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DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE FUNCTIONALITEIT 
EN VEILIGHEID UW E-PACE

Met zijn assertieve uiterlijk, krachtige vormgeving en markante contouren bouwt 
de E-PACE voort op ons verleden en baant hij een weg naar onze toekomst.

"Een interieur waarin de bestuurder centraal staat, uitgevoerd met de meest 
actuele connected technologie, rijke kleurenthema's en exclusieve details. 
De nieuwe cockpit van de E-PACE is verder verfijnd om onze nieuwste digitale 
interfaces, premium bedieningselementen en verbeterde soft-touch-materialen 
op een prachtige manier te integreren."

ALISTER WHELAN 
CREATIVE DIRECTOR, INTERIOR DESIGN
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DYNAMISCH ONTWERP
De E-PACE is onze frisse, gedurfde SUV, waarbij een 
nieuwe grille voorzien van met foliedruk veredelde 
grille-tips de auto een nog assertievere uitstraling geeft. 
De krachtige vorm van het design vloeit rond de wielkasten, 
waardoor markante contouren ontstaan die doen denken 
aan de F-TYPE, onze fameuze sportauto.

De foto's in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. 
Specificaties, opties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land. Uw Jaguar 
dealer geeft u graag meer informatie. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers 
kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. 
Raadpleeg voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem 
contact op met uw Jaguar dealer.

GETOONDE AUTO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE IN BLUEFIRE BLUE, 
UITGEVOERD MET OPTIES
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EEN OPVALLENDE VERSCHIJNING
De slanke en markante LED-koplampen, met optionele dubbele signature ‘J’-blades 
en dynamische richtingaanwijzers, zijn uitgerust met een geheel nieuwe pixeltechnologie* 
en onze nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grootlichttechniek. Ze produceren 
een lichtkleur die het daglicht beter benadert, waardoor de bestuurder minder snel 
vermoeid raakt. Bovendien zorgen ze ervoor dat de E-PACE een krachtige indruk maakt.

*Optie.

GETOONDE AUTO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE IN BLUEFIRE BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES
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PRACHTIGE VORMGEVING. VANUIT ELKE HOEK.
Uit de vastberaden houding van de E-PACE spreekt het karakteristieke Jaguar design. 
Brede, krachtige achterspatborden en sportieve kenmerken zoals de 21" lichtmetalen 
velgen in Diamond Turned Finish1 versterken de uitstraling nog meer. De graphics in de 
achterlichten accentueren het achteraanzicht van de E-PACE, waarbij de geïntegreerde 
uitlaten met high-performance uitstraling 2 een premium accent vormen.

1Optie, afhankelijk van de motor.  2Afhankelijk van de motor.

GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC HSE IN BLUEFIRE BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES
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NEEM PLAATS IN UW EIGEN WERELD
Design staat centraal in het interieur van de E-PACE – elk element heeft een 
specifiek doel en biedt een gevoel van stijl en verfijning. Hierdoor is een in zijn klasse 
toonaangevende hoeveelheid opbergruimte voor kleinere voorwerpen mogelijk 
geworden; perfect voor dagelijks gebruik. De in reliëf uitgevoerde Jaguar leaper 
op de hoofdsteunen en de accenten in Chrome maken het interieur nog specialer.

Ook kunt u ervoor kiezen om extra accenten te plaatsen met zorgvuldig geselecteerde 
materialen en krachtige kleurencombinaties. De R-DYNAMIC-uitvoeringen bieden 
bovendien sportstoelen met contrasterende stiknaden. U hebt de vrijheid om uw eigen 
interieur te creëren, geheel naar uw smaak.

GETOONDE AUTO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE MET SPORTSTOELEN EN STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD 
WINDSOR LEDER IN CLOUD, MET INTERIEUR IN EBONY/CLOUD. UITGEVOERD MET OPTIES
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*Optie.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. 
Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

GETOONDE AUTO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE MET SPORTSTOELEN EN STOELBEKLEDING 
IN GEPERFOREERD WINDSOR LEDER IN CLOUD, MET INTERIEUR IN EBONY/CLOUD. 
UITGEVOERD MET OPTIES

NEEM PLAATS EN VOEL U THUIS
In de E-PACE is elk onderdeel dat u kunt zien en aanraken 
zorgvuldig ontwikkeld voor een verfijnde beleving. 
De nieuwe Drive Selector met 'cricket ball'-stiknaden, 
een 11,4" touchscreen en een lederen handgreep 
versterken de op de bestuurder georiënteerde uitstraling 
van het interieur. Een glazen panoramadak* vult het 
interieur met natuurlijk licht. Hier voelt u zich veilig, 
hier voelt u zich thuis.
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DETAILS MAKEN HET VERSCHIL
Kijk rond en geniet van de contouren van het interieur. 
U constateert dat de stoelbekleding is gemaakt van 
duurzame materialen, waarbij u kunt kiezen voor de extra 
verfijning van lederen bekleding*. Daarbij sluiten accenten 
als de geweven labels met Jaguar print aan bij de details 
van het bekerhouderplateau. Een subtiele afbeelding van 
een Jaguar met welpje in de hoek van de voorruit en in de 
uitstapverlichting dragen bij aan het karakter van de auto. 
Kortom, de E-PACE biedt veel om van te genieten.

