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عندما يصبح األداء فّنًا

 نقوم بدفع األداء إلى الحد األقصى، كل يوم. أداؤنا. أداء سياراتنا. 
 نحن نبتكر ونصمم ونصّنع. نتقن وضع القواعد، ثم نكسرها. 

لنبلغ آفاقًا جديدة. ونتجاوز حدود المعروف. هكذا يصبح األداء فنًا.

جاكوار. عندما يصبح األداء فّنًا.





ابحث لمعرفة المزيد عن الطراز F-PACE من جاكوار.

المحتويات

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE S بلون أزرق سيزيوم مع ميزات اختيارية تمت إضافتها )وفقًا للسوق(

 السيارات المعروضة من مجموعة سيارات جاكوار العالمية. تختلف المواصفات والخيارات والتوفر وفقًا لألسواق، 
لذا ينبغي التحقق مع وكيل جاكوار المحلي في منطقتك.
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مقدمة

 مفهوم سيارة 
F-PACE

إن الطراز F-PACE مستوحى من التصميم النموذجي لسيارة C-X17 الشهيرة. وهي تتميز بالسمات 
األصيلة لسيارة جاكوار التي تتمتع بأداء وتحكم وفخامة أسطورية. ومن ثم تضيف جوًا من الرحابة 

واألداء العملي.

تتميز مجموعة F-PACE بمجموعة من المحركات لالختيار من بينها، بما في ذلك محرك البنزين التوربو 
الجديد Ingenium رباعي األسطوانات سعة لترين بقوة 250 حصانًا. وبفضل التقنية المتقدمة والهيكل 

المصنوع من األلومنيوم بالكامل، توفر استهالك وقود وانبعاثات ثنائي أكسيد كربون مذهلة.

 إن F-PACE هي سيارة رياضية متعددة االستعماالت تجمع ما بين أعلى مستويات الكفاءة والمتعة 
 أثناء القيادة. تمت تحسينها بشكل عام باستخدام التقنيات التي توفر لك األمان واالتصال والترفيه. 

 يتميز الطراز F-PACE بروعة القيادة اليومية على جميع الطرق. إنه الطراز األحدث ضمن مجموعة 
السيارات الرائعة والمثيرة. إن الطراز F-PACE هو سيارة من جاكوار مناسبة لك وألسرتك أيضًا.

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE S بلون أحمر فرينزي يشتمل على مجموعة من المزايا االختيارية )يعتمد على السوق(
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التحكم
يشــكل الهيــكل ونظام التعليــق المتقدمان فــي F-PACE تطورًا في التصميم المســتخدم في ســيارات 
F-TYPE الرياضيــة. يتميــز هــذا النظام القوي بخفــة الوزن لضمان توفيــر الطراز F-PACE تحكمــًا رياضيًا 

حقيقيــًا. لقــد تم تعديل برنامج نظــام التوجيه اإللكتروني المعــزز كهربائيًا )EPAS(ً بصــورة خاصة لتحقيق 
مســتوى مثاليــًا من االســتجابة والتحكم، بينما يســتخدم نظام الدفع بــكل العجالت برنامــج ديناميكيات 
 مجموعــة القيــادة الذكيــة الفريــد المســتمد من ســيارة F-TYPE لتحقيــق الشــعور بالمرونــة والتقليل من 

نقص التوجيه. يتسم الطراز F-PACE بقيادة وشعور وتحكم سيارة جاكوار الرائعة.

األناقة
تتمتع سياراتنا بسمعة ال نظير لها بخصوص توفير قيادة تتسم بالراحة 
والسالســة والهدوء. وبفضل هيكلها الصلب ونظام التعليق المتقدم 
والتصميــم الديناميكــي االنســيابي، يقــدم الطــراز F-PACE أعلــى 

مستويات الدقة من جاكوار.

األداء
اكتشف متعة قيادة مثيرة عبر مجموعة F-PACE بالكامل. توفر محركاتنا عالية األداء والكفاءة توازنًا بين االستهالك االقتصادي 
والقّوة. تتضمن المحركات محرك الديزل تربوتشــارجد رباعي األســطوانات ســعة لترين بقوة 180 حصانــًا† من مجموعة محركات 
Ingenium، والــذي يحقــق انبعاثات ثنائي أكســيد الكربون تبلغ 139 جرامًا/كم حتى 5.3 لتــرات/100 كم. يمكن أن يصل محرك 

البنزين سوبرتشــارجد سداســي األسطوانات ســعة 3.0 لترات بقوة 380 حصانًا إلى الســرعة القصوى البالغة 250 كم/الساعة 
بتسارع من 0 إلى 100 كم/الساعة في غضون 5.5 ثواٍن.



F-PACE – الحقائق
األداء والتحكم والدقة. األداء العملي والقدرات والكفاءة.

األداء العملي
ُيعد حيز الركبتين والساقين في المقاعد الخلفية للطراز F-PACE األفضل ضمن فئته حيث يوفر تهيئة 
 مقاعد بنسبة 40:20:40 لتوفير مرونة أكبر. وتعد مساحة التحميل رائدة في فئتها بحجم 508 لترات*، 
مع أبعاد مدروســة بعناية، فقد تم تصميمها لتحقيق أقصى قدر من االســتفادة. بفضل الباب الخلفي 
 الكهربائي الذي يعمل باإلشارة** يمكنك الوصول إلى صندوق السيارة بينما تكون يداك مشغولتين. 

ما عليك سوى وضع قدمك تحت إحدى الزاويتين الخلفيتين وسيتم فتح الصندوق أو إغالقه.

الكفاءة
 لقــد تم تصميم كل ســيارة F-PACE وتكوين مكوناتها هندســيًا لتحقيــق أقصى درجات 
الكفاءة. تساهم تقنيات االحتكاك المنخفض والهيكل خفيف الوزن والتصميم االنسيابي 
 للمكونات الديناميكية الهوائية في تحســين استهالك الوقود. على سبيل المثال، بإمكان 
محرك الديزل تربوتشــارجد رباعي األسطوانات سعة لترين بقدرة 180 حصانًا† من مجموعة 
محركات Ingenium تحقيق معدل اســتهالك 5.3 لترات/100 كم وانبعاثات ثنائي أكسيد 

الكربون منخفضة تبلغ 139 جرامًا/كم.

القدرات
 يلبي الطراز F-PACE احتياجاتك للتمتع بقيادة عملية ومتطلبات أسلوب حياتك 
 مــن خالل توفير نظام الدفع بكل العجــالت لتحقيق أداء أفضل عبر مجموعة أكبر 
 من الظروف. يمكن تحســين القدرات بصورة أكبر وذلك بواسطة نظام التحكم 
في التقدم على كل األسطح، وهو نظام تثبيت السرعة على سرعات منخفضة 

يساعد الطراز F-PACE على التكيف مع حاالت انخفاض القدرة على السحب.

 *مع اإلطار االحتياطي الموفر للمساحة. 463 لترًا مع اإلطار االحتياطي كامل الحجم. 
 **ميزة اختيارية. 

†وفقًا للسوق.

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE PORTFOLIO بلون أبيض يولونغ مع ميزات اختيارية تمت إضافتها )وفقًا للسوق(
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التصميم

مبادئ التصميم الخارجي

 يعد الطراز F-PACE من جاكوار، المستوحى من الطراز F-TYPE، سيارة رياضية متعددة االستعماالت 
 تتميز بالسمات الرئيسية للسيارة الرياضية. إن مظهرها القوي واألنيق يجعلها مميزة بصورة كبيرة 

 ويمنحها إطاللة على الطريق الفتة لألنظار. من التصميم البارز لغطاء المحرك وصواًل إلى الجزء 
الخلفي البارز، يعيد الطراز F-PACE اكتشاف روعة تصميم F-TYPE وقوته ونقائه.

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE R-SPORT بلون أحمر فرينزي يشتمل على مجموعة من المزايا االختيارية )يعتمد على السوق(

نقاء الشكل F-TYPE تصميم مستوحى من الطراز
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 .'J' والتي تتميز بمصابيح قيادة نهارية من جاكوار على شكل *LED على الفور بفضل المصابيح األمامية التكيفية من نوع F-PACE حتى في الليل، يمكن تمييز الطراز
 ُتصدر المصابيح األمامية التكيفية من نوع LED*، التي تضيف إلى الوجود القوي للطراز F-PACE على الطريق، كثافة ضوء تقارب ضوء النهار، مما يساعد عينيك 

على تمييز األجسام بسهولة والتقليل من اإلرهاق. بينما في الجزء الخلفي، فتحاكي المصابيح الخلفية من نوع LED بالكامل تصميم الطراز F-TYPE المميز.

تفاصيل التصميم الخارجي

*يعتمد التركيب على الطراز والسوق. كما تتوفر المصابيح األمامية من الزينون حسب الطراز المختار.

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE S بلون أحمر فرينزي يشتمل على مجموعة من المزايا االختيارية )يعتمد على السوق(

*LED مصابيح أمامية تكيفية من نوع
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اختيار التصميم الداخلي

 *مقارنة مع نظيراتها في الفئة ذاتها.
**يعتمد التركيب على السوق والطراز.

 السيارة المعروضة: الطراز F-PACE PORTFOLIO مع مقاعد مكسوة بجلد وندسور الُمثقب بلون أسمر سينا مع درزات بدرجات من لون أسمر سينا. 
المزايا االختيارية المضافة )وفقًا للسوق(

اختيار شخصي شامل  وضعية القيادة الرياضية المهيمنة

 يجمع التصميم الداخلي للطراز F-PACE بين الشكل الرياضي واألناقة لتوفير أحدث التصميمات المعاصرة. إن مجموعتنا الواسعة من المواد 
 الفاخرة والجلود المنتقاة واللمسات النهائية المتطورة تمنح الطراز F-PACE واحدًا من أكثر خيارات التصميم الداخلي شمولية ضمن فئته*. 

هذه هي فرصتك المثالية إليجاد المساحة التي تعكس أسلوبك الشخصي.

 ارتقي بالخصوصية إلى المستوى التالي مع اإلضاءة الداخلية االختيارية القابلة للتهيئة حسب حالتك المزاجية**. يبرز النظام التصميم الداخلي 
بأدق تفاصيله مع تجمعات لطيفة من الضوء الذي يتوفر بعشرة ألوان مختلفة. بإمكان الطراز F-PACE توفير بيئة محيطة تتوافق مع حالتك 

المزاجية. يعني التصميم الداخلي الحديث للطراز F-PACE سهولة استخدام مفاتيح التحكم األساسية ووجودها في متناول يدك دومًا. يعمل 
 الكونسول المركزي العلوي ووضعية القيادة الرياضية المهيمنة على مساعدة السائق على الشعور بالتواصل واألمان. تتيح أعمدة السقف 

الرفيعة والزجاج األمامي الكبير رؤية واضحة من جميع الجوانب.

التصميم | 14









المساحة الداخلية

السيارة موضحة في الصفحة السابقة: يتميز الطراز F-PACE R-SPORT بمقاعد رياضية مكسوة بجلد محبب 
وُمثقب باللون األبنوسي/البيمنتو مع درزات متباينة باللون البيمنتو. المزايا االختيارية ُمركبة )يعتمد على السوق(

السيارة موضحة في هذه الصفحة: يتميز الطراز F-PACE PORTFOLIO بمقاعد مكسوة بجلد وندسور ُمثقب بلون 
أسمر سينا مع درزات بدرجات من لون أسمر سينا. المزايا االختيارية ُمركبة )يعتمد على السوق(

مساحة خلفية محّسنةسقف بانورامي



اختر أحد األسقف الزجاجية البانورامية االختيارية* لتغمر مقصورة F-PACE بالضوء وتعزز الشعور بالتهوية والرحابة. توفر فتحة السقف البانورامية الثابتة* االستمتاع باألجواء الخارجية وذلك بمنح 
جميع الركاب مناظر رائعة للسماء، بينما يسمح السقف البانورامي المنزلق* بدخول الهواء النقي إلى المقصورة عند رغبتك بذلك. ولزيادة مستوى الخصوصية والتقليل من الحرارة العالية تحت 

أشعة الشمس الشديدة، يتم تزويد كل فتحة سقف بانورامية* بستار كهربائي كإجراء قياسي.

في الجزء الخلفي، توجد مساحة لثالثة أشخاص بالغين للجلوس بشكل مريح جنبًا إلى جنب. تبلغ المساحة المخصصة للساق والركبتين في الخلف 945 ملم و65 ملم على التوالي. ستجد 
أماكن تخزين متنوعة محددة بعناية في جميع أنحاء السيارة. توجد جيوب مفيدة لتخزين الهواتف الذكية واألغراض الصغيرة األخرى على جانبي الكونسول األوسط وكذلك أسفل شاشة اللمس.

التصميم
*يعتمد تركيب السقف الزجاجي البانورامي على السوق والطراز.
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 يتميز الطراز F-PACE بسعة كبيرة رائدة في فئته تبلغ 508 لترات*†، وهي سعة أكبر بكثير من أقرب منافسيه. 
 تم تصميم المساحة بحيث تتميز بالعديد من االستخدامات بواسطة المقاعد الخلفية ذات التهيئة بنسبة 40:20:40. 
 حيث يمكن طيها بالكامل أو طيها بشكٍل فردي في تشكيالت متنوعة، الستيعاب الركاب واألغراض التي تمثل عبئًا 

مثل الزالجات. عند طي المقاعد الخلفية، تصل مساحة التحميل اإلجمالية للطراز F-PACE إلى حجم كبير يبلغ 1598‡ لترًا.

يمكن تخزين رف الطرود، الذي يصعب تخزينه عادًة، أسفل أرضية مساحة التحميل‡. أرضية مساحة التحميل قابلة 
للعكس‡ ويمكن تبديلها، على الفور، من سجادة فاخرة إلى سطح مطاطي سهل التنظيف مناسب تمامًا للمعدات 

 المبتلة أو الموحلة. لقد أصبح نقل العناصر إلى داخل الطراز F-PACE وخارجه أكثر سهولة بفضل ارتفاع التحميل 
المنخفض وفتحة صندوق السيارة الواسعة.

 .F-PACE ويتوفر الباب الخلفي الكهربائي والباب الخلفي الكهربائي الذي يعمل باإلشارة بصورة اختيارية في الطراز 
 مع الباب الخلفي الكهربائي الذي يعمل باإلشارة ال يتعين عليك لمس السيارة عندما تكون يداك محملة باألشياء - 

ما عليك سوى وضع قدمك أسفل إحدى الزاويتين الخلفيتين في الطراز F-PACE وسيتم فتح الباب الخلفي أو إغالقه**.

المزايا العملية

 *مع اإلطار االحتياطي الموفر للمساحة. 463 لترًا مع اإلطار االحتياطي كامل الحجم.  
 **يتطلب نظام المفتاح الذكي من جاكوار مع ميزة الدخول من دون مفتاح والتشغيل بضغطة زر. 

 †أسفل رف الطرود. 
‡سيتباين تصميم الصندوق والمساحة اإلجمالية للتحميل وفقًا للطراز وما إذا تم تركيب اإلطار االحتياطي كامل الحجم أو اإلطار االحتياطي الموفر للمساحة أم ال.  

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمزيد من التفاصيل.

 السيارة المعروضة: يتميز الطراز F-PACE R-SPORT ذو اللون األحمر الفرينزي بمقاعد رياضية من الجلد المحبب والُمثقب باللون األبنوسي/البيمنتو 
 مع درزات متباينة باللون البيمنتو. المزايا االختيارية ُمركبة )يعتمد على السوق(

التصميم

مقاعد متعددة االستخدامات مساحة صندوق السيارة رائدة في فئتها

40:20:40
508 لترات*†
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40:20:40
1,238 لتًرا‡

40:20:40
1,598 لتر‡

40:20:40
1,072 لتًرا‡



*حسب السوق.

األداء

ثنائي أكسيد الكربون 139 جرامًا/كم
محرك ديزل INGENIUM* من

 يوفر محرك ديزل INGENIUM توربوتشارجد رباعي األسطوانات سعة لترين بقوة 180 حصانًا* 
أداًء وتوفيرًا مذهلين. إنه يوفر مستويات عالية من عزم الدوران بالنسبة إلى محرك بهذا الحجم، ولكن 

ليس على حساب الكفاءة حيث يتم تحقيق التوازن بفضل الشاحن التوربيني متغير األبعاد المزود 
به. ومن خالل التكيف مع التدفق المتغير لغازات العادم، فإنه يزيد عزم الدوران منخفض السرعة إلى  
أقصى حد ممكن لتوفير القدرة الكبيرة واالستجابة التي تتميز باألداء المتسق والتدرج وعدم التأخر.

األداء

المحركات

تشكل تقنية Ingenium أساس محرك الديزل* في مجموعة سيارات F-PACE. يتميز هذا المحرك منخفض االحتكاك المصنوع بالكامل من األلومنيوم 
بكتل أسطوانية صلبة وأعمدة موازنة مزدوجة لضمان توفير مستويات منخفضة من االهتزاز لتحقيق أداء يومي سلس. تم تزويد جميع المحركات بتقنية 
التشغيل/اإليقاف* والشحن المتجدد الذكي - وذلك للحصول على الطاقة الحركية من الفرامل لشحن البطارية - لتحقيق أقصى توفير في الوقود، خاصًة 

أثناء القيادة وسط المدينة. للحصول على معلومات حول استهالك الوقود وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون وأرقام األداء لمحركات F-PACE، ُيرجى 
الرجوع إلى الصفحتين 100 و101.

الكفاءة واألداء محركات سريعة االستجابة
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يوفر محرك الديزل تربوتشارجد المزدوج سداسي األسطوانات سعة 3 لترات مستوى استثنائيًا 
من الطاقة وعزم الدوران والقدرة على القيادة. ويستخدم تقنية مبتكرة للشحن التوربيني التسلسلي 

المتوازي المزدوج - وهو مفهوم حققت جاكوار الند روڤر الريادة فيه - وذلك لتقديم الطاقة على نحٍو 
سلس وأسرع عند جميع سرعات المحرك، وكذلك التبريد بالمياه على مرحلتين للحفاظ على الطاقة.

