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DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE VEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT UW XF

"DRAMATISCHE PROPORTIES, VLOEIENDE 
LIJNEN EN EEN ASSERTIEVE HOUDING ZIJN 
ECHTE DESIGNWAARDEN VAN JAGUAR." 
"Aantrekkelijke wijzigingen in het exterieurdesign versterken het sportieve profiel 
en de exterieurdetails van de XF. Daarbij biedt het compleet nieuwe interieur een 
verfijnde, hoogwaardige en moderne beleving. De nieuwste technologieën helpen 
u om veilig, connected, geïnformeerd en entertained te blijven."

ADAM HATTON  
EXTERIOR DESIGN DIRECTOR
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SCHOONHEID IN BALANS
Een krachtige, progressieve schouderlijn. Een bredere 
uitstraling van het front. Een karakteristieke, compleet 
nieuwe, aërodynamisch geoptimaliseerde voorbumper. 
Nieuwe luchtinlaten, met foliedruk veredelde grille-tips 
en markante koplampen met dubbele 'J-blades'. De Jaguar 
XF onderscheidt zich direct door zijn design én door zijn 
evenwichtige uitstraling.

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 de beschikbaarheid daarvan kunnen verschillen per land en per uitvoering. 
Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw 
Jaguar dealer.
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*Alleen i.c.m. andere optie(s).

EEN XF IS ALTIJD HERKENBAAR, 
ZELFS IN HET DONKER.
De koplampen met slank, gestroomlijnd profiel zijn kenmerkend voor Jaguar. Van dichtbij 
trekt de complexe, lasergeëtste monogram-detaillering de aandacht. Verder maken 
dynamische richtingaanwijzers* eerder duidelijk welke richting u op wilt gaan. 

Ook vanuit de verte gezien geven de verlichte, dubbele 'J-blades' de auto een opvallende 
uitstraling. Zelfs in het holst van de nacht.
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GEEN ALLEDAAGSE VERSCHIJNING. 
GEEN ALLEDAAGSE AUTO.
Het ontwerp van de XF is al even fraai als doelmatig. Een nieuw design van de luchtinlaten 
en het raster van de grille draagt bij aan de zelfverzekerde uitstraling. Powervents, voorzien 
van Jaguar leaper, versterken deze uitstraling en betuigen eer aan onze historie. Dit creëert 
een pakkend ontwerp dat het alledaagse overtreft.
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HET VERMOGEN OM TE INSPIREREN
De XF Sportbrake combineert prestaties, prachtig design en extra bagageruimte tot 
een opvallende verschijning. Ontwerp en proporties van de achterzijde zijn specifiek 
geoptimaliseerd voor de beste aërodynamische prestaties. De door de F-TYPE 
geïnspireerde achterlichten plaatsen een strak accent en dragen bij aan de 
karakteristieke uitstraling van de achterzijde.

GETOONDE AUTO: XF SPORTBRAKE HSE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES
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ALISTER WHELAN  
INTERIOR DESIGN DIRECTOR

"KENMERKENDE STAALTJES 
VAKMANSCHAP VORMEN EEN 
HERINTERPRETATIE VAN DE 

WAARDEN VAN JAGUAR."
"Het interieur van de New XF heeft een indrukwekkende 

transformatie ondergaan. Een interieur dat een nieuw 
hoogtepunt vormt in luxe, met een verfrissend modern 
ontwerp, waarin de nieuwste interieurtechnologie en 

connectivity is geïntegreerd. Aangenaam aanvoelende 
bedieningselementen voor de bestuurder zijn een uiting 
van ons performance-DNA, waarbij markante staaltjes 
vakmanschap een moderne herinterpretatie vormen 

van onze karakteristieke Jaguar waarden. 

Jaguar is terug aan de top: met prachtige, liefdevol 
gecreëerde interieurs – en dat is iets om trots op te zijn."
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NEEM PLAATS IN UW NIEUWE, VERFIJNDE WERELD.
Wanneer u plaatsneemt in de XF maakt u kennis met een compleet nieuwe, adembenemende 
beleving. Het harmonieuze design vloeit naadloos door het gehele interieur. Nieuwe stoelen, 
luxueuze materialen en aandacht voor de kleinste details, zoals de lederen bekleding van 
instrumentenpaneel en middenconsole, zetten de toon. U bevindt zich in een uiterst verfijnd, 
uitnodigend en eigentijds interieur. Stap in. Neem plaats. En relax.
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WAT MAAKT DEZE AUTO UNIEK? ALLES.
De bestuurder staat centraal in het interieur van de XF. Een interieur waarin ieder 
detail de premium uitstraling benadrukt, en waarbij functionaliteit en prachtig design tot 
uitdrukking worden gebracht door hoogwaardige materialen. De metallic interieurafwerking 
en compleet nieuwe Drive Selector, voorzien van cricketbal-stiksel, dragen bij aan de 
onbetwiste allure. 

