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Jaguar XE en XF voortaan exclusief als R-
Dynamic

Exclusief als R-Dynamic: het programma van de Jaguar XE en XF is verder geoptimaliseerd

en bestaat voortaan exclusief uit R-Dynamic-uitvoeringen

XE met rijker uitgeruste R-Dynamic Black-uitvoering en XF voortaan ook als R-Dynamic

Black

Geëlektrificeerd: Jaguar XE en XF ook leverbaar met efficiënte viercilinder dieselmotor met

mild hybrid-technologie en 150 kW (204 pk); vanaf 4,9 l/100 km* 128 gram CO2/km voor

XE en vanaf 5,0 l/100 km* 131 gram CO2/km voor XF

Naadloze connectiviteit: Pivi Pro infotainment met draadloze Apple CarPlay® en Android

Auto™

what3words: geïntegreerd in Pivi Pro navigatiesysteem voor het gemakkelijk vinden van

exacte locaties met slechts drie woorden: meer informatie

⏲
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Vraag het Alexa(1): volledige integratie van Amazon Alexa voor spraakbediening van

navigatie, muziek(2), agenda, nieuws, weer en smart home-apparaten(3), te activeren via

SOTA-update zodra beschikbaar in Nederland. Kijk hier voor meer informatie over Amazon

Alexa en het activeren ervan

Te bestellen vanaf 28 april: XE vanaf € 61.993, XF sedan vanaf € 67.976 en XF Sportbrake

vanaf € 81.040; te configureren op www.jaguar.nl

De Jaguar XE en XF zijn voortaan exclusief beschikbaar als R-Dynamic. Deze

optimalisering van het modellenprogramma betekent dat alle uitvoeringen

voortaan standaard zijn uitgevoerd met de nadrukkelijk dynamische R-Dynamic-

uitstraling. Verder is naast de XE nu ook de XF beschikbaar als royaal uitgeruste

R-Dynamic Black. Daarnaast bieden de Jaguar XE en XF klanten nu meer keuze

en technologie dan ooit. Voorbeelden zijn de standaard Adaptive Cruise Control

en de integratie van what3words en Alexa-spraakbediening, waarvan de laatste

kan worden geactiveerd via een SOTA-update zodra het beschikbaar is in

Nederland.

Exclusief als R-Dynamic

Voortaan zijn de XE en XF exclusief beschikbaar als R-Dynamic. Met hun extra dynamische

exterieur- en interieuraccenten waren de R-Dynamic-uitvoeringen altijd al de populaire keuze.

Geen wonder, want specifieke exterieurdetails als de krachtiger gelijnde voor- en achterbumper,

de specifieke achterskirt en de bredere dorpels in carrosseriekleur versterken het design van

beide modellen op markante wijze. Ook in het interieur is de uitstraling nadrukkelijk

dynamisch met sportstoelen, stoelbekleding in geperforeerd leder, hemelbekleding in Ebony

Morzine, interieurafwerking in aluminium, met leder bekleed R-Dynamic stuurwiel,

schakelpaddles in Satin Chrome en metalen dorpellijsten met R-Dynamic logo. Bovendien zijn

alle uitvoeringen voortaan standaard uitgerust met Adaptive Cruise Control.

XF nu ook als R-Dynamic Black

Naast de XE is de XF nu ook beschikbaar als R-Dynamic Black. De exterieurdetails en

lichtmetalen velgen in Gloss Black geven deze op de R-Dynamic S gebaseerde uitvoeringen van

de XE en XF een absoluut ‘stealth’-karakter. Zo zijn niet alleen de complete grille en de

luchtinlaten in de voorbumper uitgevoerd in Gloss Black, maar ook de omlijsting van de

zijruiten, de powervents in de voorspatborden, de brede dorpels, de buitenspiegelkappen, het

‘JAGUAR’ woordmerk en alle badges.