0 -100 كم/ساعة في 6.2 ثانية
محركات الديزل*



األداء

0 -100 كم/ساعة في زمن قليل يبلغ 6.8 ثواٍن فقط
INGENIUM محرك البنزين

يوفر محرك البنزين Ingenium تربوتشارجد رباعي األسطوانات سعة لترين بقدرة 250 حصانًا مستوى مذهاًل من القدرة 
وعزم الدوران. للحصول على تسارع ممتاز وتجاوز بال عناء، يتوفر حد أقصى لعزم الدوران يتراوح بين 4,500-1,200 لفة في 
الدقيقة. تتم تغذية الشاحن التوربيني الحلزوني المزدوج لهذا المحرك بواسطة مشعب عادم متكامل يقوم بمزامنة نبضات 

العادم الواردة من زوجين منفصلين من األسطوانات - األمر الذي يقلل التأخر التوربيني وُيحّسن استجابة المحرك بشكل كبير.

توّفر سيارة F-PACE مجموعة من محركات البنزين، بما فيها أحد المحركات من مجموعة Ingenium الخاصة بنا. تم تصميم محركات 
البنزين Ingenium ذات الوزن الخفيف والمصنوعة كليًا من األلومنيوم والتي تستخدم المحامل منخفضة االحتكاك على نطاق واسع 
لتوفير األداء السلس عالي الكفاءة. تم تزويد كل المحركات بتقنية التشغيل/اإليقاف* والشحن المتجدد الذكي، وذلك للحصول على 

الطاقة الحركية من الفرامل لشحن البطارية، لتحقيق أقصى اقتصاد في الوقود، خاصًة أثناء القيادة وسط المدينة.

*حسب السوق.
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0 -100 كم/ساعة في 5.5 ثواني
يتميز محرك البنزين سوبرتشارجد سداسي األسطوانات سعة 3.0 لترات بنظام شحن فائق التوائي مزدوج يوفر 
التوصيل الخطي للطاقة ويزيد من مستوى االستجابة إلى أقصى مستوياتها. يحقق ذلك أداًء يطابق أداء المحركات 

األكبر حجمًا، في حين يخفف نسبة االستهالك ويخّفض االنبعاثات. كما يتميز المحرك بتوقيتين مستقلين ومتغيرين 
للكامات لتنويع عمل صمامات إدخال الهواء والعادم، حيث يعمل هذا النظام مع مكابس خفيفة الوزن بنسبة احتكاك 
نة، يتوفر نظام  منخفضة للغاية لحلقات المكابس، وذلك لرفع مستوى األداء والكفاءة. ولمزيد من الكفاءة الُمحسَّ

عمود اإلدارة ذو الموازن المزدوج الذي يدور في االتجاه المعاكس.

محرك البنزين



ناقل حركة أوتوماتيكي

يتسم ناقل الحركة األوتوماتيكي للطراز F-PACE باالستجابة والسالسة والكفاءة الفائقة. وقد تم تطويره خصيصًا لتلبية 
متطلبات أداء السيارات الرياضية متعددة االستعماالت، حيث يوفر تبدياًل سريعًا للتروس لتحقيق التسارع والتجاوز بال عناء. 

يغير هذا النظام التكيفي الذكي من طريقة توصيل الخانق للطاقة ببراعة، وكذلك أنماط تبديل التروس، لمالءمة ظروف القيادة 
الخاصة بك. يوفر نظام JaguarDrive Control الفريد عمليات تبديل تروس أسرع وضغطًا على الدواسة بأسلوب رياضي في 

الوضع الديناميكي واالنتقال إلى تروس أعلى بشكل أسرع في الوضع االقتصادي لتحسين الكفاءة بينما يحّسن وضع المطر 
والثلوج والجليد من ثبات السيارة في الظروف التي يقل فيها الثبات على األرض وذلك بالسماح بالتقدم بصورة أكثر سالسة. 

ويمكن للسائق أيضًا اختيار التحكم اليدوي في تغيير التروس من خالل البداالت الموجودة على عجلة القيادة بلمسة واحدة.

األداء

ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات
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الديناميكيات الهوائية المتقدمة

يمثل األداء الهوائي الديناميكي للطراز F-PACE وظيفة أساسية في تصميم الهيكل ويدعم معامل سحب مذهل من Cd 0.34*. والنتيجة هي هيكل خارجي في غاية األناقة. 
 تقلل المكونات الديناميكية الهوائية المتطورة من استهالك الوقود وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون والضوضاء الناجمة عن الرياح مع زيادة الثبات عند السرعة العالية 
 وثقة السائق. إن تصميم الهيكل السفلي المبتكر خفيف الوزن للطراز F-PACE هو تفصيل في غاية األهمية. تتحكم األسطح الملساء للهيكل السفلي في تدفق 

 ،F-PACE الهواء لتحسين تبريد المحرك والفرامل وكذلك المساعدة على تقليل السحب والتقليل من االضطرابات وزيادة الكفاءة. ومع وصول الهواء إلى الجزء الخلفي من
تقوم الزوايا الخلفية الحادة للسيارة والجناح المدمج بالحد من اختالفات الضغط الذي يتكون خلف السيارة لتحسين استهالك الوقود.

*يعتمد على المحرك والطراز.

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE PORTFOLIO بلون أبيض يولنغ يشتمل على ميزات اختيارية )يعتمد على السوق(

زيادة الثبات تقليل السحب
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تصّدرت جاكوار صناعة السيارات من األلومنيوم ألكثر من عقد من الزمان. ومن أحدث ابتكاراتنا هيكل األلومنيوم 
خفيف الوزن الذي يوفر المكونات األساسية للطراز F-PACE. نستخدم األلومنيوم حيثما أمكن ذلك، ألنه يوفر هيكاًل 

يمتاز بالصالبة والقوة واألهم من ذلك أخف وزنًا. توفر القوة المذهلة للهيكل حماية فائقة لجميع الركاب، بينما يحّسن 
وزنه المنخفض من مستوى التحكم والفرامل. كما قد تم استخدام األلومنيوم لتشكيل جانبي الهيكل وغطاء المحرك 

.F-PACE واألجنحة األمامية للطراز

يمّكن استخدام األلومنيوم الطراز F-PACE ليكون من بين أخف السيارات وزنًا ضمن فئتها** - األمر الذي يحّسن 
الكفاءة من البداية. يتم توزيع الوزن الُمخّفض لهيكل الطراز F-PACE بتوازن مثالي بنسبة 50:50** لتحقيق أداء 

رياضي وقيادة رائعة.

هيكل مصنوع من األلومنيوم خفيف الوزن

 *محتوى األلومنيوم بناًء على حجم الهيكل باستثناء األبواب وغطاء المحرك والباب الخلفي. 
**يعتمد على الطراز والمحرك.

صلب 80٪ ألومنيوم*قوي

األداء | 30





نظام التعليق الخلفي ذي الروابط المتكاملة
يســمح نظام التعليق ذو الروابط المتكاملة للطراز F-PACE بتحقيق المزيج المثالي بين 
القيادة الفاخرة المحّســنة والتحكم المتقن سريع االســتجابة. يفصل النظام، الخاص بهذه 
الفئة من الســيارات، القــوى الجانبية والطوليــة والعمودية المؤثرة علــى التعليق ويتحكم 
بها لتعزيز مســتوى التحكم والراحة. يتم تشكيل العديد من المكونات أو صبها باستخدام 

األلومنيوم – وهي تقنيات اإلنتاج المثالية للحصول على تعليق قوي وخفيف الوزن.

الديناميكيات التكيفية*
يوّفــر نظام الديناميكيات التكيفية كاًل من الديناميكيات الدقيقة والقيادة الهادئة الفاخرة 
وذلــك بمراقبــة موضع العجالت وحــركات الهيكل. يراقب النظام الظــروف ويعدل المخامد 

بصورة مستمرة لتوفير التوازن األمثل بين الراحة واألناقة دومًا.

 نظام التعليق األمامي مزدوج 
المقصات من األلومنيوم

يتــم إنشــاء التصميــم مــزدوج المقصــات مــن األلومنيــوم، 
الــذي تعتبــره جاكــوار التصميــم األفضــل لنظــام التعليــق 
 األمامــي، علــى غــرار الطــراز F-TYPE بدقــة لتوفيــر الدقــة 

في التحكم والقيادة.



مفصل أمامي من األلومنيوم
 يســاعد المفصــل األمامــي المصنــوع مــن األلومنيــوم خفيــف الــوزن، الُمصمــم 
 لتحســين القوة والصالبة، على تحســين مستوى المرونة وســرعة االستجابة والدقة 

للطراز F-PACE لتحقيق مستوى التحكم المستوحى من السيارات الرياضية.

 يدعم الطراز F-PACE في األساس تطور الهيكل ونظام التعليق للطراز F-TYPE - حيث يوفر توازنًا 
فريدًا بين المرونة والراحة عند القيادة. ويضمن ذلك أن الطراز F-PACE سيعطي االنطباع الذي توفره 
سيارات جاكوار كما ستمثل قيادة السيارة أو ركوبها متعة. إلى جانب نظام التعليق هذا، يعمل الهيكل 

الصلب للطراز F-PACE واستخدام مواد خفيفة الوزن كاتمة للصوت على توفير أعلى مستويات التحسين.

الشاسيه والتعليق
مستوى فائق من القيادة والتحّكم تكنولوجيا تعليق فريدة

األداء

*قياسي في الطراز F-PACE S. اختياري في كل الطرازات األخرى.
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اختبارات قصوى

المناخ البارد
تضمن درجة الحرارة البالغة 40- درجة مئوية في غرفة األجواء الباردة أن السيارة 

F-PACE تعمل بكفاءة في الطقس المتجمد، كما أن كل المكونات الداخلية تعمل 

لتحقيق الراحة القصوى لك.

نظام التعليق
نبتكر خوارزميات فريدة لتمثيل مستوى اإلجهاد والضغط المكافئ 

لمسافة تبلغ 250.000 كم أو القيادة لمدة عشر سنوات باستخدام 
أحدث أجهزة االختبار المتطورة لدينا.

اختبارات األجواء الحارة
قد تصل درجات الحرارة في غرفة حارة إلى 55 درجة. يمكننا إعادة توليد سرعات 

رياح تصل إلى 240 كم/ساعة وسرعات عالية على الطريق تبلغ 250 كم/ساعة. 
أينما قررت أن تأخذ F-PACE إال وتأكد أنها كانت هناك من قبل.

األداء

 بداية من الدائرة القطبية الشمالية وجبال الصين وصواًل إلى رمال دبي وسواحل أمريكا الشمالية، لقد مرت السيارة F-PACE بجميع أنواع الطرق 
في العالم التي يمكن المرور عليها تقريبًا. ثم أحضرنا F-PACE إلى موطنها في مرافق االختبار في المملكة المتحدة لمواجهة اختبارات صارمة بالفعل...

من القطب الشمالي إلى دبي 40- درجة إلى 55 درجة
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السيارة المعروضة: الطراز F-PACE PORTFOLIO بلون أبيض يولنغ يشتمل على ميزات اختيارية )يعتمد على السوق(

حجرة شبه عديمة الصدى
إن غرفة "الصوت المحايد" هي المكان الذي نتأكد فيه من أن الطراز F-PACE يصدر 

صوت سيارة جاكوار فعلية من عادمها المميز.

الفحص األخير
في نهاية خط اإلنتاج يتم فحص كل سيارة بواسطة واحدة من أكثر المعدات 

تطورًا في العالم – وهي العين البشرية. يخضع الطراز F-PACE لفحص بصري 
شامل من قبل مفتشي الجودة المحترفين.

اختبار الرياح الموسمية
تبلل غرفة الرياح الموسمية الطراز F-PACE في كل مرحلة من مراحل 

عملية التطور. حيث نقوم باختبار التعامل مع المياه والتخلص منها 
على طول الهيكل وفوق النوافذ. كما نتأكد من بقاء F-PACE جافة 

من الداخل وكذلك خلوها من الصدأ.



تكنولوجيا القيادة

الديناميكيات التكيفية*
ســواء كنــت تقــوم بالتســارع علــى الطريــق الســريع أو باالنعطــاف علــى الطرق 
الريفيــة أو تتنقل في أنحاء المدينــة، تقوم الديناميكيات التكيفية االختيارية بتعديل 
اســتجابة F-PACE لتتناسب مع ظروف الطريق وأسلوب قيادتك.  حيث تعمل على 
تحليل التســارع ومســتويات االنعطاف وأنشطة الخانق ودواســة المكابح باإلضافة 
 إلــى تفعيــل ميــزة االنطــالق الســريع. ويتــم تحليــل حركــة التوجيه حتــى 500 مرة 
في الثانية، وحركة الهيكل حتى 100 مرة في الثانية. ثم تقوم المخامد ذات التحكم 
 اإللكتروني المســتمر بضبط تحســين إعدادات التعليق والحفــاظ على الديناميكية 

.F-PACE والراحة في

)EPAS( نظام التوجيه المعزز كهربائيًا
يوفر نظام التوجيه المعزز كهربائيًا )EPAS( مســتوى فائقًا من االســتجابات والتحكم، 
كمــا يمكن تفعيله حســب الطلب - مما يوفر الطاقة الســتخدامها عنــد الحاجة الفعلية 
إليهــا، فضــاًل عــن التوفيــر فــي اســتهالك الوقــود. وتعمــل إدارة الكمبيوتــر المتطور 
لنظــام التوجيــه المعزز كهربائيًا على تغيير مســاعدة التوجيه حســب الحاجــة - مما يزيد 
من المســاعدة عند المناورة على ســرعات منخفضة، ويزيد الشعور بتوجيه السيارة عند 
القيادة بســرعات عالية. كما أنها تمّكن مزايا ســالمة متقدمة، مثل ُمســاعد المحافظة 

على السير في الحارة وُمساعد الركن.

الديناميكيات القابلة للتهيئة**
 F-TYPE يســمح لــك نظــام الديناميكيــات القابلــة للتهيئــة االختيــاري* المطّبــق أصاًل فــي ســيارة 
بإعداد ديناميكيات سيارة F-PACE المرتبطة بتعيين الخانق ونقاط التغيير في علبة السرعات والتوجيه، 
وذلــك لتتناســب مــع احتياجاتك مــن األداء أثنــاء القيــادة.  وعند تزويد الســيارة بنظــام الديناميكيات 

التكيفية االختياري، يمكنك جعل اإلعدادات الخاصة بك أكثر تخصيصًا وذلك بضبط إعدادات المثبط.

.F-PACE S قياسي في الطراز* 
.F-PACE Sو F-PACE R-SPORT قياسي في الطراز**

يعّدل الوضع الديناميكي برنامج السيارة لتعزيز الطابع الرياضي للطراز F-PACE بصورة أكبر. فهو يعمل على زيادة قوة استجابة الخانق 
وزيادة ثقل التوجيه ويعمل على تنفيذ تغيير السرعات بطريقة أسرع وبسرعات محرك أعلى. كما يضفي جانبًا من اإلثارة البصرية على 

.F-PACE السائق مع توهج مجموعة أجهزة القياس باللون األحمر.  يعزز الوضع الديناميكي اتصالك مع أداء جاكوار المتأصل في الطراز

تكنولوجيا القيادة

ديناميكيات القيادة المتقدمة
التكيف المستمر تعزيز الرشاقة
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العشب الرطب الجليد/الثلج الطرق المبتلة



تعزيز ثقة السائق

تقنية التحكم في التقدم على كل األسطح )ASPC(، تقنية تتمتع بها هذه الفئة من السيارات وحدها، هي نظام تثبيت للسرعة على سرعات منخفضة يساعد 
F-PACE على التكيف مع حاالت السحب المنخفض. ويتيح نظام ASPC للسائق التركيز على توجيه السيارة. وبمجرد تفعيله، يمكنك استخدام أزرار تثبيت 

السرعة لضبطها على سرعة "مستهدفة" بين 3.6 كم/ساعة و30 كم/ساعة. ويعمل النظام بعد ذلك على الوصول إلى هذه السرعة والمحافظة عليها بينما 
يوفر التحكم األمثل في السحب في الوقت نفسه.

يتوفر نظام ASPC بصورة قياسية على جميع المحركات ويمنح سائقي F-PACE مزيدًا من الثقة على األسطح الزلقة واألسطح السائبة أو الجليدية والتضاريس 
المتعرجة وحتى عند الهبوط من المنحدرات الصعبة. كما يساعد على قيادة F-PACE بسهولة في الظروف الصعبة. كما يتميز نظام ASPC بوظيفة االنطالق 

 من وضع التوقف التي تتيح للسيارة F-PACE التقدم من وضع التوقف التام على األسطح ذات الثبات المنخفض والمرتفعات، باإلضافة إلى وظيفة الهبوط 
من على المنحدرات التي تتحكم في سرعة السيارة على المنحدرات الشديدة.

 في السيارات ذات نظام الدفع بكل العجالت المزّودة بالديناميكيات التكيفية*، يقوم نظام االستجابة التكيفية لألسطح )AdSR( االختياري بالتعرف 
على االختالفات بين األسطح لتوظيف أقصى ثبات متاح. باالعتماد على خبرة جاكوار الند روڤر منقطعة النظير في أنظمة الدفع بكل العجالت، يقوم نظام 
االستجابة التكيفية لألسطح )AdSR( بمراقبة بيئة السيارة باستمرار وضبط اإلعدادات المناسبة للمحرك والمكابح. وبمجرد اختياره، يعمل نظام االستجابة 

التكيفية لألسطح )AdSR( على جميع السرعات لدعمك في الطقس المعاكس وعبر األسطح الصعبة.

االستجابة التكيفية لألسطحنظام التحكم في التقدم على كل األسطح

.F-PACE S قياسي في الطراز*

الحصى
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ظروف السحب المنخفض
 على األسطح الزلقة مثل العشب والثلج، يمكن موازنة عزم الدوران بين 

العجالت األمامية والخلفية لتحقيق أقصى مستوى من السحب. 

