=PR&utm_campaign=Alexa
https://www.jaguar.nl/index.html


De F-PACE 400 SPORT (benzine) en 300 SPORT (diesel) worden exclusief aangeboden met

een soepele en verfijnde Ingenium zescilindermotor met mild hybrid-technologie (MHEV) en

onderscheiden zich met hun Gloss Black 21-inch velgen, Black Pack, privacy glass en Gloss

Black roof rails. De Performance-stoelen met Windsor-lederen bekleding zijn een hoogtepunt in

het ruime, luxueuze interieur.

Nieuwe F-PACE 400 SPORT en 300 SPORT

De kenmerkende, gebeeldhouwde vorm van de F-PACE komt bij de nieuwe 400 SPORT en 300

SPORT nog krachtiger tot uiting dankzij de unieke combinatie van designelementen die hun

evenwichtige uitstraling en dynamisch karakter versterken.

Adam Hatton, Exterior Design Director bij Jaguar: “Developing the new 300 SPORT

and 400 SPORT models gave us the opportunity to subtly accentuate the F-PACE’s inherently

assertive, purposeful design and deliver an even more confident on-road presence, while

beautiful, rich materials – including Windsor leather, Suedecloth, and meticulously-crafted

veneers – make the interiors even more luxurious. Together with the quiet, effortless

performance from the six-cylinder engines, the new F-PACE 400 SPORT and 300 SPORT will

make every journey extraordinary.”

De opvallende 21-inch Style 5105-velgen hebben een split-spoke design met vijf spaken en een

Gloss Black afwerking en vormen een fraaie aanvulling op het Black Pack, het privacy glass en

de Gloss Black roof rails. Klanten kunnen ook kiezen voor de optionele, gesmede 22-inch Style

1020-velgen die voor beide uitvoeringen beschikbaar zijn in Gloss Black met Satin Black inserts

of in Gloss Silver met contrasterende inserts. Deze velgen zijn naar wens verkrijgbaar in

combinatie met zelfdichtende all season-banden.

De uitvoeringen 400 SPORT en 300 SPORT zijn leverbaar met keuze uit alle carrosseriekleuren

van de F-PACE, bestaande uit een unilak, zeven metallic kleuren en twee premium metallic

kleuren: Carpathian Grey en Charente Grey.

Het luxueuze, hoogwaardige interieur van de F-PACE is bij de 400 SPORT en 300 SPORT

verder verrijkt met de slanke Performance-stoelen met Windsor-lederen bekleding,

gecombineerd met Ebony Suedecloth hemelbekleding en Satin Charcoal Ash houtfineer. De

Premium Cabin Lighting benadrukt de sereniteit van het interieur. Deze optie met keuze uit

dertig kleuren is ook leverbaar voor alle andere uitvoeringen van de F-PACE.



Behalve luxe en verfijning bieden de nieuwe F-PACE 400 SPORT en 300 SPORT ook de

prestaties en dynamiek die van een Jaguar wordt verwacht. De 400 SPORT wordt aangedreven

door de Ingenium 3,0-liter zescilinder-in-lijn MHEV-benzinemotor met 294 kW (400 pk)

vermogen en 550 Nm koppel. Mede dankzij geavanceerde technologie waaronder de twin-scroll

turbocharger die wordt ondersteund door een elektrische supercharger, continu variabele

inlaatklepaansturing en directe brandstofinspuiting (250 bar) accelereert de 400 SPORT in

slechts 5,4 seconden van 0-100 km/h. De topsnelheid bedraagt 250 km/h.

Het MHEV-systeem maakt gebruik van een Belt Integrated Starter Generator in plaats van een

conventionele dynamo om remenergie terug te winnen die anders verloren zou gaan. De

teruggewonnen energie wordt opgeslagen in een 48V lithium-ion-batterij onder de

bagageruimte en gebruikt om de brandstofmotor te ondersteunen tijdens accelereren. De

MHEV-techniek zorgt ook voor een vloeiender, stiller en responsiever start/stop-systeem.

De Ingenium zescilinder dieselmotor met MHEV-techniek in de F-PACE 300 SPORT maakt

gebruik van een common-railsysteem met 2.500 bar piëzo-injectoren en een geavanceerd,

serie-sequentieel turbosysteem met twee turbo’s met variabele geometrie. Deze krachtbron

staat garant voor moeiteloze prestaties en uitzonderlijke brandstofefficiency. Met een vermogen

van 221 kW (300 pk) en 650 Nm koppel accelereert de 300 SPORT in 6,4 seconden van 0-100

km/h en bereikt hij een topsnelheid van 230 km/h. Tegelijkertijd blijven het verbruik en de

CO2-emissie beperkt tot gemiddeld 7,4 l/100 km en 194 g/km (WLTP*).