En dan is er ook nog onze toonaangevende technologie. Een gebogen 11,4" HD-touchscreen 
is harmonieus in het dashboard geïntegreerd en biedt, in combinatie met het Head-Up 
Display*, een geweldige uitstraling en geoptimaliseerde rijbeleving.

*Optie. Aanwijzingen van het navigatiesysteem worden alleen geprojecteerd op de voorruit in auto's met Pivi Pro. 

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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VAKMANSCHAP TOT IN DE 
ALLERKLEINSTE DETAILS
Ons markante monogram-patroon is geïnspireerd door 
ons verleden en geeft vorm aan de perforaties in de 
stoelbekleding. Daarnaast is het geëtst in de digitale 
draaiknoppen van de middenconsole. Het is een direct 
herkenbaar symbool van het ongeëvenaarde vakmanschap 
en maatwerk dat alleen een Jaguar kan bieden.



DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE VEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT UW XFDESIGN

NEEM PLAATS. GENIET VAN UW EIGEN WERELD. 
De sierlijke contouren van het interieur van de XF worden uitgevoerd in de premium 
materialen van uw keuze, en afgewerkt met een lichte, rijke tint of juist een donker, 
contrasterend palet – het ultieme, gepersonaliseerde accent.  

*Alleen i.c.m. andere optie(s).

De in reliëf uitgevoerde Jaguar leaper op de hoofdsteunen vormt een luxueus detail. 
De massagefunctie* van de voorstoelen en de zachte gloed van de ambianceverlichting 
dragen bij aan een ontspannen rijgevoel.
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KRACHT EN UITSTRALING. PERFECT IN BALANS.
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MILD HYBRID – GROTE EFFICIENCY BRENGT EEN 
GROOTSE RIJBELEVING.
Zorgvuldig ontworpen benzinemotoren en een MHEV-dieselmotor (Mild Hybrid) vormen 
het kloppende hart van onze auto's. Onze MHEV-motoren bieden een uitbreiding van 
Stop/Start-technologie en winnen energie terug tijdens afremmen en uitrollen – voor nog 
grotere efficiency. Zo kunt u bijvoorbeeld één of twee extra ritten maken voordat u moet 
tanken. Tegelijkertijd geniet u van de opwindende rijprestaties die deze zeer efficiënte 
dieselmotor biedt.

MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE (MHEV) EFFICIENCY

Dankzij de door MHEV teruggewonnen energie, profiteert u van een lager brandstofverbruik en een grotere actieradius.
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DRIE OPWINDENDE RIJMODI 
IN ÉÉN OPWINDENDE AUTO
De XF beschikt over drie verschillende rijmodi: Sport, 
Dynamic en Regen/IJs/Sneeuw. Deze laatste modus 
biedt een zorgvuldige regeling van het aandrijfkoppel 
en is bij uitstek geschikt voor rijden onder slechte 
weersomstandigheden. In de Sport-modus wordt bij hogere 
toerentallen opgeschakeld, terwijl de Dynamic-modus de 
prestaties optimaliseert voor een veelzijdige, meer betrokken 
rijbeleving. Door deze modus te selecteren krijgt het 
interieur bovendien een sportief rode gloed via 
de ambianceverlichting.
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DE PERFECTE AUTO VOOR IEDERE RIT 
Adaptive Dynamics* stemt de respons van de XF af op de omgevingsomstandigheden 
en uw rijstijl. Het systeem evalueert razendsnel gegevens over acceleratie, bochtgedrag, 
remmen en carrosseriebewegingen, om zo continu de afstemming van de schokdempers 

aan te passen voor de meest optimale balans tussen comfort en controle. Zo ervaart 
u de perfecte rijbeleving, waarheen de weg u ook leidt.

*Alleen i.c.m. andere optie(s).



DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE VEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT UW XFPRESTATIES

VOOR ALLE ONVERWACHTE WENDINGEN
Torque Vectoring by Braking optimaliseert het rijgedrag van de XF, zodat de 
auto zelfs de scherpste bochten moeiteloos neemt. Hierbij wordt het remsysteem 
gebruikt om het vermogen naar de achterwielen individueel te regelen, wat het 
rijgedrag van de auto verbetert. Samen met Dynamic Stability Control corrigeert 
het systeem onderstuur in bochten en zorgt het dat de auto de door u gekozen 
lijn blijft volgen. Zelfs onder uitdagende weersomstandigheden.