*Optie.
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VERMOGEN. PRESTATIES. PRECISIE.
Met motoren die alle vermogen, rijplezier en efficiënt brandstofverbruik bieden, is er altijd 
een krachtbron die past bij uw rijstijl. Maak een keuze uit onze nieuwe Plug‑in Hybrid 
(PHEV), drie‑ en viercilinder benzinemotoren of viercilinder diesels – uitgerust met Mild 
Hybrid Electric Vehicle‑technologie (MHEV). Dit geavanceerde systeem schakelt de motor 
uit tijdens afremmen bij lage snelheid en wint kinetische energie terug om de accu op te 
laden. Een dergelijke combinatie maximaliseert de efficiency, vooral bij rijden in de stad.

GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC HSE IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES

Mohamed Suleiman
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PLUG-IN HYBRID (PHEV)
Wanneer u in de volledig elektrische modus door de stad rijdt of onderweg bent voor uw 
dagelijkse woon-werkverkeer, biedt het systeem een grotere efficiency met minder emissies. 
Dankzij de combinatie met de verbrandingsmotor is de E-PACE eveneens berekend op 
lange ritten, waarbij de auto de prestaties en het brandstofverbruik optimaliseert voor 
uiterst efficiënt rijden.

GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC HSE IN FUJI WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES
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BEPAAL HET TEMPO
U vraagt, de E-PACE reageert. Een serie geavanceerde 
technologieën, zoals Torque Vectoring by Braking* 
en All Surface Progress Control* bevorderen de controle 
en een evenwichtig rijgedrag. Adaptive Dynamics* (optie) 
analyseert razendsnel de toestand van het wegdek en 
uw rijstijl, en garandeert continu een perfecte band tussen 
weg en bestuurder. Om uw rijstijl verder te personaliseren, 
biedt JaguarDrive Control de keuze uit verschillende rijmodi. 
Ook kunt u een 'dynamische' configuratie instellen. 
Met Configurable Dynamics* (optie) kunt u uw E-PACE nog 
verder personaliseren, voor een echt opwindende rijbeleving.

*Afhankelijk van de motor.
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ALLE WIELEN, ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN.
Het All Wheel Drive-systeem (AWD*) van de E-PACE combineert de wendbaarheid en 
het karakter van achterwielaandrijving met de grotere veiligheid en tractie van AWD. 
Wanneer de wegomstandigheden een grotere uitdaging vormen, varieert het systeem 
op subtiele wijze de vermogensverdeling over de voor- en achterwielen, voor optimale 
tractie en comfortabel rijden. Vervolgens wordt Jaguar's Intelligent Driveline Dynamics 
(IDD) geactiveerd. Met behulp van sensoren die de ingangssignalen van de gasklep 
en de besturing meten om te anticiperen op wielslip, stemt IDD deze ingangssignalen 
naadloos op elkaar af om het aandrijfkoppel dienovereenkomstig te verdelen. 
Bovendien is bij alle snelheden het nieuwe Adaptive Surface Response-systeem 
(AdSR*) actief. Dit systeem analyseert de omgeving van de auto en past de motor- en 
reminstellingen aan om de grip op de meeste oppervlakken te maximaliseren.

*Afhankelijk van de motor.

GETOONDE AUTO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE IN CALDERA RED, UITGEVOERD MET OPTIES



DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE FUNCTIONALITEIT 
EN VEILIGHEID UW E-PACETECHNOLOGIE

VOLLEDIG 
CONNECTED RIJDEN
EENVOUD ALS STANDAARD
Weg met eindeloze menu's. Weg met verwarrende opdrachten. Pivi is 
Jaguar's indrukwekkende en naadloos geïntegreerde infotainmentsysteem, 
dat u in staat stelt om 80% van de meeste opdrachten met slechts één 
of twee tikken uit te voeren. En dat allemaal vanuit het startscherm. 
Het intuïtieve 11,4" touchscreen heeft een interface die vergelijkbaar is 
met die van een smartphone, en geeft u op ieder gewenst moment snel 
toegang tot benodigde functies. Bovendien kunt u uw smartphone* 
koppelen en uw favoriete, compatible apps gebruiken.

*Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten die worden 
aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbare functies in uw land. Zie apple.com 
voor meer informatie. Uw auto is voorbereid voor Android Auto. De diensten die worden aangeboden door 
Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbare functies in uw land. Zie android.com voor meer informatie.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen 
er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. Pivi- en InControl-functies, opties, diensten 
van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid 
en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. Getoonde informatie en 
afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan 
software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.
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PREMIUM FUNCTIONALITEIT
Met de upgrade naar Pivi Pro1, geniet u van snel opstarten en nog 
grotere connectivity. Met de Remote App2 (standaard) hebt u altijd 
gemakkelijk contact met uw auto. Stel vooraf uw navigatiesysteem in, 
controleer waar uw auto zich bevindt, check het brandstofniveau en 
verwarm of koel het interieur voor4 – nog voordat u het portier van de 
auto opent. Onderweg zoekt het slimme navigatiesysteem de beste 
route en geeft het u informatie over beschikbare parkeerplaatsen, 
brandstofprijzen, restaurantlocaties en plekken met grote verkeersdrukte. 
Dit slimme en intuïtieve systeem leert tevens welke routes u regelmatig 
neemt, zodat Smart Voice Guidance uw muziek niet onderbreekt met 
overbodige navigatie-instructies. Een 12,3" Interactive Driver Display 
is als optie beschikbaar, evenals een Head-Up Display3 dat belangrijke 
informatie op de voorruit projecteert, direct in uw gezichtsveld, 
zodat u uw aandacht nog beter bij weg en verkeer kunt houden.

1Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt na de door uw 
Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. In bepaalde landen alleen i.c.m. andere optie(s).  
2Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde 
aanloopperiode. De Remote App moet worden gedownload uit de Apple App Store/Google Play Store.  
3In bepaalde landen alleen i.c.m. andere optie(s). Aanwijzingen van het navigatiesysteem worden alleen 
geprojecteerd op de voorruit bij auto's met Pivi Pro.  4Remote Climate (voorverwarmen/-koelen van interieur) 
niet beschikbaar in België.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. 
Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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1Alleen i.c.m. andere optie(s). Fair Use-beleid van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan 
worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.  2Alleen i.c.m. andere optie(s). 
Fair Use-beleid van toepassing. Indien binnen een maand 20 GB aan data is verbruikt, is het mogelijk dat 
de datasnelheid en functionaliteit in de auto de rest van de maand afneemt. Voor meer informatie over 
het Fair Use-beleid dat van toepassing is, raadpleeg de voorwaarden voor InControl Pivi Pro op 
jaguar.com/pivi‑pro‑terms

ENTERTAINMENT VOOR IEDEREEN
Wij weten hoe belangrijk het voor u is om verbonden te blijven. Met het 
Pivi Pro Online Pack met data-abonnement1 geniet u in uw E-PACE van uw 
favoriete muziek van verschillende streamingdiensten, waaronder Spotify, 
TuneIn en Deezer. Uw passagiers kunnen entertainment streamen (tot 20 GB 
data per maand) dankzij WiFi Enabled met data-abonnement2 (optie). 
Zij kunnen hun social media updaten, online games spelen of genieten van 
een spannende film.
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VOEL DE MUZIEK MET MERIDIAN™
Meridian's benadering van in‑car audio is volledig gericht op het sturen van het geluidsbeeld: 
diepte, helderheid en realisme van de muziek worden versterkt door een combinatie van 
geavanceerde akoestische technologie en strategisch geplaatste luidsprekers.

Waar u ook zit in de auto, u geniet altijd van dezelfde uitzonderlijke audiobeleving van 
concertkwaliteit. Elk piano‑akkoord, hoorngeschal of koor, en elke gitaartokkel of melodie 
manifesteert zich met precisie en textuur, precies zoals de muzikant het heeft bedoeld. 
Het geluid is intiem, dramatisch en uiterst sfeervol – of u nu geniet van dynamisch 
bochtenwerk op een binnenweg of stilstaat in de spits.

2. MERIDIAN AUDIOSYSTEEM

Biedt iedere inzittende geweldige definitie 
en kristalheldere tonen, mogelijk gemaakt door 
de zorgvuldige positionering van de luidsprekers 
en subwoofer – voor een vol en verfijnd geluid.

3. MERIDIAN SURROUND SOUND AUDIOSYSTEEM

Geniet van een boeiende, authentieke 
concertzaalbeleving, waarbij u wordt omringd door 
de volle en heldere klanken van de luidsprekers 
naast, vóór en achter u, die naadloos met elkaar zijn 
geïntegreerd met behulp van Trifield™‑technologie.

1. AUDIOSYSTEEM

Geeft uw favoriete muziek een nieuw niveau van 
realisme met een combinatie van luidsprekers, een 
4‑kanaals versterker, Audio Equalization en Dynamic 
Volume Control.

14 LUIDSPREKERS   1 SUBWOOFER   650W-VERSTERKER12 LUIDSPREKERS   1 SUBWOOFER   400W-VERSTERKER6 LUIDSPREKERS   180W-VERSTERKER

De afbeeldingen zijn bedoeld om een indicatie te geven van hoe een inzittende 
rechts voorin de positie van de spelende muzikanten ervaart.

ONTDEK MERIDIAN

https://www.jaguar.nl/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-exploremeridian-16
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DAGELIJKS GEBRUIKSGEMAK
Waar u ook naartoe wilt en wat u ook wilt meenemen, de 
E-PACE biedt u, uw passagiers en uw bagage ruim plaats.  
Met de neerklapbare achterbank (40:20:40) kunt u de 
bagageruimte uitbreiden, waarbij een maximum breedte 
van 1.311 mm de grootste is in zijn klasse. Hierdoor kunt 
u gemakkelijker grote spullen meenemen. Het is aan 
u hoe u deze ruimte vult.