Behalve deze zescilindermotoren is de Jaguar F-PACE ook leverbaar als 297 kW (404 pk) sterke

P400e Plug-in Hybrid met een viercilinder benzinemotor, elektrische actieradius tot 53 km,

CO2-emissie vanaf 49 g/km (WLTP*) en acceleratie van 0-100 km/h in 5,3 seconden.

Verder is de F-PACE leverbaar met een 184 kW (250 pk) viercilinder Ingenium benzinemotor

en dieselmotoren met 120 kW (163 pk) en 150 kW (204 pk). Ook deze diesels zijn voorzien van

48V mild hybrid-technologie voor extra verfijning en efficiency. De topversie in de reeks is de F-

PACE SVR met een V8 Supercharged benzinemotor, een vermogen van 405 kW (550 pk), 700

Nm koppel, een topsnelheid van 286 km/h en een acceleratie van 0-100 km/h in slechts 4,0

seconden.

Elke Jaguar F-PACE is standaard uitgerust met intelligente vierwielaandrijving en een

achttraps automatische transmissies die is te bedienen met de Jaguar Drive Selector of de

fraaie, metalen schakelpaddels voor extra betrokkenheid van de bestuurder.

Vraag het Alexa



Zoals elke Jaguar F-PACE zijn ook de nieuwe 400 SPORT en 300 SPORT voorbereid op

Amazon Alexa. Zodra dit in Nederland voor de F-PACE beschikbaar is, is het te activeren via

een over-the-air-update(4).

Amazon Alexa is volledig geïntegreerd in het Pivi Pro-infotainmentsysteem en brengt de

vertrouwde Alexa-beleving naar de F-PACE. Diverse functies van het Pivi Pro-

infotainmentsysteem, zoals navigatie, muziek, podcasts, audioboeken, telefoongesprekken en

geschikte slimme apparaten, zijn met behulp van natuurlijke spraakcommando’s te bedienen,

zoals “Alexa, navigeer mij naar huis”, “Alexa, speel mijn playlist” of “Alexa, laat mij koffiezaken

in de buurt zien”.

Je kunt ook het nieuws en het weerbericht controleren, of je agenda en boodschappenlijst

beheren door er simpelweg naar te vragen. Alexa werkt via de cloud en wordt steeds slimmer

dankzij nieuwe functies en updates die automatisch beschikbaar worden.

De stembediening is intuïtief in gebruik en maakt het extra eenvoudig om functies te bedienen

zonder je handen van het stuur en de ogen van de weg te halen. Alexa maakt het ook mogelijk

om vanuit het comfortabele F-PACE interieur geschikte smart home-functies te bedienen, zoals

de verwarming en verlichting. Bijvoorbeeld door te vragen: “Alexa, stel de temperatuur van de

woonkamer in op 20 graden.”

Huidige eigenaren van een F-PACE met Pivi Pro behoren tot de ruim 55.000 Jaguar klanten die

hun auto met Alexa kunnen upgraden via een software-over-the-air-update4 zodra Alexa

beschikbaar is in Nederland.

Alex Heslop, Director of Electrical and Electronic Engineering bij Jaguar Land

Rover:

“The seamless integration of Amazon Alexa with our Pivi Pro infotainment system gives

customers simple, intuitive voice control of regularly used features, making the driving

experience even more enjoyable. The fact we can also offer this new feature to existing

customers proves the value of our software-over-the-air-updates.”



De Jaguar F-PACE biedt daarnaast talrijke andere slimme technologieën die de reis

eenvoudiger, leuker en verbonden maken. Zo is het Smartphone Pack met draadloos Apple

CarPlay® en draadloos Android Auto™ standaard. Bovendien kunnen twee smartphones

tegelijk met Pivi Pro worden verbonden. Een optionele, draadloze oplader onder de

middenconsole is voorzien van een signaalversterker die het netwerkontvangst en de Wi-Fi

verbetert. Het modelprogramma van de Jaguar F-PACE voor modeljaar 2023 omvat de F-

PACE, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic Black, 300 SPORT, 400 SPORT en SVR.

(1) Functies in de auto mogen alleen door de bestuurder worden gebruikt als dat veilig kan. De

bestuurder moet te allen tijde de volledige controle over de auto behouden. Amaxon Alexa is

alleen beschikbaar in geselecteerde landen. Amazon, Alexa, Amazon Music, Audible en alle

gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of gelieerde ondernemingen.

Sommige Alexa-functies zijn afhankelijk van smart home-technologie.

(2) Amazon is altijd bezig met het updaten van de streamingsdiensten die worden ondersteund.