 في الظروف القاسية التي يتوفر فيها السحب في العجالت األمامية فقط، 
يمكن توزيع ما يصل إلى 100 في المئة من عزم دوران المحرك على العجالت 

األمامية لتحسين مستوى الثبات.

الجهة الخلفيةالجهة األمامية

ظروف القيادة على الطرق الجافة
 في الظروف العادية، يتم توزيع عزم الدوران على العجالت الخلفية، 

مما يوفر رشاقة وتحكم جاكوار المعروفين.

الجهة الخلفيةالجهة األمامية



 .AWD مع زيادة مستوى األمان والسحب الذي يوفره نظام )RWD( بين المرونة وميزة الدفع بالعجالت الخلفية F-PACE في الطراز )AWD( يجمع نظام الدفع بكل العجالت
وفي ظروف القيادة العادية، يعمل الطراز F-PACE في الغالب بنظام الدفع بالعجالت الخلفية )RWD( لتوفير مستوى فائق من التوازن والتفاعل عند القيادة. لكن عندما تصبح 

الطرق أكثر صعوبة، أو عندما تقوم بالتسريع بصورة أكثر حدة على األسطح ضعيفة التماسك، ينقل النظام القدرة بمهارة لألمام ليتيح لطراز F-PACE الحفاظ على السحب 
األمثل للتقدم المريح في جميع الظروف.

يستخدم نظام الدفع بكل العجالت في طراز F-PACE صندوق نقل في الجزء الخلفي من ناقل الحركة األوتوماتيكي بثماني سرعات إلدارة التوزيع المناسب لعزم الدوران 
إلى العجالت األمامية والخلفية. يشتمل صندوق النقل، المصمم هندسيًا ليضمن احتفاظ طراز F-PACE باألسلوب الديناميكي المناسب لسيارة جاكوار، على قابض متعدد 

األقراص يعمل بطريقة كهربائية ميكانيكية مع مشغل لتكوين الضغط الهيدروليكي. ويتم التحكم في هذا الضغط بسرعة ودقة لتوليد القوة المطلوبة في القابض لنقل 
المقدار األمثل من عزم الدوران إلى العجالت األمامية. 

على عكس األنظمة األخرى التي تتفاعل مع انزالق العجالت، يتسم برنامج ديناميكيات مجموعة القيادة الذكية )IDD( من جاكوار بأنه تنبؤي ويستخدم أجهزة استشعار لقياس 
الخنق ومدخالت التوجيه لتوقع انزالق العجالت. وينسق برنامج IDD هذه المدخالت ويقارنها باالستجابات من المحرك وناقل الحركة وأنظمة التحكم في السحب لحساب السحب 
المتوفر وتوزيع عزم الدوران وفقًا لذلك، حتى قبل فقدان السيطرة. وبإمكان سيارة F-PACE التحول من وضع RWD إلى وضع AWD في غضون 165 مللي ثانية فقط في حالة 

التوقف التام أو في غضون 100 مللي ثانية فقط عندما تكون السيارة في وضع الحركة. 

تكون النتيجة قوة دفع تمزج بين طابع الدفع بالعجالت الخلفية مع قدرة الدفع بكل العجالت، لتوفير مستويات متميزة من األداء والتحكم مهما كان ما يفاجئك به الطريق.

تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة المتقدمة 
ديناميكيات مجموعة القيادة الذكيةنظام الدفع بكل العجالت
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السيارة المعروضة: الطراز F-PACE R-SPORT بلون أحمر فرينزي يشتمل على مجموعة من المزايا االختيارية )يعتمد على السوق(

توجيه عزم الدوران

 يعزز نظام توجيه عزم الدوران عن طريق الكبح في سيارة F-PACE القدرات حتى في أضيق المنعطفات. 
وتوفر تكنولوجيا توجيه عزم الدوران تحكمًا مستقاًل عند الكبح في العجالت األمامية والخلفية بشكٍل منفرد 

لتحسين قوى االنعطاف المؤّثرة على السيارة. وفي معظم األحوال يتم تطبيق المزيد من ضغط الكبح على 
العجالت الخلفية حيث يدعم ذلك أقصى قدرة انعطاف، بينما يتم ضغط الكبح داخل العجالت األمامية لزيادة 

الفعالية والدقة. وتكون النتيجة تخفيف التوجيه لالنعطافات الحادة وقيادة أكثر ثباتًا على الطريق. ويعمل نظام 
توجيه عزم الدوران على تقديم مستوى رشاقة متزايد على غرار السيارات الرياضية ويزيد من ثقة السائق.

زيادة قدرة االنعطاف إلى أقصى مستوياتها

 تطبيق قوة دوران 
إضافية على محاور السيارة

 يطبق توجيه عزم الدوران ضغط المكابح لإلبطاء 
داخل العجالت األمامية والخلفية بشكل مستقل

 يتم الحفاظ على الطاقة للحفاظ 
على سرعة ثابتة للعجالت الخارجية
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الثبات والتحكم

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE R-SPORT بلون أحمر فرينزي يشتمل على مجموعة من المزايا االختيارية )يعتمد على السوق(

نظام التحكم 
الديناميكي بالثبات

التحكم بعزم 
دوران المحرك

 مساعد التحكم 
بثبات المقطورة

ُتحافظ نظم الثبات من جاكوار على توازن F-PACE بصورة آمنة سواء كنت تقوم بالقيادة بحماس أو تود ببساطة التأكد من قدرة 
السيارة على االحتفاظ بثباتها في الظروف القاسية.

 يراقب نظام التحكم الديناميكي بالثبات )DSC( األداء الديناميكي لسيارة F-PACE ويتدخل لتحقيق أقصى مستوى ثبات 
وتحسين مستوى الثبات المتاح. يقلل نظام DSC عزم دوران المحرك ويطبق المكابح على العجالت المناسبة لتصحيح اتجاه سير 
السيارة من خالل معادلة التوجيه الناقص أو الزائد. يوفر نظام DSC في سيارة F-PACE مستوى محسًنا من التحكم في التوجيه 

الناقص لخفض السرعة واستعادة التحكم على نحٍو أكثر فعالية.

 يقلل نظام التحكم بعزم دوران المحرك )EDC( من احتماالت قفل العجالت الناجم عن الكبح القوي للمحرك في الظروف الزلقة. 
فهو يعمل عن طريق زيادة عزم دوران العجالت لفترة وجيزة حسب الحاجة.

 يمنحك نظام مساعد التحكم بثبات المقطورة )TSA( ثباتًا أفضل عند القطر. في حالة اكتشاف نظام TSA موقفًا خطرًا 
 يتضمن تأرجح المقطورة، يمكنه مساعدتك على استعادة السيطرة بخفض سرعة F-PACE تدريجيًا عبر خفض قوة المحرك 

واستعمال المكابح بشكل فردي على كل جانب من السيارة للسيطرة على التأرجح.

تكنولوجيا القيادة

 استعمال المكابح على العجالت 
المناسبة لتعويض التوجيه الناقص/الزائد

نقص التوجيه انحراف أمامي
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شاشة العرض على الزجاج األمامي
شاشة عرض على الزجاج األمامي باستخدام تقنية الليزر

 تقوم شاشة العرض على الزجاج األمامي )HUD( االختيارية* التي تعمل بتكنولوجيا الليزر بعرض المعلومات األساسية على الزجاج األمامي للسيارة. 
 تعرض الشاشة الساطعة، التي تظل واضحة حتى في ضوء الشمس المباشر، سرعة السيارة والمالحة وتنبيهات التحكم في ثبات السرعة وبيانات 
 التعرف على إشارات المرور عند توافرها. وتساعد هذه التقنية في التقليل من الوقت الذي تقضيه في النظر إلى مجموعة أجهزة القياس ويمكن أن 

تساعدك في المحافظة على دراية مستمرة بسرعة السيارة.

 *يتطلب تركيب زجاج أمامي عاكس لألشعة تحت الحمراء.   
**المزايا االختيارية والتركيب وفقًا للسوق.

إرشادات المالحة حسب الطريق** التعرف على إشارات المرور**

النظام التكّيفي لتثبيت السرعة مع نظام 
المساعدة في الحفاظ على مسافة األمان**

السرعة
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*ميزة اختيارية. يتوفر أيضًا كملحق يتم تركيبه لدى وكيل جاكوار.

تكنولوجيا القيادة

مفتاح األنشطة

يمّكنك مفتاح األنشطة* من االستمتاع بلحظاتك إلى أقصى حد وبسهولة تامة. لراحة إضافية، يمكنك ارتداء 
سوار مفتاح األنشطة إذا كنت تفضل عدم حمل المفتاح العادي. السوار قوي ومقاوم للماء بشكل كامل. يتيح 

لك هذا األمر االستمتاع بمجموعة متنوعة من األنشطة - من القفز بالمظالت إلى السباحة - مع إبقاء مفتاح 
 سيارتك معك. يمكنك استخدام مفتاح األنشطة لقفل سيارتك وفتحها. وعند الخروج من السيارة، يمكنك 

ترك سلسلة المفاتيح التقليدية بداخل السيارة واستخدام مفتاح األنشطة أمام الباب الخلفي لقفلها. وعندها 
يتم إبطال تفعيل سلسلة المفاتيح التقليدية تلقائيًا لمزيد من األمان.

آمنمضاد للمياهقوي
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INCONTROL تقنيات

يشّكل نظام *InControl مجموعة من التقنيات المتطورة التي تربطك أنت وسيارة F-PACE بالعالم األوسع. يمكن االختيار من بين 
 .Touch Pro بصورة قياسية، أو يمكن الترقية إلى Touch للمعلومات والترفيه: يتوفر النظام InControl نظامين من أنظمة

INCONTROL تقنيات

نظام المعلومات والترفيه واالتصال

 *قد تكون بعض ميزات نظام InControl اختيارية وهي متاحة حسب السوق أو مجموعة نقل الحركة. ُيرجى الرجوع إلى موقع جاكوار اإللكتروني الخاص ببلدك 
 أو وكيل جاكوار المحلي لمعرفة مدى إتاحة الميزات والشروط الكاملة الخاصة ببلدك. تتطلب بعض الميزات استخدام بطاقة SIM مالئمة مع عقد بيانات مناسب، 

ما يتطلب اشتراكًا آخر بعد مرور المدة األولية التي يخبرك بها الوكيل. ال يمكن ضمان إمكانية اتصال المحمول في كل المواقع. 

قد تتطلب بعض البرامج أو التطبيقات الخارجية ترخيص مستخدم من الموّرد.

TOUCH نظامTOUCH PRO نظام
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للحصول على معلومات حول نظام Touch Pro راجع الصفحتين 55-54.للحصول على معلومات حول نظام Touch، راجع الصفحتين 52-53.

TOUCH نظامTOUCH PRO نظام
F-PACE يتوفر بصورة قياسية على جميع سيارات

شاشة لمس 8 بوصات

مجموعة أجهزة قياس بشاشة عرض TFT مركزية 5 بوصات

نظام صوت جاكوار )80 واط(

AM/FM راديو

AUXو Bluetooth® و USB وصالت

يتوفر كترقية
شاشة لمس 10.2 بوصة ذات إشارات لمس متعددة وشاشة رئيسية قابلة للتخصيص

شاشة عرض على لوحة أجهزة القياس 12.3 بوصة مع أقراص افتراضية وعرض خرائط ثالثية 
األبعاد بملء الشاشة

Navigation Pro نظام

نظام الصوت  ™Meridian  )380 واط(

USB ووصلتا Bluetooth® و AM/FM راديو

ذاكرة بحجم 10 جيجابايت صالحة لالستخدام

CD/DVD محرك أقراص

8 بوصات
10.2 بوصة



INCONTROL تقنيات

TOUCH نظام
نظام المعلومات والترفيه المتقدم كميزة قياسية

ُيَعّد نظام الوسائط المتعددة Touch هو نظام F-PACE المتكامل لالتصال والتحكم والترفيه. الميزات الرئيسية هي:

شاشة لمس 8 بوصات في منتصف الكونسول المركزي. واجهة رسومية واضحة وسريعة االستجابة لسرعة التحكم.

شاشة لمس سهلة االستخدام تستجيب مباشرة إليماءات اللمس والتمرير.

يجعل توجيه المالحة* تخطيط الرحالت واتباع الطرق سهاًل بفضل إرشادات المالحة الصوتية التفصيلية خطوة بخطوة 
باإلضافة إلى عرض التقاطعات. يمكن لوظيفة "تحديد الموقع" تحديد موقع السيارة بدقة حتى عندما يتعذر تلقي 

إشارات نظام تحديد المواقع العالمي )GPS(؛ إنها وظيفة مثالية للقيادة في مراكز المدن أو عبر األنفاق.

 Touch ربط هاتفك الذكي والتحكم فيه عن طريق نظام Bluetooth يتيح لك توصيل الهاتف المزّود بتقنية 
سواء إلجراء المكالمات الهاتفية أو تشغيل الموسيقى: ببساطة وسهولة وبدون أسالك.

.AUXو USB وكذلك وصالت ،*DABو AM/FM الوصول إلى عالم من الموسيقى  بفضل راديو

تقلل تقنية تحويل النص إلى صوت المتكاملة االنشغال عن القيادة بقراءة الرسائل النصية الواردة. يمكنك الرد 
بسهولة عبر رسائل قصيرة ُمعّدة مسبقًا.

 يتوفر التحكم الدقيق في درجة الحرارة من خالل شاشة اللمس. حيث يمّكنك من ضبط مستويات درجة الحرارة 
واتجاه تدفق الهواء وشدته كما يمكنك تشغيل المقاعد المدفأة أو المبردة )إذا توفرت(.

jaguar-me.com/incontrol على InControl استكشف نظام

قد تكون بعض ميزات نظام InControl اختيارية وهي متاحة حسب السوق أو مجموعة نقل الحركة. ُيرجى الرجوع إلى موقع جاكوار اإللكتروني الخاص 
 ببلدك أو وكيل جاكوار المحلي لمعرفة مدى إتاحة الميزات والشروط الكاملة الخاصة ببلدك. تتطلب بعض الميزات استخدام بطاقة SIM مالئمة مع 

عقد بيانات مناسب، ما يتطلب اشتراًكا آخر بعد مرور المدة األولية التي يخبرك بها الوكيل. ال يمكن ضمان إمكانية اتصال المحمول في كل المواقع.
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شاشة لمس 8 بوصات موضحة بالحجم الفعلي

 قياسي: نظام صوت جاكوار )80 واط(الصوت
اختياري: النظام الصوتي  ™Meridian  )380 واط(

المالحة*إرشادات المالحة
شاشة لمس 8 بوصاتشاشة عرض

AM/FM. وصلة USB ووصلة  ®Bluetooth ووصلة AUXالوسائط المتعددة

*ميزات اختيارية.



INCONTROL تقنيات

يرتقي الجيل التالي من أجهزة وبرامج نظام Touch Pro بإمكانيات االتصال والترفيه التي تتمتع بها سيارة F-PACE إلى أعلى مستوياتها. 
تحل مزايا نظام Touch Pro المزايا الموجودة في نظام Touch أو تحسنها. تتمثل الجوانب الرئيسية لنظام Touch Pro فيما يلي:

شاشة لمس أكبر وأسرع استجابة مقاس 10.2 بوصة في منتصف الكونسول المركزي مع شاشة رئيسية قابلة للتخصيص وأوقات 
استجابة فائقة السرعة. تجعل اللوحة الجانبية التفاعلية تنفيذ المهام المتعددة أمرًا سهاًل.

التحكم اللمسي الدقيق يتيح لك التحكم والتفاعل مع المعلومات بسرعة وبسالسة. تستجيب الشاشة التي تعمل باللمس بطريقة 
الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي نفسها، من خالل تقديم إشارات لمس متعددة مثل تقريب األصابع للتكبير والتمرير.

تعمل شاشة عرض لوحة األجهزة 12.3 بوصة مع العدادات االفتراضية وعرض الخرائط ثالثية األبعاد بملء الشاشة على جعل القيادة أكثر 
إمتاعًا. وهي موجودة ضمن شاشة عرض أجهزة القياس أمام السائق مباشرة. اختر عرض الخرائط ثالثية األبعاد بملء الشاشة أو سمة 

واحدة من بين أربع سمات رسومية لتناسب تفضيالتك الشخصية.

نظام مالحة ُمحّسن مع أوقات استجابة أسرع. وتكمن إحدى الميزات العديدة المبتكرة لنظام المالحة Touch Pro في أنها تتيح لك تحديد 
وجهة وسيقوم النظام بتنبيهك إذا لم يتوفر لديك ما يكفي من الوقود الستكمال الرحلة. وعندئٍذ يعرض محطات تعبئة الوقود عند نقطة 

ما على الطريق ينخفض عندها مستوى الوقود. كما يعرض النظام تلقائيًا خيارات ركن السيارات.

مساحة شخصية لتخزين الوسائط سعة 10 جيجابايت للموسيقى واألفالم. يمكنك "التوصيل والتشغيل" باستخدام منفذي USB مما 
يتيح سرعات نقل أسرع.

يتيح العرض الثنائي* للراكب األمامي والسائق االستمتاع بمختلف الوسائط على ذات شاشة اللمس مقاس 10.2 بوصة. على سبيل 
المثال، يمكن للراكب األمامي مشاهدة أحد األفالم )االستماع إلى الصوت باستخدام سماعات الرأس الالسلكية( بينما يتابع السائق 

نظام المالحة.