ONDERSTEL EN RIJDYNAMIEK

1. Onderstuur wordt beperkt tot een 
absoluut minimum.

2. Aandrijfkoppel blijft gelijk om de 
snelheid van de buitenste aangedreven 
wielen constant te houden.

3. Torque Vectoring oefent remdruk uit 
om de binnenste voor- en achterwielen 
onafhankelijk van elkaar af te remmen.

3

2

1
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Jaguar AWD met Intelligent Driveline Dynamics is uniek onder All Wheel Drive-systemen 
dankzij het voorspellend vermogen. Het detecteert gladde wegen lang voordat u dat zelf 
merkt. Wanneer het systeem vaststelt dat de auto op het punt staat grip te verliezen, 
wordt het aandrijfkoppel verplaatst naar wielen met meer tractie, voor behoud van 
controle en een evenwichtig rijgedrag. De perfecte oplossing om op natte, modderige 
en zelfs besneeuwde wegen normaal uw rit te kunnen vervolgen.

ALLE WIELEN, 
ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN.

Specialistische training voor rijden op sneeuw en ijs is mogelijk bij Jaguar's unieke offroad-centrum.
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*Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is geschikt voor Apple CarPlay. De diensten die 
worden aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in uw 
land. Zie apple.com voor meer informatie. Uw auto is geschikt voor Android Auto. De diensten die 
worden aangeboden door Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van 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.

VOLLEDIG 
CONNECTED RIJDEN 
GEBRUIKSGEMAK ALS STANDAARD
Weg met die eindeloze menu's. Weg met die ingewikkelde commando's. 
Pivi is Jaguar's indrukwekkende en naadloos geïntegreerde 
infotainmentsysteem, dat u in staat stelt om 80% van uw gebruikelijke 
opdrachten met slechts één of twee tikken uit te voeren. 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.

https://www.apple.com/nl/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
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1Alleen i.c.m. andere optie(s). Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt na 
de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.  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.  3Remote Climate (voorverwarmen/-koelen van interieur) niet 
beschikbaar in België.  4In bepaalde landen alleen i.c.m. andere optie(s).  5Aanwijzingen van het navigatiesysteem 
worden alleen geprojecteerd op de voorruit bij auto's met Pivi Pro.

PREMIUM FUNCTIONALITEIT 
Met een upgrade naar Pivi Pro1, geniet u van snel opstarten en nog 
grotere connectivity. Met Remote App2 (standaard) is de bediening 
van uw XF altijd binnen handbereik. Stel vooraf het navigatiesysteem 
en de interieurtemperatuur3 in, controleer de locatie van uw auto en 
bekijk het brandstofpeil – nog voordat u het portier van de auto hebt 
geopend. 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 Display4 is als optie beschikbaar, evenals een Head-
Up Display5 dat belangrijke informatie op de voorruit projecteert, direct 
in uw gezichtsveld, zodat u uw aandacht nog beter bij weg en verkeer 
kunt houden.
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1Alleen i.c.m. andere optie(s). Fair Use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard met abonnement voor 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.  
3Hoeveel streaming-tijd mogelijk is binnen de databundel is afhankelijk van de streamingprovider en de resolutie 
van bekeken video's. Bekijken van HD-video's zal het dataverbruik aanzienlijk verhogen.

ENTERTAINMENT VOOR IEDEREEN
Wij weten hoe belangrijk het voor u is om verbonden te blijven. 
Met het Pivi Pro Online Pack1 geniet u in uw XF 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 3 (optie). Zij kunnen hun social 
media updaten, online games spelen of genieten van een spannende film.
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WAT VOOR GEVOEL ROEPT MUZIEK BIJ U OP?
Muziek heeft het vermogen om uw stemming te veranderen, herinneringen op te roepen 
of uw welzijn te beïnvloeden. Het kan u kippenvel geven of zelfs tot tranen toe roeren. 
Daarom passen muziek en auto's zo goed bij elkaar. Achter het stuur zitten en luisteren 
naar uw favoriete artiest, band of componist. Het is uw ambiance. Uw wereld. Maar wat 
als u meer zou kunnen doen dan alleen naar de muziek luisteren? Als u deze zou kunnen 
voelen, beleven, er volledig in op zou kunnen gaan? Wat als u een sterkere band zou kunnen 
krijgen met de muziek en zou kunnen genieten van een groter gevoel van akoestische 
betrokkenheid in uw Jaguar? 