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


Daarnaast bieden de R-Dynamic Black-uitvoeringen een nadrukkelijk rijke standaarduitrusting,

met onder meer privacy glas voor de achterportierruiten en achterruit, rode remklauwen,

grotere remschijven, elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met

memoryfunctie, waarbij de spiegel aan bestuurderszijde bovendien automatisch dimmend is. In

het interieur bevestigen de gepolijst roestvaststalen pedalen, de premium configureerbare

ambianceverlichting met dertig kleuren, de twaalfvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare

sportstoelen met memory-functie voor de bestuurder en de interieurafwerking in Gloss Black

het exclusieve karakter. Hetzelfde geldt voor uitrusting als het Pivi Pro Connected-

infotainmentsysteem met Connected Navigation, Meridian audiosysteem, Online Pack met

data-abonnement en de draadloze telefoonlader in de middenconsole. Verder vergroten

systemen als de Rear Collision Monitor, Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

en Keyless Entry de veiligheid en het gebruiksgemak.

De XF Sportbrake wordt voortaan uitsluitend als R-Dynamic Black aangeboden.

Motoren Jaguar XE en XF

De Jaguar XE en XF zijn beschikbaar met de verfijnde en bijzonder efficiënte viercilinder

Ingenium dieselmotor met mild hybrid-technologie (MHEV) en de keuze uit achter- of

vierwielaandrijving. Deze 150 kW (204 pk) sterke dieselmotor levert een indrukwekkend koppel

van 430 Nm, terwijl de MHEV-technologie extra verfijning en responsiviteit toevoegt. De Belt-

integrated Starter Generator (BiSG) wint tijdens het afremmen energie terug en slaat deze op in

een compacte 48V lithium-ion accu. Tijdens het accelereren wordt deze energie weer gebruikt

om de motor te ondersteunen. Ook werkt het start-stopsysteem stiller en sneller dan bij een

conventioneel systeem.

Deze MHEV Ingenium dieselmotor is de zuinigste motorvariant van de Jaguar XE en XF. In de

achterwielaangedreven XE is een gemiddeld verbruik vanaf 4,9 l/100 km* vastgesteld met een

CO2-emissie vanaf 128 g/km*. De achterwielaangedreven XF sedan laat een gemiddeld

verbruik vanaf 5,0 l/100 km* noteren met een CO2-emissie vanaf 131 g/km*.

Klanten kunnen ook kiezen voor de 184 kW (250 pk) sterke viercilinder Ingenium

benzinemotor. Deze is uitsluitend leverbaar met achterwielaandrijving. De motorvariant levert

een maximumkoppel van 365 Nm tussen 1.300 en 4.500 t/min, wat zorgt voor uitstekende

rijeigenschappen en krachtige prestaties, zoals een sprint van 0-100 km/h in 6,8 seconden voor

de Jaguar XE. De XF sedan en Sportbrake met deze krachtbron accelereren in respectievelijk

6,9 en 7,1 seconden van 0-100 km/h.



Het volledige Nederlandse motorenaanbod voor de Jaguar XE en XF modellen is als volgt

opgebouwd:

Benzine

185 kW (250 pk) 2.0 liter viercilinder turbo, achterwielaandrijving, automaat

Diesel

150 kW (204 pk) MHEV 2.0 liter viercilinder turbo, achterwielaandrijving, automaat

150 kW (204 pk) MHEV 2.0 liter viercilinder turbo, vierwielaandrijving, automaat

Vraag het Alexa

De Jaguar XE en XF zijn nu ook standaard uitgerust met Amazon Alexa. Deze naadloos

geïntegreerde spraakbesturing brengt de vertrouwde Alexa-ervaring naar de auto en zorgt voor

een natuurlijke interactie met het Pivi Pro-infotainmentsysteem. Functies als navigatie, muziek,

podcasts en luisterboeken, telefonie en geschikte slimme apparaten zijn ermee te bedienen.

Alexa kan worden geactiveerd via een SOTA-update zodra dit beschikbaar komt in Nederland.

Verzoeken als “Alexa, navigeer mij naar huis”, “Alexa, speel mijn chill-out playlist” en “Alexa,

toon mij koffiebars in de buurt” zijn allemaal met spraak in te voeren. Ook het nieuws en

weerbericht zijn te bekijken en de agenda of boodschappenlijst te beheren. Gewoon door ernaar

te vragen. Alexa werkt via de cloud en wordt steeds slimmer, met nieuwe functies en updates

die automatisch worden toegevoegd en uitgevoerd.