TOUCH PRO نظام
الترقية إلى الجيل التالي من نظام المعلومات والترفيه

jaguar-me.com/incontrol على InControl استكشف نظام

قد تكون بعض ميزات نظام InControl اختيارية وهي متاحة حسب السوق أو مجموعة نقل الحركة. ُيرجى الرجوع إلى موقع جاكوار اإللكتروني الخاص ببلدك أو وكيل جاكوار 
 المحلي لمعرفة مدى إتاحة الميزات والشروط الكاملة الخاصة ببلدك. تتطلب بعض الميزات استخدام بطاقة SIM مالئمة مع عقد بيانات مناسب، ما يتطلب اشتراًكا آخر بعد 

مرور المدة األولية التي يخبرك بها الوكيل. ال يمكن ضمان إمكانية اتصال المحمول في كل المواقع.
| 54



شاشة لمس قياس 10.2 بوصة موضحة بالحجم الفعلي

لوحة أجهزة قياس رقمية كاملة بحجم 12.3 بوصة مع عدادات افتراضية

 قياسي: نظام الصوت  ™Meridian  )380 واط(الصوت
 اختياري: نظام الصوت المحيطي  ™Meridian  )825 واط(

نظام Navigation Proإرشادات المالحة
شاشة لمس 10.2 بوصةشاشة عرض

 راديو AM/FM والعرض الثنائي و ®Bluetooth ووصلتا USB. الوسائط المتعددة
CD/DVD ذاكرة قابلة لالستخدام بحجم 10 جيجابايت ومحرك أقراص

*ميزات اختيارية.



Fresh Air مضخم صوت
موجات الصوت عالي التردد والنطاق المتوسط والجهير من الباب األمامي

موجات الصوت عالي التردد والنطاق المتوسط من الباب الخلفي

رسم تخطيطي يمثل نظام الصوت  ™Meridian بقوة 380 واط.

الصوت

 توفر األنظمة الصوتية الرائعة في سيارة F-PACE موسيقى نابضة بالحياة. حيث يوفر نظام الصوت 
من جاكوار نطاقًا سمعيًا من خالل 6 مكبرات للصوت. توفر أنظمة الصوت  ™Meridian االختيارية تجربة 

 ،Meridian™  استماع ُمحّسنة. تستخدم هذه األنظمة، المصممة بالتعاون مع خبراء الصوت في بريطانيا
تقنية صوتية مبتكرة مع توزيع مكبرات الصوت بدقة لتوفير مستوى محّسن بصورة مثالية من جودة الصوت.

اختر من بين مجموعة من أنظمة الصوت، بما فيها نظام الصوت بقدرة 380 واط الذي يتضمن 11 مكبرًا 
 للصوت أو نظام الصوت المحيطي بقدرة 825 واط الذي يتضمن 17 مكبرًا للصوت.  وتضمن جميع 

.F-PACE األنظمة أن يستمتع الجميع بتجربة صوتية غنية وشاملة، أينما جلست أنت أو الركاب في سيارة

MERIDIAN™  األنظمة الصوتية نظام الصوت من جاكوار



380380825

1111

1212

80

6

416

17

INCONTROL تقنيات

 نظام الصوت 
MERIDIAN™  من

تحكم ديناميكي في مستوى الصوت*
380 واط

11 مكبر صوت بما فيها مضخم صوت
12 قناة لمضخم الصوت

 نظام الصوت
MERIDIAN™ 

التحكم الديناميكي في مستوى الصوت**
380 واط

11 مكبر صوت بما فيها مضخم صوت
12 قناة لمضخم الصوت

 نظام معالجة إشارات رقمية متقدم مع تضخيم صوت 
رقمي تقنية Audyssey MultEQ لموازنة الصوت

 نظام الصوت المحيطي
MERIDIAN™ 

التحكم الديناميكي في مستوى الصوت**
825 واط

17 مكبر صوت بما فيها مضخم صوت
16 قناة لمضخم الصوت

 نظام معالجة إشارات رقمية متقدم مع تضخيم 
 صوت رقمي تقنية Audyssey MultEQ لموازنة 

Meridian™ Trifield الصوت تقنية

 نظام الصوت
من جاكوار

تحكم ديناميكي في مستوى الصوت*
80 واط

6 مكبرات صوت
4 قنوات لمضخم الصوت

*يقوم بالضبط تلقائيًا مع تغير سرعة السيارة.
**يقوم بالضبط تلقائيًا مع تغير سرعة السيارة و/أو تغير مستويات الضوضاء المحيطة.

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE PORTFOLIO بلون أبيض يولنغ يشتمل على ميزات اختيارية )يعتمد على السوق(

مكبرات صوت

قنوات لمضخم الصوت

واط

مكبرات صوت

قنوات لمضخم الصوت

واط

مكبرات صوت

قنوات لمضخم الصوت

واط

مكبرات صوت

قنوات لمضخم الصوت

واط

 األنظمة الصوتية المتاحة 
TOUCH مع نظام

 األنظمة الصوتية المتاحة 
TOUCH PRO مع نظام

اختيارياختياري قياسيقياسي
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عرض رسومي فقط.
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السالمة والكفاءة

أنظمة مساعدة السائق المتقدمة

 *يعتمد التوفر والتركيب على السوق.
ُيرجى مراجعة الصفحات 68-73 لمعرفة متطلبات التركيب.

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE PORTFOLIO بلون أبيض يولنغ يشتمل على ميزات اختيارية )يعتمد على السوق(

 نظام مراقبة النقطة العمياء والكشف 
عن السيارات عند الرجوع للخلف*

 يحذرك نظــام مراقبة النقطة العمياء من الســيارات 
أو العقبات الموجودة بجانب سيارة F-PACE، وكذلك 
 الســيارات القادمــة مــن الخلف مــن مســافة بعيدة، 
 عن طريق عــرض رمز في المرآة الخارجية المناســبة. 
يعــزز نظــام الكشــف عــن الســيارات عنــد الرجــوع 
ويقــوم  العميــاء  النقطــة  للخلــف وظيفــة مراقبــة 
بتحذيــرك من خــالل الشاشــة التــي تعمــل باللمس 
عنــد مــرور الســيارات أثنــاء الرجــوع إلــى الخلــف - 
 عنــد مغــادرة أماكــن الركــن مــع الرؤيــة المحــدودة، 

على سبيل المثال.

نظام المساعدة على الركن*
 أصبحــت عمليــة الركن فــي األماكن الضيقة أســهل 
المســاعدة  نظــام  بفضــل  مضــى  وقــت  أي   مــن 
توجيــه   F-PACE ســيارة  تســتطيع  الركــن.  علــى 
 نفســها بدقــة خــالل منــاورات الركــن علــى التوازي 
أو فــي مواقــف الســيارات - ويقــوم الســائق فقــط 
يمكــن  الوقــود.  ودواســة  المكابــح  فــي  بالتحكــم 
لوظيفة مســاعد الخروج المساعدة في توجيه سيارة 

F-PACE عند مغادرة أماكن الركن المتوازية.

نظام الكاميرا المحيطي*
 للمســاعدة على مختلف المناورات، بــدءًا من الركن 
بجانــب الرصيــف ووصــواًل إلى الدخول إلــى األماكن 
الضيقة والتقاطعات والخروج منها، حيث يوفر نظام 
 الكاميــرا المحيطــي رؤيــة خارجيــة بزاويــة 360 درجة 
على شاشــة اللمس. ولتحســين هذا النظام بشكل 
أكبــر، تتوفــر أيضــًا ميــزة جديــدة لتوجيــه الســيارة 
عنــد الســير لألمــام والكشــف عــن الســيارات عند 
الرجــوع للخلف. نظرًا لكونه جــزءًا من نظام الكاميرا 
المحيطــي، يزود توجيه الســيارة عند الســير لألمام 
الســائق بصــور علــى الشاشــة للســيارة ومســافة 
الركن. ويســاعد الكشــف عن الســيارات عند السير 
لألمام على تجنب التصادمات المحتملة في مناورات 

السير لألمام التي تتضمن رؤية محدودة.

 نظام تكّيفي لتثبيت السرعة 
 مع نظام المساعدة في الحفاظ 

على مسافة األمان*
يستخدم نظام تثبيت الســرعة التكيفي تكنولوجيا 
الــرادار لضبط الســرعة تلقائيًا للحفاظ على مســافة 
آمنــة من الســيارة الموجــودة في المقدمــة. في حال 
أبطــأت تلك الســيارة، تقلــل F-PACE من ســرعتها 
 F-PACE تســتأنف  آمنــة.  مســافة  علــى  للحفــاظ 
ســرعتها المعينة مســبقًا بمجرد خلو الطريق أمامها 
مــن أي معوقــات. إذا توقفت الســيارة فــي المقدمة 
الحفــاظ  فــي  المســاعدة  نظــام  فيقــوم   تمامــًا، 
 على مســافة آمنة بإيقاف F-PACE بشــكل سلس. 
بمجــرد اســتئناف حركــة المــرور مــرة أخــرى، المس 
دواســة الوقود وستتبع F-PACE الســيارة الموجودة 

أمامك مرة أخرى.

1234
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بنية مستدامة

تتميز سبائك األلومنيوم المستخدمة في الكثير من بنية 
الطراز F-PACE بأنها سبائك من األلومنيوم الُمعاد التدوير 
عالي المستوى. كما أّن استخدام طاقة أقل بكثير من إنتاج 

.F-PACE األلومنيوم األولي يحّد من األثر البيئي لسيارة

 *حسب السوق.
**يعتمد على المحرك والطراز.

السالمة والكفاءة

تقنيات فعالة
احتكاك منخفض

 يريد الجميع القيام بالكثير من األمور بتكلفة أقل. ولهذا السبب يستخدم الطراز F-PACE مجموعة من التقنيات للتقليل 
من استهالك الوقود وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، كل ذلك مع الحفاظ على الطابع الديناميكي لسيارة جاكوار.

تقنيات نظيفة
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مواد خفيفة الوزن

يعمل المهندسون في كل مرحلة من مراحل عملية 
التطوير على تقليل الوزن في جميع عناصر السيارة 

 بأقصى درجة ممكنة. وينتج ذلك التوازن األمثل 
بين أفضل أداء وتوفير الوزن لزيادة الكفاءة.

الديناميكيات الهوائية المتقدمة

 يتم تطوير الديناميكيات الهوائية لسيارة 
 F-PACE وتحسينها بمساعدة تحليل ديناميكا الموائع 

 الحسابية. بزيادة مستوى الثبات والتقليل من السحب، 
 F-PACE يمكن أن يصل استهالك الوقود لطراز 

إلى 5.3 لترات/100 كم** مع مستوى منخفض من 
انبعاثات ثنائي أكسيد كربون يصل إلى 139 جرامًا/كم**.

تقنيات االحتكاك المنخفض

تستخدم مجموعة محركات Ingenium تقنيات طالء 
ذكية على المكابس ومحامل األسطوانات اإلبرية 

واألجزاء الميكانيكية األخرى. ويساعد هذا على تقليل 
االحتكاك، وخاصة عند انخفاض درجات حرارة المحرك، 

بحيث يكون أداء السيارة في أفضل حاالته.

وظيفة التشغيل/اإليقاف

تتوفر جميع محركات F-PACE بوظيفة 
التشغيل/اإليقاف*. وهي تعمل على إيقاف 

تشغيل المحرك عند الوصول إلى حالة التوقف 
 الكامل وُتعيد تشغيل المحرك على الفور 

عند الحاجة. ويساعد ذلك في توفير الوقود، 
خاصًة عند القيادة داخل المدينة.



123
إضفاء الطابع الشخصي

F-PACE – اختيارك
jaguar-me.com :م سيارتك علي موقع صمِّ

إضفاء الطابع الشخصي

الصفحة 64

 اختر محركًا من أكثر محركات البنزين  أو الديزل* 
قوة وفاعلية لسيارة F-PACE  ليتناسب مع 

أسلوبك في القيادة.

الصفحة 66

 قارن الميزات والخيارات القياسية 
.F-PACE الوفيرة في طرازات

الصفحة 76

 عّبر عن أسلوبك الفريد والخاص مع أحد 
.F-PACE األلوان الخارجية المذهلة لسيارة

اختر

المحرك
اختر

الطراز والخيارات
اختر

اللون

*حسب السوق.
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465 الصفحة 78

قم بإضافة لمستك الشخصية النهائية على سيارة 
 F-PACE الخاصة بك، وعّزز مظهرها المذهل، 

مع مجموعة من العجالت المصنوعة من خالئط 
األلومنيوم ذات التصميم الرائع.

اختر

العجالت
الصفحة 80

توجد مجموعة كبيرة من المواد والجلود وقشور 
الزينة واألسطح الخارجية الفاخرة التي تناسب 

جميع األذواق الشخصية.

الصفحة 94

قم بإضفاء طابعك الشخصي بإضافة األناقة والمزايا العملية 
والتنوع مع ملحقات عدة الطراز F-PACE المعتمدة من وكيل 

جاكوار المحلي.

اختر

التصميم الداخلي
اختر

إكسسوارات عدة جاكوار



1

إضفاء الطابع الشخصي

 *حسب السوق.
**سرعة قصوى محدودة.

 ُيرجى مراجعة صفحات المواصفات الفنية لمعرفة األرقام الكاملة الستهالك الوقود. األرقام المبينة هي نتيجة الختبارات الجهة المصنعة الرسمية وفقًا لقوانين االتحاد األوروبي. 
 قد يختلف استهالك الوقود الفعلي للسيارة عن ذلك المتحقق في تلك االختبارات، كما أن هذه األرقام مقدمة ألغراض المقارنة فقط. تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق.

ُيرجى االتصال بالوكيل المحلي للحصول على بيانات إقليمية خاصة.

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
 (AWD) الدفع الكلي 
0-100 كم/الساعة

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
(AWD) الدفع الكلي

السرعة القصوى كم/ساعة

8.7 
ثواٍن

208 
كم/الساعة

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
(AWD) الدفع الكلي

0-100 كم/ساعة

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
(AWD) الدفع الكلي

السرعة القصوى كم/ساعة

6.2 
ثواٍن

241 
كم/الساعة

محركات الديزل*
2.0 لتر

(AWD) رباعي األسطوانات مع نظام الدفع الكلي
تربوتشارجد

الحد األقصى للقّوة 180 حصانًا
الحد األقصى لعزم الدوران 430 نيوتن متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 8.7 ثواٍن
السرعة القصوى 208 كم/الساعة

 استهالك الوقود المجمع 5.3 لترات/100 كم 
بناقل حركة أوتوماتيكي

 انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون المجّمعة 139 جم/كم 
بناقل حركة أوتوماتيكي

R-SPORTو ،PORTFOLIOو ،PRESTIGEو ،PURE

اختر

المحرك
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

3.0 لترات
(AWD) سداسي األسطوانات مع نظام الدفع الكلي

تربوتشارجد مزدوج

الحد األقصى للقّوة 300 حصان
أقصى عزم دوران 700 نيوتن متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 6.2 ثانية
السرعة القصوى 241 كم/ساعة

 استهالك الوقود المجمع 6.0 لترات/100 كم 
مع ناقل حركة أوتوماتيكي

 انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون المجّمعة 159 جم/كم 
مع ناقل حركة أوتوماتيكي

PURE، PRESTIGE، PORTFOLIO، R-SPORT، S
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محركات البنزين
2.0 لتر

(AWD) رباعي األسطوانات مع نظام االدفع الكلي
تربوتشارجد

الحد األقصى للقوة 250 حصانًا
الحد األقصى لعزم الدوران 365 نيوتن متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 6.8 ثواٍن
السرعة القصوى 217 كم/ساعة

 استهالك الوقود المجمع 7.4 لترات/100 كم 
بناقل حركة أوتوماتيكي

 انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون المجّمعة 170 جم/كم 
بناقل حركة أوتوماتيكي

R-SPORTو ،PORTFOLIOو ،PRESTIGEو ،PURE

 محرك سعة 3.0 لترات 
(AWD) بست أسطوانات ونظام االدفع الكلي

سوبرتشارجد

القوة القصوى 380 حصانًا
أقصى عزم دوران 450 نيوتن متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 5.5 ثواٍن
السرعة القصوى 250 كم /ساعة**

 استهالك الوقود المجمع 8.9 لترات/100 كم 
بناقل حركة أوتوماتيكي

 انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون المجّمعة 209 جم/كم 
بناقل حركة أوتوماتيكي

S

3.0 لترات
(AWD) سداسي األسطوانات مع نظام الدفع الكلي

سوبرتشارجد

القوة القصوى 340 حصانًا
أقصى عزم دوران 450 نيوتن متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 5.8 ثواٍن
السرعة القصوى 250 كم /ساعة**

 استهالك الوقود المجمع 8.9 لترات/100 كم 
بناقل حركة أوتوماتيكي

 انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون المجّمعة 209 جم/كم ب
ناقل حركة أوتوماتيكي

R-SPORTو ،PORTFOLIOو ،PRESTIGEو ،PURE

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
)AWD( الدفع الكلي

السرعة القصوى كم/ساعة

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
)AWD( الدفع الكلي

0-100 كم/ساعة

5.8 
ثواٍن

**250 
كم/الساعة

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
)AWD( الدفع الكلي

السرعة القصوى كم/ساعة

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
 )AWD) الدفع الكلي 
0-100 كم/الساعة

6.8 
ثواٍن

217 
كم/الساعة

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
)AWD( الدفع الكلي

السرعة القصوى كم/ساعة

ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام 
 )AWD) الدفع الكلي 
0-100 كم/الساعة

5.5 
ثواٍن

**250 
كم/الساعة



2

PURE
الميزات الرئيسية

عجالت مصنوعة من خالئط األلومنيوم مقاس 18 بوصة

 مصابيح زينون أمامية ثنائية الوظائف مع مصابيح قيادة نهارية 
'J' على شكل LED من نوع

غسل كهربائي للمصابيح األمامية

Luxtec مقاعد

مقاعد أمامية يدوية يمكن ضبطها في 8 أوضاع

سطح خارجي مطلي باللون األسود الالمع

عجلة قيادة من الجلد المحبب الناعم

PRESTIGE
)PURE الميزات الرئيسية )باإلضافة إلى

مقاعد مكسوة بالجلد المحبب

مقاعد أمامية كهربائية يمكن ضبطها على 10 أوضاع

إطار للنوافذ الجانبية من الكروم

فرش سّجاد

إضاءة داخلية محيطة

باب خلفي كهربائي

مساعد النقطة العمياء

مساعد الركن األمامي والخلفي

سقف بانورامي ثابت

PORTFOLIO
)PRESTIGE الميزات األساسية )باإلضافة إلى

عجالت من خالئط األلومنيوم مقاس 19 بوصة

مقاعد فاخرة مكسوة بجلد وندسور مثقب

مقاعد أمامية فاخرة كهربائية يمكن ضبطها في 20 وضعًا مع ذاكرة

إضاءة داخلية محيطة قابلة للتعديل

قشرة خارجية من خشب الدردار الالمع

فتحة سقف بانورامية منزلقة

باب خلفي كهربائي يعمل باإلشارة

نظام تحكم بدرجة الحرارة رباعي المناطق

النظام الصوتي  ™Meridian  )380 واط(

نظام المالحة

الدخول بدون مفتاح

نظام المساعدة على الركن بزاوية 360 درجة

إضفاء الطابع الشخصي

كما قد تختلف الميزات القياسية وفقًا للسوق ونوع المحرك وناقل الحركة. ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار أو موقع الويب للسوق المحلي.