GETOONDE AUTO: E-PACE R-DYNAMIC SE IN HAKUBA SILVER, 
UITGEVOERD MET OPTIES
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VOOR ALLES EEN PLEK
De E-PACE heeft veel opbergruimte, waaronder een veelzijdige middenconsole 
met uitneembaar bekerhouderplateau, waarin u ook uw tablet veilig kunt opbergen. 
Slim gepositioneerde opbergruimtes, zoals de gewelfde portiervakken, zorgen ervoor 
dat u gemakkelijk de items kunt vinden die u graag bij de hand houdt. Er zijn ook twee 
USB-oplaadpunten, plus drie USB-oplaadpunten (optie)1 voor de achterpassagiers. 
In de middenconsole kan bovendien een draadloze telefoonlader met signaalversterker2 
worden geïntegreerd.

1Afhankelijk van de uitvoering.  2Alleen i.c.m. compatible smartphones. Optie.
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EEN ANDERE BLIK 
OP DE WERELD
De ClearSight-achteruitkijkspiegel* biedt 
u onbelemmerd zicht op wat er achter de 
auto gebeurt. Deze moderne technologie 
stuurt een live videobeeld van een naar 
achteren gerichte camera op het dak van 
de E-PACE naar het hoge resolutie-display 
in de achteruitkijkspiegel. Zo hebt u 
altijd goed zicht naar achteren, ongeacht 
achterpassagiers of bagage die het zicht 
kunnen verstoren.

*Optie. Afhankelijk van lokale voorschriften. 
Bestuurders die een varifocale of bifocale bril of lenzen 
dragen, kunnen aanpassingsproblemen ervaren met de 
digitale modus van de spiegel. De normale spiegelmodus 
kan echter altijd worden gebruikt.
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UW TROUWE ASSISTENT
De E-PACE beschikt standaard over een schat aan innovatieve, 
bestuurdersondersteunende functies, waaronder Park Distance 
Control (PDC) vóór en achter, Emergency Braking, Cruise Control, 
Speed Limiter en Lane Keeping Assist. Of ze u nu beter helpen 
reageren of extra veiligheid en zelfvertrouwen bieden tijdens het 
rijden, al deze functies zijn ontworpen om uw rijplezier te vergroten. 
Er zijn ook packs met extra bestuurdersondersteunende systemen 
beschikbaar, waarvan de geavanceerde functies uw rijbeleving nog 
verder verbeteren.

GETOONDE AUTO: E‑PACE R‑DYNAMIC SE IN HAKUBA SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES
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3D SURROUND CAMERA. 
ALSOF U OVERAL OGEN HEBT.
Met 3D Surround Camera (standaard) ziet u zoveel meer. 
Het nieuwe 3D-exterieuraanzicht, in combinatie met 
een 360°-bovenaanzicht van uw E-PACE, helpen u 
zelfverzekerder te manoeuvreren. Er zijn nog meer 
packs met bestuurdersondersteunende technologie 
beschikbaar, waaronder het Blind Spot Assist Pack* 
en het Driver Assist Pack* met functies als Adaptive 
Cruise Control. Deze technologie helpt bij het accelereren 
en afremmen, en maakt zo het rijden op de snelweg en 
bij grote verkeersdrukte gemakkelijker en comfortabeler.

*Alleen i.c.m. andere optie(s).
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KEUZEVRIJHEID 
STAAT VOOROP
E‑PACE
De E-PACE staat voor verfijning, functionaliteit en zelfverzekerd rijden. 
De krachtig gelijnde, compacte carrosserie onderscheidt zich 
door subtiele premium details, zoals de in Chrome uitgevoerde 
powervents in de voorspatborden en de honingraat-grille met 
grille-tips in foliedruk. Ook de nieuwe LED-koplampen* met 
pixeltechnologie versterken de moderne uitstraling. Het interieur 
past niet alleen perfect bij uw lifestyle, maar biedt tevens in 
duurzame materialen uitgevoerde stoelbekleding.

E‑PACE R‑DYNAMIC
De E-PACE R-DYNAMIC is een sportievere variant. Het exterieur 
is uitgevoerd met lichtmetalen velgen in Diamond Turned Finish* 
en grille-tips in Satin Shadow Atlas, die het markante design 
nog assertiever maken. Het interieur onderscheidt zich door 
hemelbekleding in Ebony Suedecloth, sportstoelen, contrasterende 
stiknaden en het R-DYNAMIC-logo.

*Optie, afhankelijk van de uitvoering.

GETOONDE AUTO'S: E‑PACE SE IN FUJI WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES, 
EN E‑PACE R‑DYNAMIC HSE IN BLUEFIRE BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES
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300 SPORT

De 300 SPORT heeft een uitgesproken assertieve uitstraling, geaccentueerd door 
het Black Exterior Pack en de 20" lichtmetalen velgen in Diamond Turned Finish. 
Intelligente functies zoals Configurable & Adaptive Dynamics (standaard) zorgen 
samen met Active Driveline voor een directere en intensere rijbeleving, terwijl de 
221 kW/300 pk viercilinder benzinemotor hoge prestaties garandeert.