De Alexa spraakbediening is intuïtief in gebruik en zorgt ervoor dat de bestuurder tijdens het

bedienen ervan de handen aan het stuur en de ogen op de weg kan houden. Alexa maakt het

zelfs mogelijk om smart home-functies als verwarming en verlichting te bedienen vanuit het

luxe XE of XF interieur. Vraag bijvoorbeeld gewoon: “Alexa, stel de woonkamertemperatuur in

op twintig graden”.

Huidige eigenaren van een Jaguar XE en XF met Pivi Pro behoren tot de ruim 55.000 Jaguar

klanten die Alexa kunnen downloaden via een SOTA-update(4).

De Jaguar XE en XF bieden ook een ruim aanbod van andere slimme technologieën die de reis

eenvoudiger, leuker en meer verbonden maken, zoals Pivi Pro met geïntegreerde what3words-

navigatie. Dit is een alternatieve manier om je bestemming in te voeren. In plaats van adressen

en postcodes biedt what3words meer precisie met een unieke combinatie van drie woorden die

op drie meter nauwkeurig een locatie vertegenwoordigen. Simpelweg door bijvoorbeeld de

woorden schoon.bedrijf.visitekaartje in het zoekveld van het navigatiesysteem in te voeren.



Als je wilt weten welke drie woorden bij een bepaalde locatie horen, druk dan lang op de

betreffende plaats op de kaart op het touchscreen. De woorden worden dan getoond. Net als

Alexa is deze functie al via een SOTA-update beschikbaar voor huidige eigenaren van een

Jaguar XE en XF met Pivi Pro. what3words is wereldwijd beschikbaar, met uitzondering van

China, Japan en Zuid-Korea.

Ook draadloze Apple CarPlay® en Android Auto™ zijn standaard. Bovendien maakt Pivi Pro

verbinding met twee smartphones tegelijk. Een optionele, draadloze smartphonelader in de

middenconsole is beschikbaar met en zonder signaalversterker voor betere netwerkontvangst

en WiFi-signaal.

Het programma van de Jaguar XE en XF bestaat uit de volgende uitvoeringen:

XE:  R-Dynamic S, R-Dynamic HSE, R-Dynamic Black

XF sedan: R-Dynamic S, R-Dynamic HSE, R-Dynamic Black

XF Sportbrake: R-Dynamic Black

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

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

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

andere gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. en gelieerde

ondernemingen. Bepaalde Alexa-functies zijn afhankelijk van smart home-technologie.

(2) Amazon werkt het aantal ondersteunde streamingdiensten continu bij. Op dit moment zijn

de volgende diensten beschikbaar: Spotify, Tuneln, Deezer, Amazon Music, Audible, Kindle,

iHeartRadio en Pandora.

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

compatibel smart home-apparaat is vereist.

(4) Abonnement van 12 maanden vereist. Alleen beschikbaar in geselecteerde markten. Auto

moet zijn voorzien van het Pivi Pro-infotainmentsysteem en een geldig Online Pack-

abonnement. Voor Alexa moet de software zijn geüpdatet tot OS3.0 of nieuwer. Voor bestaande

modellen kunnen meerdere updates nodig zijn voor OS3.0, eventueel met een bezoek aan de

dealer. De voertuigsoftware moet voor Alexa zijn geüpdatet en ‘geactiveerd’. De gebruiker moet

een geldig Amazon-account hebben.



Let op: er is momenteel een wereldwijd tekort aan halfgeleidercomponenten. Als

toonaangevende fabrikant die gebruikmaakt van geavanceerde technologie wordt Jaguar Land

Rover momenteel getroffen door dit tekort. Daardoor zijn sommige beschreven functies alleen

beschikbaar in bepaalde markten. Wij werken nauw samen met getroffen toeleveranciers om

het probleem op te lossen en de gevolgen voor klanten te minimaliseren.

* Alle emissie- en verbruikswaarden zijn vastgesteld volgens EU – WLTP (TEL) Combined. De

vermelde waarden zijn het resultaat van officiële tests door de fabrikant, in overeenstemming

met EU-wetgeving. Alleen gebruiken ter vergelijk. Waarden kunnen in de praktijk afwijken.

Emissie en verbruik zijn afhankelijk van factoren als rijstijl, omgeving, lading, gemonteerde

velgmaat en 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.

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).

Valentijn Braam
Communications & PR Manager Jaguar Land Rover Nederland  
M. 06 53 49 89 48  
E. vbraam@jaguarlandrover.com
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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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