LUXURY

اختر

الطراز
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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SPORT

R-SPORT
)PURE الميزات الرئيسية )باإلضافة إلى

عجالت مصنوعة من خالئط األلومنيوم مقاس 19 بوصة

 مجموعة الهيكل R-Sport تتضمن مصدات أمامية وخلفية تحمل 
 شعار R-Sport، وواقيات أبواب بلون الهيكل مع طالء خارجي 

باللون األسود الالمع

إطار لشبكة الرادياتير وفتحات تهوية جانبية كهربائية من الكروم الالمع

أطر نوافذ جانبية باللون األسود الالمع

R-Sport دواسات عتبات معدنية تشتمل على شارة

مقاعد مكسوة بالجلد المحبب الُمثّقب مع درزات بلون متباين

مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائًيا في 10 أوضاع

مقابض تبديل التروس باللون الكروم الالمع

إضاءة داخلية محيطة

مصابيح ضباب أمامية

سقف بانورامي ثابت

الديناميكيات القابلة للتهيئة

باب خلفي كهربائي

مساعد النقطة العمياء

مساعد الركن األمامي والخلفي

S
)R-SPORT الميزات الرئيسية )باإلضافة إلى

عجالت مصنوعة من خالئط األلومنيوم مقاس 20 بوصة

 مجموعة الهيكل S تتضمن مصدات S األمامية والخلفية، وواقيات 
أبواب S بلون الهيكل مع طالء خارجي بلون الكروم الالمع

S دواسات عتبات معدنية تشتمل على شارة

مقاعد أمامية كهربائية يمكن ضبطها على 10 أوضاع مع ذاكرة

تطعيمات باأللومنيوم الشبكي

دواسات رياضية المعة

ديناميكيات تكيفية

مقابض مكابح باللون األحمر

فتحة سقف بانورامية منزلقة

باب خلفي كهربائي يعمل باإلشارة

نظام تحكم بدرجة الحرارة رباعي المناطق

النظام الصوتي  ™Meridian  )380 واط(

نظام المالحة

نظام الدخول بدون مفتاح



2
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

إضفاء الطابع الشخصي

الميزات األساسية القياسية واالختيارية
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الوصف
راجع الصفحة 2222260وظيفة التشغيل/اإليقاف*

22222مساعد االنطالق على المرتفعات
 يمنع سيارة F-PACE الخاصة بك من الرجوع إلى الوراء عند االنطالق على المنحدرات، 

مما يساعدك على االنطالق المثالي على التالل في كل مرة
راجع الصفحة 2222226نظام JaguarDrive Control مع الوضع االقتصادي والديناميكي والعادي والمطر والثلج والجليد

)EPAS( ز كهربائيًا راجع الصفحة 2222237نظام التوجيه المعزَّ
تحرير مكابح الركن أوتوماتيكيًا دون الحاجة إلى إدخال السائق أثناء الضغط على دواسة البنزين لالنطالق22222مكابح ركن كهربائية مع تحرير الفرامل عند القيادة

يزيد ضغط المكابح في حاالت الطوارئ22222مساعد الكبح في حاالت الطوارئ
22222تشغيل أضواء التحذير عند الفرملة الشديدة

22222الوسائد الهوائية
 السائق والراكب األمامي مع نظام اكتشاف مستخدم المقعد للركاب 

وستارة أمامية جانبية وستارة نافذة جانبية بطول كامل
تقلل هذه الميزة، عند تحديدها، من حجم صندوق السيارة إلى 463 لترًا بسبب ارتفاع أرضية صندوق السيارة22222إطار احتياطي بحجم كامل )غير متاح مع قضبان التخزين في مساحة التحميل(

راجع الصفحة 2222242توجيه عزم الدوران
راجع الصفحة 2222245نظام التحكم الديناميكي بالثبات والتحكم في السحب

22222نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة

22222مساعد التحكم بثبات المقطورة
 يتدخل عندما يكشف النظام تأرجحًا أو حركة يحتمل أن تكون خطرة 

إلعادة السيطرة على المقطورة مرة أخرى. راجع الصفحة 45
22222نوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء مع إمكانية الفتح/الغلق بلمسة واحدة وخاصية منع االحتجاز

يقّلل من دخول أشعة الشمس للحد من الوهج ومنع األشعة فوق البنفسجية الضارة من دخول المقصورة22222زجاج أمامي عاكس لألشعة تحت الحمراء )الزجاج األمامي فقط(
iPod®  واتصال Auxiliaryو USB راجع الصفحة 2222251مقبسا

Bluetooth®  راجع الصفحة 2222251اتصال
Bluetooth®  راجع الصفحة 2222253تدفق
22222التشغيل بضغطة زر

اختر

الخيارات

*حسب السوق.

2 قياسي  7 اختياري  — غير متاح

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

يعتمد توافر الميزات وتركيبها على السوق.

jaguar-me.com أو قم بتهيئة سيارتك على موقع F-PACE لالطالع على قائمة كاملة بالميزات والمجموعات االختيارية، ُيرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة
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Park Assist
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الوصفالرمزناقل الحركة والميزات الديناميكية
 ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان. سرعات مع نظام التبديل التسلسلي من جاكوار 

)يشمل مقابض تبديل التروس ونظام التحكم في التقدم على كل األسطح(
A40H7777226 راجع الصفحة

G75A77722الديناميكيات القابلة للتهيئة

C35A77772الديناميكيات التكيفية )تتضمن الديناميكيات القابلة للتهيئة عند تحديدها مع ناقالت الحركة األوتوماتيكية(

راجع الصفحة H41F7777758نظام تكيفي لتثبيت السرعة مع نظام المساعدة في الحفاظ على مسافة األمان )يتطلب ناقل حركة أوتوماتيكي(
راجع الصفحة B73G7777741نظام االستجابة التكيفية لألسطح )يتطلب نظام الدفع بأربع عجالت وناقل حركة أوتوماتيكي والديناميكيات التكيفية(

G36B77772مكابح أمامية بحجم 350 ملم )قياسية مع المحركات سداسية األسطوانات(

الميزات واألسطح الخارجية

الميزات والحلية الخارجية
F45A72727سقف بانورامي ثابت

F45C77272فتحة سقف بانورامية منزلقة

B69B72727باب خلفي كهربائي

 الباب الخلفي الذي يعمل باإلشارة )يتطلب نظام المفتاح الذكي 
من جاكوار مع نظام الدخول من دون مفتاح والتشغيل بضغطة زر(

B69C77272

D53C—2277إطار نافذة جانبية من الكروم )غير متاح مع مجموعة التصميم الخارجي باللون األسود(

B16D77777قضبان للسقف باللون األسود الالمع

B16F77777قضبان للسقف من الكروم الالمع

R-Sport 2———طقم الهيكل—
يتضمن مصدًا أماميًا R-Sport وواقيات أبواب بلون الهيكل تحمل شعار R-Sport مع سطح خارجي باللون 
R-Sport ومصدًا خلفيًا R-Sport األسود الالمع وفتحات تهوية جانبية كهربائية من الكروم الالمع وشارة

S 2————طقم الهيكل
 S بلون الهيكل مع أسطح خارجية من الكروم الالمع ومصدًا خلفيًا S وواقيات أبواب S يتضمن مصدًا أماميًا 

مع سطح خارجي باللون األسود الالمع وموزع هوائي خلفي من الكروم الالمع
—B05H7777حذف شارة مجموعة نقل الحركة



اختر2

الخيارات

إضفاء الطابع الشخصي

2 قياسي  7 اختياري  — غير متاح

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

يعتمد التوفر والتركيب على السوق.

jaguar-me.com م سيارتك على موقع للحصول على قائمة كاملة بالميزات والمجموعات االختيارية، ُيرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة F-PACE أو صمِّ

الميزات واألسطح الخارجية - يتبع
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الوصفالرمزالزجاج والمرايا الخارجية
72222مّساحات زجاج أمامي مستشعرة للمطر

D96A77777زجاج أمامي مدفأ مع نفاثات غاسلة مدفأة

H75A77777زجاج الخصوصية

————B28J2مرايا أبواب مدفأة

B28U72727مرايا أبواب مدفأة مع ميزة الطي الكهربائي ومصابيح االقتراب

 مرايا األبواب المدفأة ذات التعتيم األوتوماتيكي مع ميزة الطي الكهربائي ومصابيح االقتراب 
)تتطلب مرآة رؤية خلفية داخلية مزودة بخاصية التعتيم األوتوماتيكي(

B28P77—7—

المصابيح األمامية واإلضاءة
'J' على شكل LED مصابيح زينون أمامية ثنائية الوظائف مع مصابيح قيادة نهارية من نوعD90L22222تشمل الغسل الكهربائي للمصابيح األمامية

'J' مع مصابيح قيادة نهارية على شكل LED مصابيح أمامية تكيفية من نوعD90T7777712 تشمل مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي والغسل الكهربائي للمصابيح األمامية. راجع الصفحة
D01S77722مصابيح ضباب أمامية

القطر
C05C77777قضيب قطر قابل للفصل

C05B77777قضيب القطر القابل للفرد كهربائيًا

)ُيرجى مراجعة الصفحتين 76-77 لالطالع على مجموعة األلوان الكاملة(األلوان الخارجية

راجع الصفحة 2222276طالء مصمت
راجع الصفحتين 76-7777777طالء معدني

راجع الصفحة 7777777طالء فاخر

)ُيرجى مراجعة الصفحتين 79-78 لالطالع على المجموعة الكاملة(العجالت

تقلل هذه الميزة، عند تحديدها، من حجم صندوق السيارة إلى 508 لتراتC40Q77777إطار احتياطي موّفر للمساحة
C40R22222عجلة احتياطية بحجم كامل

)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطاراتC42R77777

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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المقاعد وقشور الزينة
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الوصفالرمزالمقاعد
F53A77—77مقاعد أمامية مدفأة

F53B—7—77مقاعد أمامية وخلفية مدفأة

 مقاعد أمامية تتميز بنظام التحكم في درجة الحرارة ومقاعد خلفية مدفأة 
)يتطلب مقاعد جلدية وإمكانية ضبط مسند أسفل الظهر كهربائيًا في أربعة أوضاع(

F53C—7277

————Z02J2مقاعد أمامية يدوية يمكن ضبطها في 8 أوضاع

—Z02P72—2مقاعد أمامية كهربائية يمكن ضبطها في 10 أوضاع
 تتضمن إمكانية التعديل الكهربائي لألمام/الخلف وارتفاع الوسادة وإمالة الوسادة 

وإمالة وسادة المقعد وضبط ارتفاع مسند الرأس يدويًا

Z02Q77—72مقاعد أمامية كهربائية يمكن ضبطها في 10 أوضاع مزودة بذاكرة )تتطلب مرايا األبواب بخاصية التعتيم األوتوماتيكي(

 تتضمن إمكانية التعديل الكهربائي لألمام/الخلف وارتفاع الوسادة وإمالة الوسادة كهربائيًا وإمالة وسادة 
 المقعد وضبط ارتفاع مسند الرأس يدويًا. تضبط وظيفة الذاكرة مقعد السائق ووضع المرآة وعجلة القيادة 

)في حالة تركيب عمود قابل للتعديل كهربائيًا(
F52A—7—72تعديل مسند أسفل الظهر كهربائيًا في 4 أوضاع )متاح مع المقاعد التي يمكن ضبطها في 8 أوضاع أو 10 أوضاع فقط(

 مقاعد أمامية رياضة كهربائية يمكن ضبطها في 18 وضعًا وتتضمن ضبط مسند أسفل 
الظهر الكهربائي الذي يمكن ضبطه في 4 أوضاع

Z02R———7—
 تتضمن إمكانية التعديل الكهربائي لألمام/الخلف وارتفاع الوسادة وإمالة الوسادة 
وتمديد الوسادة وإمالة وسادة المقعد والمسند. تعديل ارتفاع مسند الرأس يدويًا.

 مقاعد أمامية رياضة كهربائية يمكن ضبطها في 18 وضعًا وتتضمن ضبط 
مسند أسفل الظهر الكهربائي في 4 أوضاع مع ذاكرة

Z02S———77

تتضمن إمكانية التعديل الكهربائي لألمام/الخلف وارتفاع الوسادة وإمالتها وتمديدها وإمالة الوسادة السميكة 
 والمسند. تعديل ارتفاع مسند الرأس يدوًيا. تضبط وظيفة الذاكرة مقعد السائق ووضع المرآة وعجلة القيادة 

)في حالة تركيب عمود قابل للتعديل كهربائًيا(

 مقاعد أمامية فاخرة كهربائية يمكن ضبطها في 20 وضعًا وتتضمن ضبط مسند أسفل الظهر الكهربائي 
في 4 أوضاع مع ضبط ارتفاع مسند الرأس كهربائيًا ووظيفة الذاكرة لمقعد السائق والراكب

Z02M——2——

 تتضمن إمكانية التعديل الكهربائي لألمام/الخلف وارتفاع الوسادة وإمالتها وتمديدها وإمالة الوسادة 
 السميكة والمسند. ضبط ارتفاع مسند الرأس كهربائيًا. ضبط مساند الرأس ذات الجوانب يدويًا وضبط 

 الذاكرة لمقعد السائق والراكب )وليس الوسائد الجانبية والمسند أسفل الظهر( ووضع المرآة وعجلة القيادة 
)في حالة تركيب عمود قابل للتعديل كهربائيًا(

يشمل طراز S شعار S منقوشًا على مسند الرأس األماميB41T———22مقاعد رياضية من الجلد المحبب المثقب
H51A—2222مسند ذراع خلفي مع حامل أكواب مزدوج

H49A—7277مقاعد خلفية قابلة لإلمالة كهربائيًا

H40A77777أذرع تحرير المقاعد الخلفية عن ُبعد

ُيرجى مراجعة الصفحتين 92-93 لالطالع على مجموعة قشور الزينة بالكاملقشور الزينة

بطانة السقف والميزات الداخلية

بطانة السقف
HAMT22227بطانة سقف باللون المحاري الفاتح

HPDB77772بطانة سقف باللون األبنوسي

H01D77777بطانة سقف بالقماش المزأبر



إضفاء الطابع الشخصي

2 قياسي  7 اختياري  — غير متاح

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

يعتمد التوفر والتركيب على السوق.

jaguar-me.com م سيارتك على موقع للحصول على قائمة كاملة بالميزات والمجموعات االختيارية، ُيرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة F-PACE أو صمِّ

بطانة السقف والميزات الداخلية - يتبع
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الوصفالرمزالتجهيزات الداخلية
F28F77277دواسات عتبات معدنية مضيئة تحمل شعار جاكوار ولوحة معدنية لحماية مساحة التحميل من الخدوش

F31A77—72لوحة معدنية لحماية مساحة التحميل

H69H72—22فرش سّجاد

H69K77277فرش سجاد متميز

G48S————2دواسات رياضية المعة

————F96J2عجلة قيادة من الجلد المحبب الناعم

——F95U—22عجلة قيادة رياضية من الجلد المحبب الناعم

R-Sport عجلة قيادة من الجلد المحبب الناعم تحمل شعارF96G———2—

S عجلة قيادة من الجلد المحبب الناعم تحمل شعارF95T————2

——B66G222مقابض تبديل التروس باللون األسود

B66H———22مقابض تبديل التروس باللون الكروم الالمع

F97A77777عجلة قيادة مدفأة

D07J77272عمود توجيه قابل للتعديل كهربائيًا )يتطلب وظيفة الذاكرة لمقعد السائق أو مقعد السائق والراكب(

B68B72222مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذات التعتيم األوتوماتيكي

—2—22نظام تحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق

 نظام التحكم في درجة الحرارة رباعي المناطق )يتطلب مستشعر جودة الهواء وصندوق قفازات مبّرد. 
غير متاحة مع المقاعد األمامية اليدوية القابلة للضبط  في 8 أوضاع(

C88G—7272يتضمن مقبسي طاقة بقدرة 12 فولط في الصف الثاني

C89A، B23H77272مستشعر جودة الهواء وصندوق قفازات مبّرد قابل للقفل

————B65C2اإلضاءة الداخلية

B65A72—22إضاءة داخلية محيطة

B65B—7277إضاءة داخلية محيطة قابلة للتعديل

A03B77777مجموعة المدخنين

G71E22222حامال أكواب أماميان بغطاء )يتطلب ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات مع نظام تبديل السرعة التسلسلي من جاكوار(

تقع منافذ USB في الكونسول المركزي الخلفي—D72B72—2مقبسا طاقة إضافيان
C02B77777شبكة التقسيم اآلمنة لمساحة التحميل

H52C77777سكك التخزين في صندوق التحميل )غير متاحة مع العجلة االحتياطية بالحجم الكامل(
 سكك التخزين في صندوق التحميل ضرورية لبعض الملحقات. لمعرفة المزيد، 

accessories.jaguar.com/me ُيرجى مراجعة الوكيل الخاص بك أو تفضل بزيارة

jaguar-me.com :م سيارتك علي موقع صمِّ

اختر2

الخيارات
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بطانة السقف والميزات الداخلية - يتبع
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الوصفالرمزالميزات الداخلية - يتبع
C11A72222مساعد الركن الخلفي

C13A72222مساعد الركن األمامي

C14A72222كاميرا الرؤية الخلفية )تتطلب مساعد الركن األمامي(

راجع الصفحة C14D7777758نظام الكاميرا المحيطي )يتطلب مرايا مزودة بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي ومساعد الركن األمامي(
راجع الصفحة C17A7727758مساعد الركن بزاوية 360 درجة )يتطلب مساعد الركن األمامي(

راجع الصفحة C18B7777758مساعد الركن )يتطلب أنظمة المساعدة على الركن األمامية، ومساعد الركن بزاوية 360 درجة(

B39N77777جهاز فتح باب المرآب ) ®HomeLink( )يتطلب مرآة رؤية خلفية داخلية مزودة بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي(

 نظام مراقبة النقطة العمياء ونظام الكشف عن السيارات عند الرجوع للخلف 
)يتطلب مرايا التعتيم األوتوماتيكي ومساعد الركن الخلفي(

H71C7727258 راجع الصفحة

راجع الصفحة F04B7727258نظام المفتاح الذكي من جاكوار مع نظام الدخول من دون مفتاح والتشغيل بضغطة زر
راجع الصفحتين F05D7777749/48مفتاح اليد لألنشطة



jaguar-me.com :م سيارتك علي موقع صمِّ

إضفاء الطابع الشخصي

2 قياسي  7 اختياري  — غير متاح

*غير متاح على محركات الديزل سداسية األسطوانات.