Het comfort wordt verder vergroot door een scala aan extra technologische functies, 
zoals het Head-Up Display, elektrische achterklepbediening en Keyless Entry. 
Rijplezier gegarandeerd.

GETOONDE AUTO: E-PACE 300 SPORT IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES
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CONFIGUREREN

GETOONDE AUTO: E‑PACE R‑DYNAMIC SE IN HAKUBA SILVER, UITGEVOERD MET OPTIES

  CONFIGUREREN   DEALER ZOEKEN   VERGELIJK ONZE MODELLEN   HOUD MIJ OP DE HOOGTE

https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/model/_/en_xi/e-pace_k21/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-buildyourown-24
https://www.jaguar.nl/retailer-locator/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-findaretailer-24
https://jaguarlandrover.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=u83uXoWJkvG2fDi9ZeMDa2ep21Sz0e6xJpTF6_PA_uONXGLeLxqnh10zmXFwyz9CjaruSr_ydYcdbLOtCF&formCode=jag-kmi-nl-nl&_ga=2.203127385.939969162.1602079805-807413770.1602079754&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-keepmeinformed-24
https://www.jaguar.nl/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-compareourvehicles-24


DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE FUNCTIONALITEIT 
EN VEILIGHEID UW E-PACEUW E-PACE

UW E-PACE, UW STIJL.
Door uw E-PACE te personaliseren creëert u een auto die perfect is 
afgestemd op uw lifestyle en smaak. Geef uw auto een persoonlijke 
touch met de vele exterieuraccenten, zoals een duo-tone grille voor 
een extra dynamische uitstraling. Vaste treeplanken, dwarsdragers en 
een fietsdrager voor op het dak zorgen ervoor dat uw auto uitstekend 
is uitgerust voor al uw uitstapjes. De Activity Key* (optie) is het 
perfecte accessoire voor uw avonturen. Deze polsband vervangt uw 
contactsleutel wanneer u deze niet wilt of kunt meenemen en maakt 
uw leven gemakkelijker.

BEKIJK ACCESSOIRES

*De Activity Key kan in ongeveer twee uur worden opgeladen, waarna de batterij tot 10 dagen meegaat.

GETOONDE AUTO: E-PACE SE IN FUJI WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES

https://accessories.jaguar.com/nl/nl/e-pace/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-exploreaccessories-25


DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE FUNCTIONALITEIT 
EN VEILIGHEID UW E-PACE

THE WORLD OF JAGUAR
Uw Jaguar biedt een rijbeleving met instinct voor prestaties, verfijnd door tientallen jaren van innovatief design en vakmanschap. 
Vermogen en wendbaarheid zijn gecombineerd met élégance en stijl, met een ongeëvenaarde auto als resultaat. Dit wordt 
naar een nog hoger niveau getild door Special Vehicle Operations. Als eerbetoon aan alles waar Jaguar voor staat, hebben wij 
tevens een programma Jaguar Experiences en de Jaguar Lifestyle Collection gecreëerd. Het hoogtepunt wordt gevormd door 
onze terugkeer op het circuit met Jaguar Racing. Welkom in onze wereld van onbegrensde creativiteit.

  BOEK EEN EXPERIENCE   SPECIAL VEHICLE OPERATIONS   JAGUAR COLLECTION   JAGUAR RACING

Volg ons op:

https://www.facebook.com/JaguarNLD/
https://www.instagram.com/jaguarnederland/
https://twitter.com/jaguarnld
https://www.youtube.com/channel/UCvdBLevjMfkDh1seImtQtNw
https://www.jaguar.nl/experience-jaguar/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-bookanexperience-26
https://www.jaguar.nl/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-specialvehicleoperations-26
https://www.jaguar.nl/jaguar-racing/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-jaguarracing-26
https://www.jaguar.nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-thejaguarcollection-26


DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE FUNCTIONALITEIT 
EN VEILIGHEID UW E-PACE

DE JAGUAR COLLECTION
Ons exclusieve programma kleding, accessoires en geschenken is geïnspireerd door onze 
auto's en hun design.

Jaguar junior loopauto – Gemaakt voor kinderen en gebaseerd op een echte Jaguar. 
Compleet met werkende LED-verlichting aan voor- en achterzijde, een zachte zitting en 
geluidsarme banden. Werkt op 3 AA-batterijen (niet meegeleverd). Geschikt voor kinderen 
van 18-36 maanden.

Cap met growler‑logo – Een comfortabele katoenen cap met siliconen Growler-logo 
op de voorzijde. Voorzien van contrastvlakken met reflecterende bies, geborduurd 
'JAGUAR' woordmerk op de achterzijde en leaper-logo op het verstelbandje.

Thermosfles van roestvaststaal – Deze slimme thermosfles is geïnspireerd door 
Jaguar interieurs, met een start/stop-knop in het deksel en een handzame afwerking.

Zakparaplu – Handige reisparaplu. Aluminium constructie met zachte handgreep.