Bij het Britse Meridian™ Audio staat de muzikale beleving absoluut centraal – het 
gevoel alsof u er zelf bij bent. Hun bekroonde, zorgvuldig ontwikkelde audiosystemen 
zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek naar psychoakoestiek (de wetenschap van de 
perceptie van geluid door de hersenen) om een audiokwaliteit te produceren die zo 
levensecht is, dat elke hartslag, elke ademhaling te voelen is.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
Trifield en het 'three fields'‑logo zijn geregistreerde handelsmerken van Trifield Productions Ltd.
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16 LUIDSPREKERS   1 SUBWOOFER   650W-VERSTERKER12 LUIDSPREKERS   1 SUBWOOFER   400W-VERSTERKER8 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.

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.

ONTDEK MERIDIAN

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.

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.

https://www.jaguar.be/nl/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-exploremeridian-23


DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE VEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT UW XFVEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT

GETOONDE AUTO: XF SPORTBRAKE, UITGERUST MET FIETSDRAGERS

PRAKTISCH. TOT OP DE LAATSTE MILLIMETER.
Wanneer u met uw gezin op vakantie gaat, nemen uw reisgenoten altijd meer spullen 
mee dan u voor mogelijk zou houden. Moeiteloos past alles in de ruime bagageruimte, 
zodat u snel kunt vertrekken.



DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE VEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT UW XFVEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT

De inhoud van maar liefst 745 liter* biedt genoeg ruimte 
voor vijf koffers, een aantal reislustige honden of andere 
bagage die u mee wilt nemen. Hebt u nog meer ruimte 
nodig? Geen probleem. De in drie delen (40:20:40) 
neerklapbare achterbank zorgt voor extra veelzijdigheid.

*Afhankelijk van de motor. 

GETOONDE AUTO: XF SPORTBRAKE HSE IN YULONG WHITE, UITGEVOERD MET OPTIES
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HAAL DE BUITENWERELD 
NAAR BINNEN
Kijk hoe de hemel voorbij vliegt, met het vaste, glazen 
panoramadak van 1,6 m² (optie); het grootste uit één plaat 
glas vervaardigde panoramadak in zijn klasse. Het versterkt 
bovendien het gevoel van licht en ruimte in het interieur. 
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1Afhankelijk van de motor.  2Optie. Alleen i.c.m. compatible smartphones.

GETOONDE AUTO: XF SEDAN MET RUBBER BAGAGEVLOERMAT. JAGUAR KOFFERS BESCHIKBAAR VIA UW JAGUAR DEALER.

DE OPBERGRUIMTE IS AL EVEN INDRUKWEKKEND
Met een inhoud van 459 liter1 biedt de bagageruimte van de XF sedan u alle 
ruimte – de perfecte oplossing voor al uw bagage. In het interieur zijn diverse 
slimme opbergvakken gecreëerd die ruimte bieden aan kleinere spullen die 
u mee wilt nemen, zoals tablets of flesjes water. En voor uw telefoon is er 
een draadloze lader en technologie om het antennesignaal2 te versterken.
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EEN OPTIE DIE U KUNT DRAGEN
De Activity Key* (optie) biedt functioneel gebruiksgemak. Het is een 
waterdichte en schokvaste polsband waarmee u uw XF kunt vergrendelen, 
ontgrendelen en starten. Of u naar het strand gaat of gaat wandelen in 
de bergen, vrienden bezoekt of gaat sporten – u kunt uw conventionele 
afstandsbediening thuislaten en zorgeloos uw favoriete activiteiten 
ondernemen. Bovendien heeft de Activity Key een horlogefunctie en 
kunt u desgewenst naar eigen smaak een horlogeband kiezen.

*De Activity Key kan in ongeveer twee uur worden opgeladen, waarna de batterij tot 10 dagen meegaat.
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DE XF GEEFT U OGEN 
IN UW ACHTERHOOFD
Wanneer uw zicht door de achterruit 
van uw XF sedan wordt belemmerd, 
is onze ClearSight-achteruitkijkspiegel* 
de perfecte oplossing. Schakel gewoon 
de functie in en stream rechtstreeks 
live-videobeelden van de achterwaarts 
gerichte camera in de dakmodule naar 
uw achteruitkijkspiegel. 