**قياسي على محركات الديزل سداسية األسطوانات.

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

يعتمد التوفر والتركيب على السوق.

jaguar-me.com م سيارتك على موقع للحصول على قائمة كاملة بالميزات والمجموعات االختيارية، ُيرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة F-PACE أو صمِّ

INCONTROL المعلومات والترفيه واالتصال لنظام
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TOUCH الوصفالرمزال تتوافر المميزات إال مع نظام
راجع الصفحة G61C2222251شاشة لمس تكاثفية قياس 8 بوصات

راجع الصفحة P50S2222251مجموعة أجهزة قياس مزودة بشاشة عرض TFT مركزية مقاس 5 بوصات
راجع الصفحة G50F7727252المالحة

راجع الصفحة B43T22—2—52نظام الصوت من جاكوار*
B44V77272نظام الصوت  ™Meridian  )380 واط(**

)ُيرجى مراجعة الصفحة 55 لالطالع على مزيد من المعلومات(ال تتوفر المميزات إال مع نظام TOUCH PRO االختياري
 نظام المالحة Touch Pro Navigation بشاشة لمس بحجم 10.2 بوصة وشاشة عرض افتراضية 

عالية الدقة ألجهزة القياس بحجم 12.3 بوصة ونظام الصوت  ™Meridian  )380 واط(
Z59X7777755 راجع الصفحة

 نظام المالحة Touch Pro Navigation بشاشة لمس بحجم 10.2 بوصة وشاشة عرض افتراضية 
عالية الدقة ألجهزة القياس بحجم 12.3 بوصة ونظام الصوت  ™Meridian  )825 واط(

Z59Y7777755 راجع الصفحة

G61D77777تلفزيون رقمي )وفقًا للسوق(

D70E77777شاشة لمس بعرض ثنائي قياس 10 بوصات

اختر2

الخيارات
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مجموعات الخيارات
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الوصفالرمزمجموعات الخيارات

77777مجموعة التصميم الخارجي باللون األسود
 يغير األسطح الخارجية إلى اللون األسود الالمع. تتغّير االختالفات 

في مجموعة التصميم الخارجي باللون األسود حسب الطراز
تتكون من زجاج أمامي مدفأ مع نفاثات غاسلة مدفأة وعجلة قيادة مدفأة ومقاعد أمامية وخلفية مدفأةZ88D77777مجموعة الطقس البارد

—Z07A7777مجموعة الديناميكيات التكيفية
 تتكون من الديناميكيات التكيفية ونظام االستجابة التكيفية لألسطح 

))AWD( ال يتوفر إال في السيارات المزّودة بناقل حركة أوتوماتيكي وميزة الدفع الكلي(

—Z16X77—7مجموعة الذاكرة للمقاعد القابلة للضبط في 10 أوضاع
 تتكون من مقاعد أمامية كهربائية قابلة للضبط في 10 أوضاع مع الضبط اليدوي الرتفاع مسند الرأس 

 ووظيفة ذاكرة مقعد السائق ومرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم األوتوماتيكي ومرايا األبواب المدفأة 
ذات التعتيم األوتوماتيكي مع ميزة الطي الكهربائي ومصابيح اقتراب وعمود توجيه قابل للضبط كهربائيًا

—Z16Y———7مجموعة الذاكرة للمقاعد الرياضية القابلة للضبط في 18 وضعًا

 تتكون من مقاعد أمامية رياضية كهربائية يمكن ضبطها في 18 وضعًا مع ضبط مسند 
 أسفل الظهر الكهربائي في 4 أوضاع وذاكرة السائق ومرآة الرؤية الخلفية الداخلية المزودة 
 بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي ومرايا أبواب مدفأة مزودة بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي 

مع الطي الكهربائي ومصابيح االقتراب وعمود قيادة قابل للضبط كهربائيًا

Z12C—7—77مجموعة الراحة للمقاعد الخلفية
 تتكون من مقاعد أمامية وخلفية مدفأة وصندوق قفازات مبردة ومستشعر جودة الهواء 

ومقاعد خلفية قابلة لإلمالة كهربائيًا ونظام التحكم في درجة الحرارة رباعي المناطق

—Z87A77—7مجموعة المزايا العملية
 تتكون من أذرع التحرير عن ُبعد للمقاعد الخلفية، والباب الخلفي الذي يعمل باإلشارة، وشبكة 

 التقسيم اآلمنة لمساحة التحميل، وصندوق القفازات الُمبردة القابل للقفل، ومستشعر جودة الهواء، 
ونظام المفتاح الذكي من جاكوار مع نظام الدخول من دون مفتاح والتشغيل بضغطة زر

Z05C77—77المجموعة الفاخرة

 تشتمل على إضاءة داخلية قابلة للتهيئة وسجاد أرضية فاخر ودواسات عتبات معدنية مضيئة 
 تحمل شعار جاكوار ولوحة معدنية لحماية مساحة التحميل من الخدش وبطانة سقف من القماش المزأبر 

)ال تتوفر إال مع ناقل حركة أوتوماتيكي(

————Z68N7مجموعة مساعد الركن المتقدم
 تتكون من أنظمة المساعدة على الركن األمامية والخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية 

ونظام المساعدة على الركن بزاوية 360 درجة ونظام مساعد الركن

Z68Y77777مجموعة مساعد الركن المتقدم مع كاميرا محيطية
 تتكون من مساعد ركن أمامي وخلفي ونظام كاميرا محيطية ونظام المساعدة 

على الركن بزاوية 360 درجة ومساعد ركن )يتطلب مرايا بتعتيم أوتوماتيكي(



3
اسود سنتوريني

معدني صلب

أزرق لواررمادي كوريسأبيض يولنغأسود نارفيكأبيض فوجي

اختر

اللون
jaguar-me.com :م سيارتك علي موقع صمِّ



فضي إندوس فضي سيليكونأحمر فيرنزي

مجموعة األلوان الفاخرة

رمادي الكاربات لون السباقات البريطانية األخضرأزرق سيزيوم



4

 عجالت "STYLE 1022" قياس 
18 بوصة ذات 15 قضيبًا

 عجالت "STYLE 1018" قياس 
18 بوصة ذات 10 قضيبًا

 عجالت "STYLE 5037" قياس 
19 بوصة تشتمل على 5 قضبان

 عجالت "STYLE 5037" قياس 
19 بوصة تشتمل على 5 قضبان

أسود المعفضيفضيفضيتشطيبات العجالت الخالئطية

8.5J  × 19 بوصة8.5J  × 19 بوصة7.5J  × 18 بوصة7.5J  × 18 بوصةعجالت من خالئط األلومنيوم/الحجم

R18 60/ 255R18 60/ 255R19 55/255R19 55/ 255حجم اإلطار

C54SC54RC54UC55Rالرمز

Pure2777

Prestige7277

Portfolio7—77

R-Sport——77

S7777

 عجالت "STYLE 7012" قياس 
19 بوصة ذات 7 قضبان منقسمة

 عجالت "STYLE 5038" قياس 
19 بوصة ذات 5 قضبان منقسمة 

 عجالت "STYLE 1019" قياس 
20 بوصة ذات 10 قضبان منقسمة

 عجالت "STYLE 5031" قياس 
20 بوصة ذات 5 قضبان منقسمة 

 عجالت "STYLE 5031" قياس 
20 بوصة ذات 5 قضبان منقسمة

لون رمادي ومصقولة مثل األلماسأسود المعفضيلون رمادي ومصقولة مثل األلماسفضيتشطيبات العجالت الخالئطية

x  8.5J  20 بوصةx  8.5J  20 بوصة8.5J  × 20 بوصة8.5J  × 19 بوصة8.5J  × 19 بوصةالعجالت المصنوعة من خالئط األلومنيوم/الحجم

R19 55/ 255R19 55/ 255R20 50/ 255R20 50/ 255R20 50/ 255حجم اإلطار

C54TC54VC54GC54JC54Hالرمز

Pure77777

Prestige77777

Portfolio27777

R-Sport72777

S77777

إضفاء الطابع الشخصي

اختر

العجالت
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

2 قياسي  7 اختياري  — ال ينطبق
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قد تختلف الميزات القياسية واالختيارية وفقًا لمستوى التوفر في السوق.

 عجالت "STYLE 5036" قياس 
20 بوصة ذات 5 قضبان منقسمة

 عجالت "STYLE 5035" قياس 
20 بوصة تشتمل على 5 قضبان

 عجالت "STYLE 5035" قياس 
20 بوصة تشتمل على 5 قضبان

 عجالت "STYLE 1020" قياس 
22 بوصة تشتمل على 15 قضبان

سطح خارجي باللون الفضي وتطعيمات بلون متباينأسود المعلون رمادي ومصقولة مثل األلماسفضيتشطيبات العجالت الخالئطية

9.0J  × 22 بوصةx  8.5J  20 بوصةx  8.5J  20 بوصةx  8.5J  20 بوصةالعجالت المصنوعة من خالئط األلومنيوم/الحجم

R20 50/ 255R20 50/ 255R20 50/ 255R22 40/265حجم اإلطار

C54FC54XC54YC54Kالرمز

Pure7777

Prestige7777

Portfolio7777

R-Sport7777

S7277

 عجالت "STYLE 1020" قياس 
22 بوصة تشتمل على 15 قضبان 

 عجالت "STYLE 1020" قياس 
22 بوصة تشتمل على 15 قضبان

 عجالت "STYLE 9006" قياس 
22 بوصة تشتمل على 9 قضبان

 عجالت "STYLE 9006" قياس 
22 بوصة تشتمل على 9 قضبان

كروملون رمادي ومصقولة مثل األلماسسطح خارجي باللون الرمادي وتطعيمات بلون متباينسطح خارجي باللون األسود وتطعيمات بلون متباينتشطيبات العجالت الخالئطية

9.0J  × 22 بوصة9.0J  × 22 بوصة9.0J  × 22 بوصة9.0J  × 22 بوصةالعجالت المصنوعة من خالئط األلومنيوم/الحجم

R22 40/265R22 40/265R22 40/265R22 40/265حجم اإلطار

C54LC54PC54MC54Nالرمز

Pure7777

Prestige7777

Portfolio7777

R-Sport7777

S7777



5

PURE
 مقعد مع درزات 

بدرجات ألوان
 بطانة سقف الطبقة الخارجية

من المورزين*
 لوحة علوية 
بدون درزات

 الكسوة الداخلية السّجادة
ورموز الخيارات

قياسي
Luxtec أبنوسيأبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعأبنوسي مع أبنوسيمقاعدTR44

TR45أبنوسيأبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعالتيه مع التيه

PRESTIGE
 مقعد مع درزات 

متباينة
 بطانة سقف الطبقة الخارجية

من المورزين
 واجهة علوية 
بدون درزات

 الكسوة الداخلية السّجادة
ورموز الخيارات

قياسي
TR46أبنوسيأبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**خشب أبنوس مزخرف المعأبنوسي مع أسمر سينامقاعد مكسوة بالجلد المحبب

TR48إسبريسوإسبريسومحاري فاتحخشب أبنوس مزخرف المعالتيه مع إسبريسو

TR47أبنوسيأبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**خشب أبنوس مزخرف المعمحاري فاتح مع لون فستقي

PORTFOLIO
 مقعد مع درزات 

بدرجات ألوان
 بطانة سقف الطبقة الخارجية

من المورزين
 لوحة علوية 

مع درزات بدرجات ألوان
 الكسوة الداخلية السّجادة

ورموز الخيارات

قياسي
TR58أبنوسيأبنوسي مع أبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**خشب الدردار الالمعأبنوسي مع أبنوسيمقاعد مكسوة بجلد وندسور الُمثقب

TR61إسبريسوإسبريسو مع إسبريسومحاري فاتحخشب الدردار الالمعإسبريسو مع إسبريسو

TR62أبنوسيأبنوسي مع أبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**خشب الدردار الالمعأسمر سينا مع أسمر سينا

TR59إسبريسوإسبريسو مع إسبريسومحاري فاتحخشب الدردار الالمعالتيه مع التيه

TR60محاريمحاري مع محاريمحاري فاتحخشب الدردار الالمعمحاري فاتح مع محاري فاتح

إضفاء الطابع الشخصي

*تتوفر بطانة السقف من القماش المزأبر بصورة اختيارية.
 **تتوفر بطانة سقف بلون أبنوسي بصورة اختيارية.

 †تتوفر بطانة السقف بلون محاري فاتح بصورة اختيارية.
††تتوفر بطانة السقف من المورزين بصورة اختيارية.

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

اختر

التصميم الداخلي
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R-SPORT
 مقعد مع درزات 

متباينة
 بطانة سقف الطبقة الخارجية

من المورزين
 لوحة علوية 

مع درزات بلون متباين
 الكسوة الداخلية السّجادة

ورموز الخيارات

قياسي
TR49 +B41Tأبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحمحاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعأبنوسي/أبنوسي مع محاري فاتحمقاعد رياضية من الجلد المحبب الُمثّقب

)ترقية الجلد(
TR50أبنوسيأبنوسي مع بيمنتومحاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعأبنوسي/بيمنتو مع بيمنتو

TR51أبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحمحاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعأبنوسي/محاري فاتح مع محاري فاتح

TR52محاريمحاري مع ليمونيمحاري فاتحأسود المعمحاري/محاري مع ليموني

S
 مقعد مع درزات 

متباينة
 بطانة السقف الطبقة الخارجية

من القماش المزأبر††
 واجهة علوية 

مع درزات بلون متباين
 الكسوة الداخلية السّجادة

ورموز الخيارات

قياسي
TR53+B41Tأبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحأبنوسي أو محاري فاتح†ألومنيوم شبكيأبنوسي/أبنوسي مع محاري فاتحمقاعد رياضية من الجلد المحبب الُمثّقب

)ترقية الجلد(
TR54أبنوسيأبنوسي مع بيمنتوأبنوسي أو محاري فاتح†ألومنيوم شبكيبيمنتو/أبنوسي مع أبنوسي

TR56أبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحأبنوسي أو محاري فاتح†ألومنيوم شبكيبروغ/بروغ مع محاري فاتح

TR70أبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحأبنوسي أو محاري فاتح†ألومنيوم شبكيمحاري فاتح/أبنوسي مع أبنوسي



2

5

3

1

4

5
jaguar-me.com :م سيارتك علي موقع صمِّ

اختر

التصميم الداخلي
التصميم الداخلي المعروض: مقاعد مكسوة بالقماش مع سطح خارجي المع باللون األسود وبطانة سقف باللون المحاري الفاتح ولوحة باللون األبنوسي.



 1 2 3 4 5

إضفاء الطابع الشخصي

PURE
مجموعات ألوان التصميم الداخلي

أبنوسيأبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعأبنوسي

السّجادةواجهة علوية بدون درزاتبطانة سقف من المورزينالطبقة الخارجيةمقعد مع درزات بدرجات ألوان

قياسي

 *تتوفر بطانة السقف من القماش المزأبر بصورة اختيارية 
**تتوفر بطانة سقف بلون أبنوسي بصورة اختيارية.

خيارات السطح الخارجي
خشب المع بخطوط دقيقة أو خشب دردار المع أو خشب دردار رمادي المع أو خشب أبنوسي مزخرف باللون الرمادي الالمع أو خشب أبنوسي مزخرف المع أو ألومنيوم منقوش أو ألومنيوم شبكي

أبنوسيأبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعالتيه
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jaguar-me.com :م سيارتك علي موقع صمِّ

اختر

التصميم الداخلي
التصميم الداخلي المعروض: مقاعد من الجلد المحبب بلون الالتيه مع درزات متباينة بلون إسبريسو وسطح خارجي باللون األسود الالمع مع بطانة سقف باللون 

المحاري الفاتح ولوحة باللون اإلسبريسو.



 1 2 3 4 5

إضفاء الطابع الشخصي

PRESTIGE
مجموعات ألوان التصميم الداخلي

خيارات السطح الخارجي
خشب المع بخطوط دقيقة، أو خشب دردار خشن المع، أو خشب دردار رمادي المع، أو خشب أبنوسي مزخرف باللون الرمادي الالمع، أو خشب أبنوسي مزخرف المع، أو ألومنيوم منقوش، أو ألومنيوم شبكي

قياسي

  *تتوفر بطانة السقف من القماش المزأبر بصورة اختيارية
**تتوفر بطانة سقف بلون أبنوسي بصورة اختيارية.

أبنوسيأبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**خشب أبنوس مزخرف المعأبنوسي مع أسمر سينا

إسبريسوإسبريسومحاري فاتحخشب أبنوس مزخرف المعالتيه مع إسبريسو

أبنوسيأبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**خشب أبنوس مزخرف المعمحاري فاتح مع لون فستقي

السّجادةواجهة علوية بدون درزاتبطانة سقف من المورزينالطبقة الخارجيةمقعد مع درزات متباينة
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jaguar-me.com :م سيارتك علي موقع صمِّ

اختر

التصميم الداخلي
التصميم الداخلي المعروض: مقاعد من جلد وندسور بلون أسمر سينا مع درزات بدرجات من اللون األسمر سينا وسطح خارجي من األبنوس المزخرف الالمع مع بطانة 

سقف باللون المحاري الفاتح وواجهة باللون األبنوسي.



 1 2 3 4 5

إضفاء الطابع الشخصي

PORTFOLIO
مجموعات ألوان التصميم الداخلي

أبنوسيأبنوسي مع أبنوسيمحاري فاتح أو أبنوسي**خشب الدردار الالمعأبنوسي مع أبنوسي

إسبريسوإسبريسو مع إسبريسومحاري فاتحخشب الدردار الالمعالتيه مع التيه

محاريمحاري مع محاريمحاري فاتحخشب الدردار الالمعمحاري فاتح مع محاري فاتح

إسبريسو مع إسبريسو

أسمر سينا مع أسمر سينا

خشب الدردار الالمع

خشب الدردار الالمع

محاري فاتح 

محاري فاتح أو أبنوسي**

إسبريسو مع إسبريسو

أبنوسي مع أبنوسي

إسبريسو

أبنوسي

خيارات السطح الخارجي
خشب المع بخطوط دقيقة أو خشب دردار المع أو خشب دردار رمادي المع أو خشب أبنوسي مزخرف باللون الرمادي الالمع أو لون أسود المع أو ألومنيوم منقوش أو ألومنيوم شبكي

قياسي

 *تتوفر بطانة السقف من القماش المزأبر بصورة اختيارية
**تتوفر بطانة سقف بلون أبنوسي بصورة اختيارية.

السّجادةواجهة علوية مع درزات بدرجات ألوانبطانة سقف من المورزينالطبقة الخارجيةمقعد مع درزات بدرجات ألوان
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اختر

التصميم الداخلي
التصميم الداخلي المعروض: مقاعد رياضية من الجلد المحبب باللون األبنوسي والبيمنتو مع درزات متباينة بلون بيمنتو وسطح خارجي من األلومنيوم المحفور مع بطانة سقف 

بلون أبنوسي ولوحة باللون األبنوسي.



 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

R-SPORT
مجموعات ألوان التصميم الداخلي

خيارات السطح الخارجي
خشب المع بخطوط دقيقة أو خشب دردار المع أو خشب دردار رمادي المع أو خشب أبنوسي مزخرف باللون الرمادي الالمع أو خشب أبنوسي مزخرف المع أو ألومنيوم منقوش أو ألومنيوم شبكي

قياسي

 *تتوفر بطانة السقف من القماش المزأبر بصورة اختيارية
**تتوفر بطانة سقف بلون أبنوسي بصورة اختيارية.

السّجادةاللوحة العلويةبطانة سقف من المورزينالطبقة الخارجيةمقعد مع درزات متباينة

أبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحمحاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعأبنوسي/أبنوسي مع محاري فاتح

محاري فاتح أو أبنوسي**أسود المعأبنوسي/بيمنتو مع بيمنتو

محاري فاتح أو أبنوسي**

أبنوسيأبنوسي مع بيمنتو

أبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحأسود المعأبنوسي/محاري فاتح مع محاري فاتح

محاريمحاري مع ليمونيمحاري فاتحأسود المعمحاري/محاري مع ليموني

| 89إضفاء الطابع الشخصي
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اختر

التصميم الداخلي
التصميم الداخلي المعروض: مقاعد رياضية من الجلد المحبب بلون بروغ مع درزات متباينة بلون محاري فاتح وسطح خارجي من األلومنيوم الشبكي مع بطانة سقف 

بلون أبنوسي ولوحة باللون األبنوسي.



 1 2 3 4 5

إضفاء الطابع الشخصي

S
مجموعات ألوان التصميم الداخلي

خيارات السطح الخارجي
خشب المع بخطوط دقيقة أو خشب دردار المع أو خشب دردار رمادي المع أو خشب أبنوسي مزخرف باللون الرمادي الالمع أو خشب أبنوسي مزخرف المع أو ألومنيوم منقوش أو لون أسود المع

قياسي

 *تتوفر بطانة السقف من المورزين بصورة اختيارية.
**تتوفر بطانة السقف بلون محاري فاتح بصورة اختيارية.

السّجادةاللوحة العلويةبطانة السقف من القماش المزأبر*الطبقة الخارجيةمقعد مع درزات متباينة

أبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحأبنوسي أو محاري فاتح**ألومنيوم شبكيأبنوسي/أبنوسي مع محاري فاتح

بيمنتو/أبنوسي مع أبنوسي

محاري فاتح/أبنوسي مع أبنوسي

ألومنيوم شبكي

ألومنيوم شبكي

أبنوسي أو محاري فاتح**

أبنوسي أو محاري فاتح**

أبنوسي مع بيمنتو

أبنوسي مع محاري فاتح

أبنوسي

أبنوسي

بروغ/بروغ
مع محاري فاتح

أبنوسيأبنوسي مع محاري فاتحأبنوسي أو محاري فاتح**ألومنيوم شبكي
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5

قشرة من خشب األبنوس المزخرف الالمعسطح خارجي من األلومنيوم المحفورسطح خارجي من األلومنيوم الشبكي سطح خارجي بلون أسود المع

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

اختر

التصميم الداخلي



قشرة زينية من خشب الدردار الرمادي الالمعقشرة خارجية من خشب الدردار الالمعقشرة زينة من الخشب الالمع بخطوط دقيقةقشرة زينة من خشب األبنوس المزخرف بلون رمادي المع



اختر6

إكسسوارات عدة جاكوار

 حامل الزالجات/لوح التزحلق على الجليد* 
C2A1538

 نظام آمن ومحكم من جاكوار لنقل معدات الرياضات الشتوية. يشتمل على سكك 
منزلقة لتسهيل التحميل. ألربعة أزواج من الزالجات أو لوحي تزلج على الجليد.

 لمعرفة المزيد عن المجموعة الكاملة من ملحقات عدة جاكوار التي يتم تركيبها لدى الوكيل، 
accessories.jaguar-me.com ُيرجى مراجعة الوكيل أو زيارة الموقع

إضفاء الطابع الشخصي

*يتطلب سكك السقف وقضبان السقف المتعارضة.
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 دواسات عتبات يونيون جاك 
T4A5867PVJ - أسود فحمي

سطح خارجي لدواسات العتبات من الفوالذ المقاوم للصدأ األنيق أو أبواب ركاب تتميز 
بتصميم بريطاني مميز.

 حامل معطف مثبت في مسند الرأس 
T2H7759

حامل المعطف من جاكوار عبارة عن حٍل مثبت بمسند الرأس يحمل عالمة جاكوار ويتميز 
بهيكل من الكروم "مثبت بنابض". يتميز حامل المعطف هذا، الذي يمكن تثبيته بيسر 
 وإحكام، بسهولة الفك والتركيب كما يوفر وحدة تخزين مناسبة للحفاظ على المالبس 

من دون تجّعد.

 وحدة تبريد / تسخين بمسند الذراع األوسط 
T2H7739

وحدة تبريد وتسخين لألطعمة والمشروبات تعمل كمسند ذراع خلفي أوسط. ومع سطحه 
المغطى بالجلد، يتم تثبيته في مكانه عن طريق حزام أمان المقعد األوسط، ويتم تشغيله 

من المقبس الكهربائي اإلضافي الخلفي. مثالي للرحالت الطويلة مع األسرة.

 مقابض تبديل التروس من األلومنيوم 
T2R6547MMU

تقدم مقابض تبديل التروس البديلة لعجلة القيادة المتوفرة بمواد من األلومنيوم الفاخر 
لمسة نهائية عالية الجودة لنقطة تواصل رئيسية في السيارة. ويتم صقل المقابض 

المصنوعة من األلومنيوم الُمشّكل آليًا بشكل يدوي لتوفير لمسة نهائية ممتازة ويتم 
تعريضها لألكسدة لضمان عدم تلفها بسبب عوامل التآكل.

 دواسات عتبات مضيئة مخصصة 
T4A5869PVJ - أسود فحمي

أسطح خارجية لدواسات العتبات األنيقة من الفوالذ المقاوم للصدأ لبابي السائق والراكب. 
تضيء عند فتح باب السائق أو باب الراكب. وتبرز هذه الدواسات بفضل إضاءة خافتة 

باللون األزرق الفوسفوري. ويمكنك اختيار "رمز" أحادي اللون حسب اختيارك من الخطوط 
أو النصوص المعتمدة.

  iPad®  حامل 
T2H7757

يتم تثبيت حامل  ®iPad من جاكوار في مسندي رأس المقعدين األماميين موفرًا حاًل مرنًا 
للترفيه في المقاعد الخلفية. يضمن تصميم التحرير السريع إمكانية تركيب  ®iPad أو فكه 

بسرعة وسهولة.
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 غطاء مرآة من ألياف الكربون 
T4A7226

أغطية مرايا من ألياف الكربون فائقة الجودة توفر ترقية للتصميم المستوحى من األداء.

 غطاء مرآة باللون األسود الالمع 
T4A12007

أغطية مرايا باللون األسود الالمع ُتبرز التصميم الديناميكي للمرايا الخارجية.

 فتحة تهوية جانبية كهربائية من ألياف الكربون 
 T4A12419 - الجانب األيسر  

T4A12418 - الجانب األيمن

فتحات تهوية جانبية كهربائية من ألياف الكربون فائقة الجودة توفر ترقية للشكل 
المستوحى من األداء.

.Touch Pro أو نظام Navigation ال ينطبق على نظام الصوت من جاكوار إال إذا كان مزّودًا بنظام*

 فتحة تهوية جانبية كهربائية باللون األسود الالمع 
 T4A4309 - الجانب األيسر  

T4A4307 - الجانب األيمن

فتحات تهوية كهربائية جانبية باللون األسود الالمع توفر تحسينًا للتصميم 
الخارجي الديناميكي.

 حارفة الرياح 
T4A7371

ستزيد حارفات الرياح هذه، سهلة التركيب والفك، من مستوى الراحة الذي يتمتع به راكب 
المقعد األمامي بالسماح بانتشار الهواء عبر الكابينة مع التقليل من تيارات الهواء ومنع 

دخول األمطار إلى السيارة. يتضمن الطقم حارفتين أماميتين وحارفتين خلفيتين.

 غطاء مرآة من الكروم 
T4A7131

أغطية مرايا مصنوعة من الكروم ُتبرز روعة التصميم العصري للمرايا الخارجية.

اختر

إكسسوارات عدة جاكوار
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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 واقيات الرشاش األمامية 
T4A12742

تضيف واقيات الرشاش األمامية، التي تحمل عالمة جاكوار، إلى خطوط تصميم سيارتك 
وتوفر الحماية من األوساخ وشظايا األحجار.

 واقيات الرشاش الخلفية 
T4A12743

تضيف واقيات الرشاش الخلفية، التي تحمل عالمة جاكوار، إلى خطوط تصميم سيارتك 
وتوفر الحماية من األوساخ وشظايا األحجار.

 حامل دراجات ُمرّكب على قضيب القطر 
 C2Z22695 – حامل دراجتين 

C2Z22697 – حامل ثالث دراجات

 توفر حوامل الدراجات المتميزة التي يتم تركيبها على كرة القطر حاًل مالئمًا لحمل 
الدراجات مع ملحقات التحرير السريع للحمولة وآلية القفل اآلمنة. تصميم ذكي يتيح إمالة 

الحامل إلبعاده عن السيارة عندما يكون مركبًا مما يتيح الوصول إلى الباب الخلفي.

 العتبات الجانية الثابتة 
T4A11848

تساعد العتبات الجانبية على الدخول إلى السيارة والخروج منها وتحسين إمكانية الوصول 
إلى السقف. يشتمل التصميم على عالمة جاكوار ويشمل حلية الحافة المصنوعة من 

الفوالذ المقاوم للصدأ الالمع وسجادًا للدواسات من المطاط، إلكمال اللمسات األنيقة 
الخارجية للسيارة.

 العتبات الجانبية القابلة للطي كهربائيًا* 
 T4A12783 – الجانب األيسر  
T4A12780 – الجانب األيمن

تعمل هذه العتبات العملية ذات التصميم الذكي على تسهيل الدخول إلى السيارة والخروج 
منها كما يحّسن من القدرة على الوصول إلى السقف. يتم فتح الدرجات الجانبية، التي يتم 

تخزينها أسفل العتبات بشكٍل أنيق، أوتوماتيكيًا بمجرد أن يتم فتح الباب. ويتم تخزينها 
بصورة أوتوماتيكية عند إغالق الباب.

 أنابيب جانبية المعة 
T4A11579

أنابيب جانبية من الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول بدرجة كبيرة إلكمال الشكل 
الخارجي للسيارة.
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 *غير متاح مع العجلة االحتياطية بحجم كامل.
 **ال يتوافق مع غطاء مساحة التحميل الخلفي وبطانة مساحة التحميل المطاطية وال يتوفر للسيارات المزّودة بإطار احتياطي بحجم كامل.

 †يتطلب سكك السقف. 
‡يتطلب سكك سقف مستعرضة.

 سجاد أرضية فاخر لصندوق األمتعة* 
T4A4217

فرش أرضية فاخر ناعم الملمس باللون األبنوسي يحمل شعار جاكوار. وبر فاخر بسمك 
2,050 جرام/م2 مع حواف من الجلد الطبيعي ودرزات متباينة بلون دوف.

 سجاد من المطاط لصندوق األمتعة* 
T4A4218

تم تصميم هذا السجاد الفاخر بصورة خاصة لحماية صندوق األمتعة. من السهل فك هذا 
السجاد، الذي يتميز بخفة الوزن والمتانة، لتنظيفه.

 شبكة تقسيم صندوق األمتعة 
T4A8449

شبكة تقسم مالئمة يتم تركيبها بالحلقات على شكل D الملحقة بصندوق األمتعة 
والُمثبتات الموجودة ببطانة السقف.

 واقي المصد 
T2H7950

يوفر الواقي المالئم الذي يتم سحبه إلى الخارج الحماية للمصد الخلفي من الخدوش 
والكشوط، مما يساعد على منع تكّون األوساخ على األجزاء القماشية من المصد أثناء 

 التحميل/التفريغ. تم تصميم واقي المصد، المصنوع من مادة صلبة، لكي يتم ضمه 
داخل المساحة الموجودة أسفل أرضية صندوق األمتعة لتخزينه.

 مقّسم صندوق األمتعة - ارتفاع كامل** 
T4A11739

تم تصميم مقّسم صندوق األمتعة لمنع دخول الحمولة إلى مقصورة الركاب.*

 قسم صندوق األمتعة - المقسم** 
T4A11741

يتم توفيره كإضافة إلى قسم صندوق األمتعة ذي االرتفاع الكامل أو نصف االرتفاع لفصل 
مساحة التحميل إلى قسمين بعرض السيارة.

اختر

إكسسوارات عدة جاكوار
jaguar-me.com :م سيارتك علي موقع صمِّ
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 صندوق السقف الرياضي†‡ 
C2C41627

 صندوق سقف رحب قابل للقفل تبلغ سعته 320 لترًا مصمم للمعدات الرياضية، 
مقاس 206 × 84 × 34 سم.

 صندوق السقف الرياضي - كبير†‡ 
T2H7753

نظام التركيب السريع الكهربائي مع مؤشر عزم مدمج من أجل التركيب بسهولة وأمان 
بيد واحدة. يفتح صندوق السقف الرياضي الكبير بحجم 430 لترًا من الجانبين باستخدام 

المقابض الموجودة على الغطاء وداخل الصندوق، لتوفير تركيب وتحميل وتفريغ سهل. 
سطح خارجي باللون األسود الالمع المزود بإمكانية القفل لتوفير األمان.

 حاجب األشعة فوق البنفسجية - الزجاج األمامي 
T4A4216

مصمم بصورة خاصة للزجاج األمامي للسيارة F-PACE ويحمل عالمة جاكوار. يعكس أشعة 
الشمس ويساعد على الحفاظ على البرودة داخل السيارة.

 حامل الزالجات/لوح التزحلق على الجليد†‡ 
C2A1538

نظام آمن ومحكم من جاكوار لنقل معدات الرياضات المائية. يشتمل على قضبان منزلقة 
لتسهيل عملية التحميل. ألربعة أزواج من الزالجات أو لوحي تزلج على الجليد.

 قضبان سقف متعارضة† 
T4A13875

 يتطلب وجود قضبان سقف متعارضة تحمل عالمة جاكوار لتركيب جميع معدات الحمل 
على السقف. مصممة هندسيا خصيصًا لسيارتك.

 حامل المعدات الرياضية†‡ 
C2Z21730

 نظام متعدد االستعماالت لنقل مجموعة متنوعة من معدات الرياضات المائية، بما 
في ذلك ألواح التزحلق على الماء أو الزوارق أو ألواح التزحلق الشراعية. يمكن إمالته 

لتسهيل التحميل/التفريغ.