Sleutelhanger met lederen lus – Sleutelhanger van geborsteld metaal met lederen lus. 
Trek-en-draai-mechanisme voor vergrendeling.

Hoogwaardige polaroid zonnebril – Hoogwaardige zonnebril met polaroid-glazen voor 
al uw activiteiten. Voorzien van leaper-logo in de hoek van het glas.

BEKIJK DE COLLECTION

https://www.jaguar.nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-brandedgoods-27


DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE FUNCTIONALITEIT 
EN VEILIGHEID UW E-PACE

TOT UW DIENST
De World of Jaguar biedt een grote variëteit aan exclusieve diensten en lifestyle-producten, 
maar maakt ook nog eens zorgeloos rijden mogelijk.

  CUSTOMER SERVICE   JAGUAR ASSISTANCE   FINANCIAL SERVICES   FLEET & BUSINESS

Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Jaguar. 
Meridian™ is een gedeponeerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
HomeLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Gentex Corporation. 
Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en 
elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie. 
iPhone en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc. 
Het navigatiesysteem moet altijd op een dusdanige manier worden gebruikt 
dat dit geen negatieve invloed heeft op het rijgedrag van de bestuurder, 
noch de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengt. 
Android Auto is een handelsmerk van Google Inc.

Jaguar Land Rover Limited 
Registered Office: 
Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, 
United Kingdom 
Registered in England Number: 1672070 
jaguar.com

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020

BELANGRIJK 
Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van 
haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. 
Hoewel in deze brochure zo recent mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien 
als een onfeilbare leidraad voor de huidige specificaties of beschikbaarheid. Deze brochure is niet bedoeld 
als offerte voor de verkoop van bepaalde auto's, onderdelen of accessoires. Dealers zijn geen onderdeel 
van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht 
welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of vertegenwoordigingen aan te gaan.

KLEUREN 
Afbeeldingen alleen bedoeld ter illustratie. Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten. 
Jaguar Land Rover behoudt zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te wijzigen dan wel uit het 
programma te nemen. Beschikbaarheid van kleuren kan variëren per land. Uw dealer informeert u graag over 
de beschikbare kleuren/bekledingen. Dealers zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet 
geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit 
te voeren of vertegenwoordigingen aan te gaan.

ECOLOGISCHE INNOVATIE BIJ JAGUAR 
Als onderdeel van het beleid ten aanzien van duurzaamheid streeft Jaguar naar het terugdringen van het 
gebruik van fossiele brandstoffen, naar een lager gebruik van grondstoffen en naar het reduceren van de 
hoeveelheid afval.

Zoek op 'Jaguar Environmental Innovation' voor uitgebreide informatie.

https://www.jaguar.nl/contact-us/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-customerservice-28
https://www.jaguar.nl/ownership/service-warranties/roadside-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-roadsideassistance-28
https://www.jaguar.nl/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-financialservices-28
https://www.jaguar.nl/fleet-and-business/why-jaguar/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my20-fleet&business-28
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DIESEL DIESEL MHEV
MOTOR D165 D165 D200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) – ■ ■
Transmissie Handgeschakeld Automaat Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) 
of Voorwielaandrijving (FWD) FWD AWD AWD

Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 120 (163) @ 3.750 120 (163) @ 3.750 150 (204) @ 3.750
Max. koppel (Nm @ tpm) 380 @ 1.500–2.500 380 @ 1.500–2.500 430 @ 1.750–2.500
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 1.997 1.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Configuratie Dwarsgeplaatste lijnmotor Dwarsgeplaatste lijnmotor Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83 / 92,31 83 / 92,31 83 / 92,31
Compressieverhouding (:1) 16,5 16,5 16,5

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 10,0 9,8 8,4
Topsnelheid (km/h) 206 200 211

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) 

Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven 
(18"–21" velgen)

Zwevende remklauwen met twee 
zuigers, geventileerde remschijven

Diameter remschijven vóór (mm) 325 (17" velgen)
349 (18"–21" velgen) 349

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven Zwevende remklauwen met één zuiger, 
massieve remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 300 300

Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter Elektrische parkeerremmotor 
geïntegreerd in remklauwen achter

E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

■ Standaard   – Niet beschikbaar.



*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL DIESEL MHEV
GEWICHTEN* D165 D165 D200
Ledig gewicht** (kg) 1.809 1.916 1.952
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.360 2.470 2.470

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 1.600 1.800 2.000
Maximum kogeldruk (kg) 100 100 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 75 75 75



E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL DIESEL MHEV
BRANDSTOFVERBRUIK D165 D165 D200

Bruikbare tankinhoud (l)
Eco-tank 65 65 65
Grote tank 54 54 54

Diesel partikelfilter (DPF) ■ ■ ■

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT* Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B
Aandrijving FWD AWD AWD

NEDC
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 5,6 5,9 6,0 6,2 6,0 6,2
Buitenweg l/100 km 4,6 5,1 4,9 5,0 4,9 5,0
Gecombineerd l/100 km 5,0 5,4 5,2 5,4 5,3 5,4