*Optie. Alleen voor sedan. Afhankelijk van lokale wet- en 
regelgeving. 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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VEILIGHEID EN GEMAK 
ZIJN STANDAARD
Van A naar B reizen zou net zo eenvoudig moeten 
zijn als het klinkt. Daarom is de XF standaard 
uitgerust met allerlei bestuurdersondersteunende 
functies. Voorbeelden zijn cruise control, Emergency 
Braking, Driver Condition Monitoring, Lane Keeping 
Assist, 3D Surround Camera en Park Distance Control 
vóór en achter. Deze functies dragen in grote mate 
bij aan uw rijplezier. Daarnaast betekent de maximale 
Euro NCAP-veiligheidsscore van 5 sterren dat u en 
uw passagiers optimaal beschermd zijn.
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3D SURROUND CAMERA 
3D Surround Camera is standaard en helpt u meer 
te zien. Nieuwe 3D-aanzichten van de omgeving, 
in combinatie met een 360°-bovenaanzicht van 
uw auto, helpen u met vertrouwen te manoeuvreren.
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BLIND SPOT ASSIST PACK
Om de stress van autorijden, bijvoorbeeld op de snelweg, 
te reduceren omvat ons Blind Spot Assist Pack* (optie) 
zowel Blind Spot Assist als Rear Traffic Monitor voor 
extra veiligheid bij het wisselen van rijstrook. Clear Exit 
Monitor maakt uitstappen van achterpassagiers veiliger.

DRIVER ASSIST PACK
Het Driver Assist Pack omvat Rear Collision Monitor en 
Adaptive Cruise Control, en maakt rijden op de snelweg 
en in druk verkeer nog gemakkelijker en comfortabeler. 
Het systeem helpt u bij het remmen en accelereren, en 
houdt de auto op een vooraf ingestelde afstand tot een 
voorligger. Driver Assist Pack omvat ook de functies 
van het Blind Spot Assist Pack.

*Blind Spot Assist kan botsingen helpen voorkomen. Wanneer u van rijstrook 
gaat veranderen en uw auto detecteert een ander voertuig in de dode hoek, 
zorgt het systeem voor tegenstuur om uw auto veilig weg te leiden en zo een 
botsing te voorkomen.

GETOONDE FUNCTIE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL
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DE INTELLIGENTIE STRAALT ER VANAF. 
DAT ZIEN ZELFS UW TEGENLIGGERS. 
Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting zijn standaard, en kunnen 
als optie worden aangevuld met Automatic High Beam Assist en dynamische 
richtingaanwijzers vóór. De geproduceerde lichtkwaliteit van de LED-koplampen 
komt sterk overeen met die van daglicht, zodat u objecten beter kunt onderscheiden 
en rijden in het donker minder vermoeiend is. 

Pixel LED-koplampen* met signature-dagrijverlichting (optie) zijn voorzien van 
onze nieuwste, intelligente technologie voor nog beter zicht. Het Adaptive Front 
Lighting System optimaliseert de lichtbundel op basis van snelheid, locatie en 
weersomstandigheden. Adaptive Driving Beam splitst automatisch de lichtbundel 
in banen om verblinding van tegenliggers te voorkomen.

*Alleen i.c.m. andere optie(s).
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INNERLIJKE KRACHT VOOR DE BESTE PRESTATIES

De XF is gemaakt van aluminium*, dat zowel licht van gewicht als uitzonderlijk sterk is. 
De 5-sterrenscore bij de Euro NCAP-veiligheidstest vormt daarvan het bewijs.

*Percentage van max. 75% aluminium is gebaseerd op het volume van de carrosseriestructuur, exclusief portieren, motorkap en achterklep.



DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE VEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT UW XFUW XF

WELKE XF 
PAST BIJ U? 
XF
Het grille-raster met monogram-patroon is veredeld 
met foliedruk in Noble Chrome voor de tips, dat 
de karakteristieke mix van élégance en prestaties 
accentueert. De vloeiende, gelaagde oppervlakken 
van de XF trekken uw blik naar de uiteinden van 
de auto, zoals naar het visueel bredere front met 
grote, sportieve luchtinlaten. Slanke, gestroomlijnde 
koplampen met dubbele 'J-blades' versterken 
het frontdesign. Uitstraling, kracht en élégance 
in optima forma.