Op dit moment zijn de volgende aanbieders gecertificeerd: Spotify, Tuneln, Deezer, Amazon

Music, Audible, Kindle, iHeartRadio en Pandora.

(3) Voor smart home-functies zijn aanvullende producten en instellingen vereist. Een met Alexa

compatibel smart home-apparaat is vereist.

(4) Abonnement van twaalf maanden vereist. Alleen beschikbaar in geselecteerde landen.

Online Pack voor S-uitvoering en hoger. Voor Alexa moet de auto voorzien zijn van het Pivi Pro-

infotainmentsysteem en een geldig Online Pack-abonnement, terwijl de software moet zijn

geüpdatet naar OS3.0 of nieuwer. Voor bestaande modellen kunnen meerdere updates nodig

zijn voor OS3.0, sommige eigenaren moeten hiervoor mogelijk naar de dealer. Voor Alexa moet

de voertuigsoftware zijn geüpdatet en geactiveerd. Gebruiker moet een geldig Amazon-account

hebben.

Let op: Momenteel geldt een wereldwijd tekort aan componenten voor halfgeleiders. Als

toonaangevende fabrikant die gebruikmaakt van geavanceerde technologie ondervindt Jaguar

Land Rover momenteel de gevolgen van deze tekorten. Als gevolg daarvan zijn sommige

beschreven functies alleen beschikbaar in bepaalde landen. We werken nauw samen met de

getroffen toeleveranciers om de problemen op te lossen en de gevolgen voor klanten zo veel

mogelijk te beperken.



* Alle emissie-, verbruiks- en actieradiuswaarden zijn gemiddelde waarden zoals vastgesteld

volgens EU - WLTP (TEL). Let op: de actieradius is gebaseerd op een productiemodel en een

gestandaardiseerde route. De actieradius in de praktijk is afhankelijk van de staat van de auto

en batterij, de daadwerkelijke route en omgeving en de rijstijl van de bestuurder. De vermelde

waarden zijn het resultaat van officiële tests volgens EU-regelgeving. Alleen voor

vergelijkingsdoeleinden. Cijfers kunnen in de praktijk afwijken. Emissie, verbruik en

actieradius zijn afhankelijk van factoren als rijstijl, omgeving, lading, gemonteerde wielmaat en

gemonteerde accessoires.
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Over Jaguar Land Rover: nieuwe vorm aan toekomst voor moderne luxe door design

Jaguar Land Rover geeft met zijn twee onderscheidende Britse merken een nieuwe vorm aan de toekomst van
moderne luxe door design.

Ons huidige aanbod omvat zowel volledig elektrische, plug-in hybride en mild-hybride modellen als modellen
met de modernste diesel- en benzinemotoren. De wereldwijde vraag naar onze toonaangevende Jaguars en
Land Rovers is groot en onze auto’s worden verkocht in 127 landen. Land Rover is met Range Rover, Discovery
en Defender de wereldleider in de markt van premium SUV’s. Jaguar is het allereerste merk dat een volledig
elektrisch aangedreven premium performance SUV op de markt bracht: de Jaguar I-PACE.

Valentijn Braam
Communications & PR Manager Jaguar Land Rover Nederland  
M. 06 53 49 89 48  
E. vbraam@jaguarlandrover.com
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Jaguar Land Rover is een door en door Britse onderneming, met twee grote design- en ontwikkelingscentra, drie
autofabrieken, een motorenfabriek en een accufabriek in het Verenigd Koninkrijk. Ook hebben wij autofabrieken
in China, Brazilië, India, Oostenrijk en Slowakije. Drie van onze zeven technologiecentra zijn gelegen in het
Verenigd Koninkrijk – in Manchester, Warwick (NAIC) en Londen – de andere vier in Shannon (Ierland), Portland
(VS), Boedapest (Hongarije) en Shanghai (China).

In onze Reimagine-strategie staat de elektrificatie van Jaguar en Land Rover centraal en hebben beide merken
een duidelijk eigen karakter. Alle modellen van Jaguar en Land Rover zijn tegen het einde van het decennium
leverbaar met puur elektrische aandrijving. Deze strategie is de start van de ontwikkeling van Jaguar Land
Rover tot een netto CO2-neutrale onderneming – inclusief de productieketen, de producten en de bedrijfsvoering

– in de jaren tot 2039.

Jaguar Land Rover is sinds 2008 een volledige dochteronderneming van Tata Motors. Het heeft daardoor
volledige toegang tot de belangrijkste wereldspelers op het gebied van technologie en duurzaamheid binnen het
grotere geheel van de Tata Group.

Jaguar Land Rover Nederland
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