NEDC
CO2-emissies

Stad g/km 147 154 158 162 159 163
Buitenweg g/km 122 133 128 132 128 133
Gecombineerd g/km 131 141 139 143 140 144

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**

WLTP
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 7,6–8,3 7,3–7,8 7,4–7,8
Middelhoog l/100 km 6,0–6,9 6,5–7,1 6,6–7,2
Hoog l/100 km 5,2–5,9 5,6–6,1 5,6–6,2
Extra hoog l/100 km 6,2–7,0 6,7–7,2 6,7–7,4
Gecombineerd l/100 km 6,0–6,8 6,4–6,9 6,4–7,0

WLTP
CO2-emissies

Laag g/km 198–218 191–204 193–204
Middelhoog g/km 157–180 171–187 173–189
Hoog g/km 137–155 146–160 147–162
Extra hoog g/km 161–184 175–189 176–194
Gecombineerd g/km 158–179 167–182 169–185

■ Standaard.

Klasse A (17"–20" velgen en 19" velgen met zomerbanden). Klasse B (19" velgen met all-season banden en 21" velgen).

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie- 
en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest 
met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.  **WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers voor personenauto's te berekenen. Hiermee worden 
brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er gelden 
een zwaardere testprocedure en rijprofiel. De cijfers worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. De laagste cijfers hebben betrekking op de meest economische/lichtste set opties. De hoogste cijfers hebben betrekking 
op de minst economische/zwaarste set opties. WLTP-wetgeving schrijft voor dat bij een verschil van minder dan 5 g/km CO₂ tussen de laagste en hoogste cijfers, alleen het hoogste cijfer wordt vermeld.



BENZINE MHEV
MOTOR P160 P200 P250
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) ■ ■ ■
Transmissie Automaat Automaat Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) 
of Voorwielaandrijving (FWD) FWD AWD AWD

Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 118 (160) @ 5.500 147 (200) @ 5.500 184 (249) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm) 260 @ 1.600-4.000 320 @ 1.200-4.000 365 @ 1.300-4.500
Cilinderinhoud (cm3) 1.498 1.997 1.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 3 / 4 4 / 4 4 / 4
Configuratie Dwarsgeplaatste lijnmotor Dwarsgeplaatste lijnmotor Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83 / 92,29 83 / 92,29 83 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 10,5 10,5 10,5

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 10,3 8,5 7,5
Topsnelheid (km/h) 197 212 229

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen)

Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven 
(18"-21" velgen)

Zwevende remklauwen met twee 
zuigers, geventileerde remschijven

Diameter remschijven vóór (mm) 325 (17" velgen)
349 (18"-21" velgen) 349

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven Zwevende remklauwen met één zuiger, 
massieve remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 300 325

Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter Elektrische parkeerremmotor 
geïntegreerd in remklauwen achter

E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

■ Standaard.



– Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

BENZINE MHEV
GEWICHTEN* P160 P200 P250
Ledig gewicht** (kg) 1.783 1.847 1.889
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.300 2.430 2.430

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) – 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) – 1.800 1.800
Maximum kogeldruk (kg) – 100 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 75 75 75



E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

BENZINE MHEV
BRANDSTOFVERBRUIK P160 P200 P250
Bruikbare tankinhoud (l) 67 67 67
Benzine partikelfilter (GPF) ■ ■ ■

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT* Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B
Aandrijving FWD AWD AWD

NEDC
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 8,1 8,1 10,3 10,5 10,3 10,5
Buitenweg l/100 km 6,0 6,0 6,2 6,4 6,3 6,5
Gecombineerd l/100 km 6,8 6,8 7,7 7,9 7,7 7,9

NEDC
CO2-emissies

Stad g/km 185 185 233 237 234 238
Buitenweg g/km 136 136 141 146 141 146
Gecombineerd g/km 154 154 175 179 175 180

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**

WLTP
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 10,1-10,3 11,9-12,6 11,9-12,6
Middelhoog l/100 km 7,7-8,1 8,8-9,5 8,8-9,5
Hoog l/100 km 6,7-7,1 7,6-8,3 7,6-8,3
Extra hoog l/100 km 8,5-9,0 8,9-9,8 8,9-9,9
Gecombineerd l/100 km 8,0-8,4 8,9-9,7 8,9-9,7

WLTP
CO2-emissies

Laag g/km 229-232 268-284 269-284
Middelhoog g/km 174-183 197-215 198-215
Hoog g/km 152-159 171-187 171-187
Extra hoog g/km 192-202 200-222 201-222
Gecombineerd g/km 181-189 200-218 200-218

■ Standaard.

Klasse A (17"–20" velgen en 19" velgen met zomerbanden). Klasse B (19" velgen met all-season banden en 21" velgen).

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie- 
en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest 
met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.  **WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers voor personenauto's te berekenen. Hiermee 
worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties 
en er gelden een zwaardere testprocedure en rijprofiel. De cijfers worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. De laagste cijfers hebben betrekking op de meest economische/lichtste set opties. De hoogste cijfers 
hebben betrekking op de minst economische/zwaarste set opties. WLTP-wetgeving schrijft voor dat bij een verschil van minder dan 5 g/km CO₂ tussen de laagste en hoogste cijfers alleen het hoogste cijfer wordt vermeld.