BEKIJK DEZE UITVOERING

https://www.jaguar.be/nl/jaguar-range/xf/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-explorethismodel-35
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XF R-DYNAMIC
Wat dacht u van een model met meer dynamiek? 
De R-Dynamic doet zijn naam eer aan en bouwt 
verder op de karakteristieke eigenschappen van de 
XF – met sportief afgestemde wielophanging* en extra 
kenmerken zoals de grille-tips in Shadow Atlas folie. 
Sportstoelen, contrasterende stiknaden en een met 
leder bekleed stuurwiel met R-Dynamic-logo voegen 
extra individualiteit toe aan het interieur.

BEKIJK DEZE UITVOERING

*Afhankelijk van motor.

https://www.jaguar.be/nl/jaguar-range/xf/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-explorethismodel-36
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CONFIGUREREN
 CONFIGUREREN  DEALER ZOEKEN  VERGELIJK ONZE MODELLEN  HOUD MIJ OP DE HOOGTE

https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/bodystyle/_/nl_be/xf?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-buildyourown-37
https://www.jaguar.be/nl/retailer-locator/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-findaretailer-37
https://www.jaguar.be/nl/comparison-tool/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-compareourvehicles-37
https://jaguarlandrover.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=Ji6Jf_r6UCzUTh85dcS_egicMAlfbZta_qYJG8HzWKyugu6UmuNbN51cZoyUdsP13mPMTKB7J0&FORMCODE=jag-kmi-be-nl&utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-keepmeinformed-37
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XF ACCESSOIRES

Jaguar accessoires zijn verkrijgbaar bij uw Jaguar dealer en kunnen op elk moment 
worden toegevoegd, niet alleen wanneer de auto nieuw is. Alle originele Jaguar 
accessoires zijn ontworpen en geproduceerd volgens dezelfde stringente eisen als 
die gelden voor de originele uitrusting van uw auto. Ga voor meer informatie en het 
volledige accessoiresprogramma naar accessories.jaguar.com. U kunt ook accessoires 
toevoegen wanneer u uw XF configureert op jaguar.com 

BEKIJK ACCESSOIRES

https://accessories.jaguar.com/be/nl/xf/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-exploreaccessories-38
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DE JAGUAR COLLECTION 
Ons exclusieve programma kleding, accessoires en geschenken is geïnspireerd door onze 
auto's en hun design.

Premium golfparaplu – Deze premium golfparaplu is in een windtunnel getest tot 125 km/h 
en is voorzien van een subtiel 'JAGUAR'-woordmerk op de stof. Wordt geleverd met 
parapluhoes met logo.

Lederen weekendtas – Bereid u voor op het weekend met deze weekendtas in generfd 
leder. Voorzien van afneembare schouderband, microvezel voering, klein ritscompartiment 
en ritstrekkers en sluitingen met Jaguar logo. Inclusief kenmerkende stiksels en leaper-logo 
in reliëf op de voorzijde.

Jaguar harde zakenkoffer – Een hoogwaardige harde koffer voor overal waar u voor 
uw werk naartoe moet. Voorzien van repeterend grille-patroon op de voorzijde, 
TSA-goedgekeurd slot, Growler-logo aan de binnen- en buitenzijde, en uittrekbare 
handgreep voor intens gebruik. Meerdere compartimenten voor probleemloos organiseren.

Drivers Jack – De ultieme compagnon voor onderweg. Een slank en stijlvol jack met geribde 
kraag, binnenzakken en een Jaguar monogramprint op de voering. Afgewerkt met rode rand 
bij de rits en knopen met Jaguar leaper. Waterbestendig dankzij Durable Water Repellent 
(DWR®-) coating.

Sleutelhanger met leaper – Sleutelhanger met schuifmechanisme en leaper-logo in 3D.

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

BEKIJK DE COLLECTION

https://www.jaguar.be/nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-brandedgoodstbc-39


DESIGN PRESTATIES TECHNOLOGIE VEILIGHEID EN 
FUNCTIONALITEIT UW XFUW XF

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.jaguar.be/nl/experience-jaguar/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-bookanexperience-40
https://www.jaguar.be/nl/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-specialvehicleoperations-40
https://www.jaguar.be/nl/jaguar-racing/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-jaguarracing-40
https://www.jaguar.be/nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-thejaguarcollection-40
https://www.facebook.com/JaguarBelux/
https://www.instagram.com/jaguarnederland/
https://twitter.com/JaguarBELUX/
https://www.youtube.com/JaguarBELUX
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Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Jaguar. 
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 
De hier getoonde kleuren dienen uitsluitend ter illustratie. Op een beeldscherm getoonde kleuren kunnen 
afwijken van de daadwerkelijke producten. De getoonde kleuren en bekledingen zijn opgenomen in het huidige 
aanbod. 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.

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

   CUSTOMER SERVICE   JAGUAR ASSISTANCE   FINANCIAL SERVICES   FLEET & BUSINESS

https://www.jaguar.be/nl/ownership/contact-us/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-customerservice-41
https://www.jaguar.be/nl/ownership/service-warranties/roadside-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-roadsideassistance-41
https://www.jaguar.be/nl/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-financialservices-41
https://www.jaguar.be/nl/fleet-and-business/contact-us.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-fleetandbusiness-41
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DIESEL BENZINE
MOTOR D200 MHEV P250 P300
Transmissie Automaat Automaat Automaat
Aandrijving: Rear Wheel Drive (RWD) of All Wheel Drive (AWD) RWD AWD RWD AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 150 (204) @ 4.250 150 (204) @ 4.250 184 (250) @ 5.500 221 (300) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm) 430 @ 1.750 – 2.500 430 @ 1.750 – 2.500 365 @ 1.300 – 4.500 400 @ 1.500 – 4.500
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 1.997 1.997 1.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Configuratie Langsgeplaatste lijnmotor Langsgeplaatste lijnmotor Langsgeplaatste lijnmotor Langsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3
Compressieverhouding (:1) 16,5 16,5 10,5 9,5

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 7,6 7,8 6,9 6,1
Topsnelheid (km/h) 235 230 250 250

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven

Diameter remschijven vóór (mm) 325 325 17" Velgen – 325 mm
18" Velgen – 350 mm 350

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 325 325 325 325
Parkeerrem Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

XF SEDAN – TECHNISCHE GEGEVENS



*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. 

XF SEDAN – TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL BENZINE
GEWICHTEN* D200 MHEV P250 P300
Ledig gewicht** (kg) 1.810 1.869 1.735 1.819
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.350 2.410 2.290 2.370

TREKGEWICHT
Trailer ongeremd (kg) 750 750 750 750
Trailer geremd (kg) 2.000 2.000 1.900 1.900
Maximum kogeldruk (kg) 100 100 100 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 75 75 75 75
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DIESEL BENZINE
BRANDSTOFVERBRUIK D200 MHEV P250 P300
Bruikbare tankinhoud (l) 66 74 74
Diesel/Benzine partikelfilter (DPF/GPF) ■ ■ ■

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

NEDC 
Brandstofverbruik

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

NEDC  
CO2-emissies

Stad g/km 136 140 144 146 203 210 208 208
Buitenweg g/km 103 107 111 113 131 135 144 145
Gecombineerd g/km 115 119 123 125 157 162 167 168

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 6,2 – 6,7 6,7 – 7,2 12,1 – 12,7 13,0 – 13,1
Middelhoog l/100 km 5,1 – 5,6 5,7 – 6,2 8,1 – 9,0 8,8 – 9,4
Hoog l/100 km 4,2 – 4,8 4,7 – 5,2 6,8 – 7,5 7,3 – 8,1
Extra hoog l/100 km 5,0 – 5,8 5,5 – 6,1 7,6 – 8,5 7,9 – 9,0
Gecombineerd l/100 km 4,9 – 5,6 5,5 – 6,0 8,0 – 8,9 8,6 – 9,3

WLTP  
CO2-emissies

Laag g/km 164 – 177 176 – 188 272 – 287 293 – 296
Middelhoog g/km 133 – 147 150 – 161 182 – 203 198 – 213
Hoog g/km 110 – 126 124 – 136 153 – 170 165 – 181
Extra hoog g/km 132 – 152 144 – 161 171 – 192 178 – 202
Gecombineerd g/km 130 – 146 143 – 157 181 – 200 193 – 211

■ Standaard.

Klasse A (17" en 18" lichtmetalen velgen). Klasse B (19" en 20" lichtmetalen 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 test 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.



XF SPORTBRAKE – TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL BENZINE
MOTOR D200 MHEV P250 P300
Transmissie Automaat Automaat Automaat
Aandrijving: Rear Wheel Drive (RWD) of All Wheel Drive (AWD) RWD AWD RWD AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 150 (204) @ 4.250 150 (204) @ 4.250 184 (250) @ 5.500 221 (300) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm) 430 @ 1.750 – 2.500 430 @ 1.750 – 2.500 365 @ 1.300 – 4.500 400 @ 1.500 – 4.500
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 1.997 1.997 1.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Configuratie Langsgeplaatste lijnmotor Langsgeplaatste lijnmotor Langsgeplaatste lijnmotor Langsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3
Compressieverhouding (:1) 16,5 16,5 10,5 9,5

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 7,8 8,0 7,1 6,2
Topsnelheid (km/h) 230 230 241 250

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven

Diameter remschijven vóór (mm) 325 325 17" Velgen – 325 mm
18" Velgen – 350 mm 350

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 325 325 325 325
Parkeerrem Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw



*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.