BENZINE MHEV BENZINE PHEV
MOTOR P300 P300e
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) ■ –
Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) AWD AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 221 (300) @ 5.500 227 (309) @ 5.500*
Max. koppel (Nm @ tpm) 400 @ 1.500-4.500 540 @ 1.600-4.500*
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 1.498
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 3 / 4
Configuratie Dwarsgeplaatste lijnmotor Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83 / 92,29 83 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 10,5 10,5

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,9 6,5
Topsnelheid (km/h) 241 216

GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Max. vermogen (kW (pk)) – 80 (109)
Max.koppel (Nm) – 260

REMSYSTEEM

Remmen vóór Zwevende remklauwen met twee zuigers, 
geventileerde remschijven

Zwevende remklauwen met twee zuigers, 
geventileerde remschijven

Diameter remschijven vóór (mm) 349 349

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger, 
geventileerde remschijven

Zwevende remklauwen met één zuiger, 
geventileerde remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 325 325

Parkeerrem Elektromechanisch gestuurde parkeerrem 
op achterwielen (EPB), motor op remklauw

Elektromechanisch gestuurde parkeerrem 
op achterwielen (EPB), motor op remklauw

E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

■ Standaard   – Niet beschikbaar.

*In combinatie met elektromotor.



*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. 
**Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

BENZINE MHEV BENZINE PHEV
GEWICHTEN* P300 P300e
Ledig gewicht** (kg) 1.952 2.173
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.450 2.670

TREKGEWICHT
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 1.800 1.600
Maximum kogeldruk (kg) 100 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 75 75



E-PACE  – TECHNISCHE GEGEVENS

BENZINE MHEV BENZINE PHEV
BRANDSTOFVERBRUIK P300 P300e
Bruikbare tankinhoud (l) 67 57,6
Benzine partikelfilter (GPF) ■ ■
EV-actieradius gecombineerd, Klasse A (NEDC*) (km) – 68
EV-actieradius gecombineerd, TEH (WLTP**) (km) – 55

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT* Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B
Aandrijving AWD AWD

NEDC
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 9,5 9,9 – –
Buitenweg l/100 km 6,6 6,7 – –
Gecombineerd l/100 km 7,7 7,9 2,0 2,0

NEDC
CO2-emissies

Stad g/km 217 226 – –
Buitenweg g/km 150 153 – –
Gecombineerd g/km 175 179 43 45

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**

WLTP
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 12,1-12,4 –
Middelhoog l/100 km 9,1-9,7 –
Hoog l/100 km 7,6-8,3 –
Extra hoog l/100 km 9,1-9,9 –
Gecombineerd l/100 km 9,0-9,7 2,0

WLTP
CO2-emissies

Laag g/km 273-279 –
Middelhoog g/km 205-219 –
Hoog g/km 172-187 –
Extra hoog g/km 204-223 –
Gecombineerd g/km 204-218 44

■ Standaard   – Niet beschikbaar.

Klasse A (17"–20" velgen en 19" velgen met zomerbanden). Klasse B (19" velgen met all-season banden en 21" velgen).

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- 
en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest 
met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.  **WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers voor personenauto's te berekenen. Hiermee 
worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties 
en er gelden een zwaardere testprocedure en rijprofiel. De cijfers worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. De laagste cijfers hebben betrekking op de meest economische/lichtste set opties. De hoogste cijfers 
hebben betrekking op de minst economische/zwaarste set opties. WLTP-wetgeving schrijft voor dat bij een verschil van minder dan 5 g/km CO₂ tussen de laagste en hoogste cijfers alleen het hoogste cijfer wordt vermeld.



E-PACE  – AFMETINGEN

Hoogte auto – 1.648 mm

Hoofdruimte 
Maximum hoofdruimte vóór / achter met 
standaard dak 976 / 974 mm 
Maximum hoofdruimte vóór / achter met 
panoramadak 996 / 970 mm

Beenruimte 
Maximum beenruimte vóór (Handgeschakeld) 1.018 mm 
Maximum beenruimte vóór (Automaat) 1.030 mm 
Maximum beenruimte achter 872 mm

Inhoud bagageruimte 
Hoogte 705 mm, breedte 1.311 mm 
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.057 mm 
Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen 
VDA-norm* 1.170 liter, bruto** 1.386 liter 
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede 
zitrij VDA-norm* 494 liter, bruto** 601 liter

Draaicirkel 
Tussen stoepranden 11,63 m 
Tussen muren 12 m 
Stuuromwentelingen 2,31

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). 
**Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.

Spoorbreedte achter
17"–18" velgen – 1.624 mm 
19"–21" velgen – 1.634 mm

2.681 mm

4.395 mm

Spoorbreedte vóór
17"–18" velgen – 1.625 mm 
19"–21" velgen – 1.635 mm

Breedte, spiegels 
uitgeklapt 2.088 mm 

Breedte, spiegels 
ingeklapt 1.984 mm