XF SPORTBRAKE  – TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL BENZINE
GEWICHTEN* D200 MHEV P250 P300
Ledig gewicht** (kg) 1.870 1.931  1.801 1.880
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.390 2.450 2.330 2.400

TREKGEWICHT
Trailer ongeremd (kg) 750 750 750 750
Trailer geremd (kg) 2.000 2.000 1.900 1.900
Maximum kogeldruk (kg) 100 100 100 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 100 100 100 100



XF SPORTBRAKE – TECHNISCHE GEGEVENS

■ Standaard   — Niet beschikbaar.

Klasse A (17" en 18" lichtmetalen velgen). Klasse B (19" en 20" lichtmetalen 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 test 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.

DIESEL BENZINE
BRANDSTOFVERBRUIK D200 MHEV P250 P300
Bruikbare tankinhoud (l) 66 74 74
Diesel/Benzine partikelfilter (DPF/GPF) ■ ■ ■

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

NEDC 
Brandstofverbruik

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

NEDC  
CO2-emissies

Stad g/km 141 144 145 147 209 216 211 211
Buitenweg g/km 109 114 115 117 133 137 155 156
Gecombineerd g/km 121 125 126 128 160 165 176 177

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 6,4 – 6,8 6,9 – 7,3 12,2 – 12,8 13,0 – 13,2
Middelhoog l/100 km 5,2 – 5,7 5,9 – 6,3 8,3 – 9,2 9,1 – 9,6
Hoog l/100 km 4,4 – 5,0 4,9 – 5,4 7,0 – 7,7 7,8 – 8,4 
Extra hoog l/100 km 5,4 – 6,1 5,9 – 6,4 8,0 – 8,8 8,7 – 9,5
Gecombineerd l/100 km 5,2 – 5,8 5,7 – 6,2 8,3 – 9,1 9,0 – 9,7

WLTP  
CO2-emissies

Laag g/km 168 – 179 180 – 191 276 – 289 294 – 297
Middelhoog g/km 137 – 150 154 – 164 188 – 206 205 – 217
Hoog g/km 117 – 131 130 – 140 158 – 174 175 – 188
Extra hoog g/km 142 – 159 154 – 168 181 – 199 195 – 215
Gecombineerd g/km 137 – 151 150 – 162 188 – 205 204 – 218



XF SEDAN  – AFMETINGEN

*MHEV-uitvoeringen hebben een iets kleinere bagageruimte.  **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.

Hoogte auto – 1.456 mm

Hoofdruimte 
Maximum hoofdruimte 
met panoramadak / standaard dak 
Hoofdruimte vóór 953 / 991 mm 
Hoofdruimte achter 970 / 970 mm

Beenruimte 
Maximum beenruimte vóór 1.054 mm 
Maximum beenruimte achter 957 mm

Inhoud bagageruimte*  
Hoogte 687 mm, breedte 1.203 mm 
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 791 mm 
Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen: 
VDA-norm** 672 liter, bruto† 928 liter  
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij: 
VDA-norm** 344 liter, bruto† 459 liter

Draaicirkel 
Tussen stoepranden 11,65 m 
Tussen muren 12,0 m 
Stuuromwentelingen 2,6

2.960 mm

4.962 mm

1.602 mm

1.605 mm



XF SPORTBRAKE  – AFMETINGEN

*MHEV-uitvoeringen hebben een iets kleinere bagageruimte.  **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.

Hoogte auto – 1.494 mm

Hoofdruimte 
Maximum hoofdruimte  
met panoramadak / standaard dak 
Hoofdruimte vóór 989 / 991 mm 
Hoofdruimte achter 991 / 994 mm

Beenruimte 
Maximum beenruimte vóór 1.054 mm 
Maximum beenruimte achter 957 mm

Inhoud bagageruimte*  
Hoogte 635 mm, breedte 1.089 mm  
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.058 mm 
Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen: 
VDA-norm** 1.342 liter, bruto† 1.695 liter 
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij: 
VDA-norm** 563 liter, bruto† 716 liter

Draaicirkel 
Tussen stoepranden 11,56 m 
Tussen muren 12,0 m 
Stuuromwentelingen 2,6

2.960 mm

4.964 mm

1.602 mm

1.604 mm