المواصفات الفنية
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

2 متاح  — غير متاح

*حسب السوق.  **مع إطار احتياطي موّفر للمساحة. 463 لترًا مع اإلطار االحتياطي كامل الحجم.  †سرعة قصوى محدودة.
يعتمد توفر المحرك على السوق. ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

 محرك تربوتشارجد 20d سعة لترين المحركات
رباعي األسطوانات يعمل بنظام الدفع بكل العجالت ديزل*

 محرك بنزين تربوتشارجد 25t سعة لترين 
رباعي األسطوانات يعمل بنظام الدفع بكل العجالت

1,9991,997سم مكعبالسعة

132( 180)184( 250(EEC-حصان )كيلوواط(القوة القصوى

4,0005,500دورة في الدقيقةعدد دورات المحرك/الدقيقة

317( 430)269( 365(EEC-نيوتن متر )رطل/قدم(أقصى عزم دوران

1,200-1,7504,500-2,500دورة في الدقيقةعدد دورات المحرك/الدقيقة

ناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكياألداء
8.76.8ثواٍن0-100 كم/ساعة
8.26.4ثواٍن0-60 ميل/ساعة
250 )155(208 )129(كم/ساعة )ميل/ساعة(السرعة القصوى

استهالك الوقود1
9.1 )31.0(6.2 )45.6(لتر/100 كم )ميل لكل جالون(داخل المدينة
6.6 )42.8(4.7 )60.1(لتر/100 كم )ميل/جالون(خارج المدينة

7.4 )38.2(5.3 )53.3(لتر/100 كم )ميل/جالون(قيادة مختلطة
164205جم/كمثنائي أكسيد الكربون داخل المدينة

125150جم/كمثنائي أكسيد الكربون خارج المدينة

139170جم/كمثنائي أكسيد الكربون المجّمع

6063لتر تقريبًاسعة خزان الوقود )الصالحة لالستخدام(

األبعاد
4,7314,731ممالطول اإلجمالي

2,1752,175ممالعرض اإلجمالي )شامل المرايا(

2,0702,070ممالعرض اإلجمالي )والمرايا مطوية(

1,6931,693مماالرتفاع اإلجمالي )وفتحة السقف مغلقة(

2,8742,874ممقاعدة العجالت

1,6411,641ممالمسافة بين العجلتين األماميتين

1,6541,654ممالمسافة بين العجلتين الخلفيتين

213213مماالرتفاع عن األرض

11.5911.59أمتارقطر دائرة االنعطاف )من أقصى اليمين ألقصى اليسار(

508**508**لتراتحجم صندوق السيارة )مع نظام إصالح اإلطارات مركب(

الوزن2
1,7751,760كجمالوزن من

2,4602,460كجمالوزن اإلجمالي للسيارة

2,4002,400كجمالقدرة القصوى للقطر

توافر المحرك
Pure22

Prestige22

Portfolio22

R-Sport22

S——



¹األرقام المبينة هي نتيجة الختبارات الجهة المصنعة الرسمية وفقًا لقوانين االتحاد األوروبي. قد يختلف استهالك الوقود الفعلي للسيارة عن ذلك المتحقق في تلك االختبارات، كما أن هذه األرقام مقدمة ألغراض المقارنة فقط
2األوزان تخص السيارات ذات المواصفات القياسية. اإلضافات االختيارية تزيد الوزن.

 محرك 30d سعة 3.0 لترات سداسي األسطوانات V6 تربوتشارجد مزدوج 
مع الدفع بكل العجالت*ديزل

 محرك 35t سعة 3.0 لترات V6 سوبرتشارجد 
مع نظام الدفع بكل العجالت البنزين

 محرك S سعة 3.0 لترات V6 سوبرتشارجد 
مع نظام الدفع بكل العجالت البنزين

2,9932,9952,995

)221( 300)250( 340)280( 380

4,0006,5006,500

)516( 700)332( 450)332( 450

1,750-1,5004,5004,500

ناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكي
6.25.85.5
5.85.45.1

)150( 241†)155( 250†)155( 250

)40.9( 6.9)23.2( 12.2)23.2( 12.2
)50.4( 5.6)39.8( 7.1)39.8( 7.1
)47.1( 6.0)31.7( 8.9)31.7( 8.9

181284284

146166166

159209209

666363

4,7314,7314,731

2,1752,1752,175

2,0702,0702,070

1,6931,6931,693

2,8742,8742,874

1,6411,6411,641

1,6541,6541,654
213213213

11.5911.5911.59
**508**508**508

1,8101,8201,861

2,4702,5002,500

2,4002,4002,400

22—

22—

22—

22—

2—2
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األبعاد
 العرض اإلجمالي )شامل المرايا( 2.175 ملم

العرض اإلجمالي )والمرايا مطوية( 2.070 ملم

حجم صندوق السيارة 508* لترات

1,641 ملم

م
1,6 مل

51

2,070 ملم

213 ملم

1,654 ملم

2,175 ملم
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 دائرة االنعطاف
 من الرصيف إلى الرصيف 11.59 مترًا، 

عدد لفات عجلة القيادة 2.5 لفة

 مساحة الرأس
 الحد األقصى لمساحة الرأس األمامية 

1.007 ملم**

 مساحة الرأس الخلفية
977 ملم**

*مع اإلطار االحتياطي الموفر للمساحة. 463 لتًرا مع اإلطار االحتياطي كامل الحجم.  **الحد األقصى لمساحة الرأس مع سقف معدني ثابت.

السيارة المعروضة: الطراز F-PACE R-SPORT بلون أبيض يولونغ مع ميزات اختيارية تمت إضافتها )وفقًا للسوق(

4,731 ملم

2,874 ملم



خلف الكواليس
تمنحك زيارة المصنع فرصة فريدة من نوعها لالطالع على كامل عملية تصنيع سياراتنا - بدءًا من قولبة الصفائح المعدنية ووصواًل 
إلى وضع اللمســات النهائية الدقيقة. ســتحظى في مرافق إنتاج السيارات المتطورة لدينا بفرصة اإلطالع على آلية عمل الفنيين 

المهرة على اآلالت المتطورة بشكل سلس إلتقان صناعة بعض سيارات جاكوار األكثر إبهارًا.

jaguar-me.com تعرف على المزيد على الموقع

خبرة جاكوار
ليــس هنــاك طريقة أفضل للتعرف على ســيارات جاكوار إال عبر قيادتها. تقــدم تجربة جاكوار مجموعة من 
الفــرص الفريــدة حقًا لتحقيق االســتفادة القصوى من ســياراتنا. وتســمح لك تجاربنا علــى الطريق بدفع 
قدراتك وقدرات سيارتك وغيرها من مجموعة جاكوار الرائعة إلى أقصى حد. كما أن تجربة جاكوار تقدم لك 

الفرصة لرؤية جاكوار تنبض بالحياة خالل جولة إلى أحد مرافق التصنيع لدينا في المملكة المتحدة.

jaguar-me.com تعرف على المزيد من خالل زيارة الموقع
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تجارب القيادة
إن فرصــة قيــادة أحــدث ســيارات جاكوار على الســرعة القصوى، أو اســتحضار تاريخها همــا أمران قّلمــا يتاحان. وتوفر 
تجــارب قيــادة جاكوار عيش مغامــرات فريدة من نوعها تبقى في الذاكرة. تخّيل نفســك خلف عجلــة قيادة أحد طرازات 
ســيارات جاكــوار األفضل أداًء، على مضمار خــاص، مع معلم يتمتع بالخبرة من جاكوار إلى جــوارك. هذه هي أكاديمية 

جاكوار للقيادة.

jaguar-me.com تعرف على المزيد على الموقع

تجارب مذهلة
 اســتمتع باالرتقــاء بقيادتــك إلى المســتوى التالي مع تجربــة القيادة على الجليــد من جاكوار الند روڤــر. ونقدم ابتداًء من عــام 2017 مغامرة 
في أرجيبلوغ بالسويد، ستختبر وتنمي مهارات القيادة فائقة األداء لديك في الظروف القاسية. إنها فرصة نادرة للمالكين والهواة لتجربة بعض 
المضامير األكثر قسوة وصعوبة على األرض، في ظل التوجيهات الماهرة التي يقدمها خبراؤنا. يتمتع معلمو القيادة لدينا بأعلى مستوى من 
الخبرة وسوف يصاحبونك في كل خطوة على الطريق، فتجهز لنقل سنوات من القيادة الحكيمة. سوف ترقص على الجليد وتنزلق حول بعض 

المنعطفات الرهيبة التي يمكنك تخيلها وستدرك القدرات المبهجة التي تتمتع بها سيارات جاكوار والند روڤر.

.jaguar-me.com إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من المغامرة التالية، فتعرف على المزيد بزيارة الموقع



عالم جاكوار

عالم جاكوار
 اختر طراز F-PACE وانضم إلى عالم جاكوار المليء باإلثارة. حيث يجعل ذلك اقتناء سيارتك وقيادتها أمرًا سهاًل وممتعًا، 

فضاًل عن توفير مجموعة من الخدمات الحصرية والمنتجات التي تتناسب مع أسلوب حياتك.

الصيانة
 تــم تصميــم F-PACE لتقليــص تكاليــف الخدمــة والصيانــة إلــى أدنــى حد – 
على ســبيل المثال، بإمكان محركات الديزل** Ingenium الجديدة قطع مسافة 
تبلغ 34.000 كم أو عامين* بين إجراءات الصيانة وذلك بفضل ذكاء التصميم 

وتقنية الزيوت المتقدمة.

قطع الغيار األصلية
تــم تصميم قطع الغيار األصلية من جاكوار، واختبارها وتصنيعها طبقًا لمعايير 
صارمــة من أجل الجودة والمالءمة والتحمل. تم التصميم الهندســي لكل قطعة 
في ســيارة F-PACE للمساهمة في تحقيق األداء األمثل والحفاظ على عمرها 

إلى أطول فترة ممكنة.

أساطيل السيارات والشركات
تكّرس جاكوار جهودها لتصبح الجهة المصنعة الفاخرة المفضلة لدى الشــركات 
والتي يقع االختيار عليها إلنشاء أساطيل السيارات وذلك بتوفير مجموعة جذابة 
للغايــة من الســيارات وخدمــة العمالء المتميــزة. تقدم جاكوار ســيارات تفيض 
بالديناميكية والتميز تســاعد الشــركات فــي التعبير عن طابعهــا الفريد وتفّرد 
أعمالهــا. نلتــزم بتوفير خدمات مــا بعد البيع التي تركز كليــًا على العمالء، مما 
يساعد على استمرارية كل سيارة جاكوار وبقائها في حالة ممتازة على الطريق، 
األمــر الــذي يضمــن أداءها وفقــًا ألعلــى المعاييــر وبالطريقة األكثــر انخفاضًا 
في التكلفة للشــركات. تفضــل بزيــارة jaguar-me.com للحصول على مزيد 

من المعلومات.
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*تعتمد على السوق.
**تقدير الشركة المصنعة.

خدمات جاكوار المالية
يتوفــر األداء الســلس واألناقة بشــكل قياســي مع كل ســيارة جاكــوار. وتجعل 
خدمات جاكوار المالية شــراء الســيارة عملية في غاية البســاطة والمتعة. سواء 
كنت تبحث عن ســيارة جديدة أو مســتعملة، لالســتخدام الشــخصي أو لغرض 
تجــاري، فلدينا الخيار الذي يوفر لــك القدرة الكاملة على التحكم. ُيرجى التحدث 

إلى وكيل جاكوار المحلي لمعرفة المزيد.

المساعدة على الطريق من جاكوار
نظــام المســاعدة من جاكــوار يمد لك يد العــون في حاالت الطــوارئ، بدءًا من 
التوقف عن الحركة بســبب عطٍل أو حادث، ووصواًل إلى المشاكل الصغيرة مثل 
ثقب اإلطارات. يمكنك االعتماد على خدمة المســاعدة على الطريق مهما كان 

الوضع وأينما كنت.

مجلة جاكوار
مجلــة جاكــوار هــي المجلة الرســمية لشــركة جاكــوار للســيارات. حيــث تعرض 
باإلضافــة   ،XFو  XEو  XJو  F-TYPEو  F-PACE جاكــوار  ســيارات   طــرازات 

إلى عالم الفخامة واألناقة والتصميم والسفر.

مجموعة جاكوار
تم إصدار أحدث مجموعة من منتجات جاكوار بالمســتوى ذاته من دقة التصميم 
واالهتمام بالتفاصيل الذي تتمتع بها جميع سياراتنا. وهذا واضح في مجموعتنا 
من المالبس والمنتجات الجلدية الفاخرة ومستلزمات السفر الفاخرة. ولالحتفال 
ــز الهدايا  بتــراث جاكــوار لدينــا أيضــًا مجموعــة تكــرم اإلنجــازات الســابقة وتميِّ
المســتوحاة من الســباقات فضاًل عــن المالبس. لمعرفة المزيــد، تفضل بزيارة 

www.jaguar.com/shop متجرنا عبر اإلنترنت على الموقع



مسرد المصطلحات

A
LED مصابيح أمامية تكيفية من نوع 

يتم ضبط المصابيح األمامية التكيفية من نوع LED أوتوماتيكيًا لمتابعة إدخاالت التوجيه وتسليط الضوء في المكان المطلوب. تقوم بتوجيه الضوء 
حسب جهة تشغيل مؤشر االنعطاف، وتعمل بالتعاون مع نظام مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي لمنع أضوائك من إبهار سائقي المركبات القادمة.

 موازنة 
 يتيح لك نظام موازنة الصوت من ضبط صوت النظام صوتي في سيارتك بمنحك إمكانية ضبط النغمات التي ال تشملها مفاتيح التحكم القياسية 

في صوت الطنين والنطاق المتوسط وصوت الجهير.

C
)Cd( معامل السحب 

 تشير قيمة  .Cd إلى معامل سحب السيارة. وهو يعطي مؤشرًا على المزايا الديناميكية الهوائية للسيارة.
كلما انخفضت القيمة، كانت السيارة ذات كفاءة من الناحية الديناميكية الهوائية.

D
 المخامد/التخميد

تمتص المخامد القوى المؤثرة على نظام التعليق لتوفر لك مزيدًا من الراحة والتحكم أثناء القيادة. ُتعرف المخامد أيضًا باسم ممتصات الصدمات.

 معامل السحب
.)Cd( يقيس معامل السحب مستوى األداء الهوائي الديناميكي للسيارة. راجع تعريف معامل السحب

 مضخم صوت يعمل بتقنية معالجة اإلشارات الرقمية
تحلل تقنية معالجة اإلشارات الرقمية )DSP( من Meridian مجموعة من المتغيرات التي قد تؤثر على جودة الصوت، ثم تعالجها باستخدام خوارزميات 

ل إخراج النظام وفقًا لذلك. مما يتيح مستوى عاٍل من القوة واألداء الحقيقي الذي يستحيل الحصول عليه مع نظام الصوت التقليدي. متطورة وتعدِّ

E
 الوضع االقتصادي

 يشّجع الوضع االقتصادي على القيادة بأسلوب موّفر للوقود وذلك بتقليل حساسية الخانق واختيار تعيينات المحرك األكثر توفيرًا وتقديم النصيحة 
بشأن تغيير التروس في السيارات اليدوية. كما أنه يقلل من استهالك الوقود وذلك بالتقليل من طلبات الطاقة الواقعة على المحرك وذلك عن طريق 

نظام التحكم في درجة الحرارة ونظام الصوت.

J
JAGUARDRIVE CONTROL  نظام 

 يتفاعل مع نظام التحكم الديناميكي بالثبات وأنظمة إدارة المحرك وناقل الحركة لتغيير خصائص تعيين المحرك وعمليات تبديل التروس والمكابح. 
يوفر أساليب مختلفة مصممة لتحسين استجابة السيارة لظروف وأساليب قيادة معينة.

'J' مصابيح إضاءة نهارية على شكل 
مصابيح اإلضاءة النهارية على شكل 'J' هي مصابيح إضاءة نهارية منفصلة من نوع LED على شكل 'J' مميز، وتكون مدمجة داخل المصابيح األمامية. 

وهي تعزز إطاللة جاكوار المذهلة على الطريق.

S
 محرك بنزين سوبرتشارجد

 محرك بنزين بشاحن فائق. الشاحن الفائق هو جهاز ذو سحب قسري ُيديره المحرك ميكانيكيًا. حيث يقدم مخرجات طاقة أعلى، واستجابة فورية 
خطية على جميع سرعات المحرك.

T
 شاشة لمس متعدد بحجم 10.2 بوصات مع إشارات اللمس المتعدد

 تتيح وظيفة اللمس المتعدد لشاشة نظام Touch Pro بحجم 10.2 بوصات للشاشة التعرف على نقاط لمس متعددة. ويوفر ذلك تحكمًا مباشرًا 
في ميزات النظام بطريقة طبيعية وبديهية أكثر، مما يتيح استخدام اإلشارات مثل التصغير بالقرص والتكبير.

 محرك ديزل تربوتشارجد*
محرك ديزل* بشاحن توربيني. الشاحن التوربيني هو جهاز حث قسري يعمل بغازات العادم. ُيصدر الشحن التوربيني مخرجات طاقة أعلى ومستويات 

انبعاثات أقل وكفاءة ودقة محسنة مقارنة بمحركات السحب الطبيعي ذات السعة المماثلة.

X
 مصابيح زينون أمامية

نة وتتميز بمصابيح قيادة نهارية من نوع LED على شكل 'J' لتحقيق مظهر مذهل   تقدم مصابيح الزينون األمامية ثنائية الوظيفة إضاءة ُمحسَّ
على الطريق.

عالم جاكوار

*حسب السوق.
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إخطار هام:
 تسعى شركة جاكوار الند روڤر المحدودة دائمًا إليجاد السبل الممكنة لتحسين مواصفات سياراتها وتصميماتها وإنتاجها، وهي ُتدخل عليها تعديالت باستمرار. ومع أننا نبذل قصارى جهدنا إلصدار منشورات حديثة، فإنه يجب عدم اعتبار 

 هذا الكتيب على أنه دليل خاٍل من األخطاء في ما يتعلق بالمواصفات الحالية، كما أنه ال يمثل عرضًا لبيع أي سيارة محددة. إن الموزعين والوكالء ليسوا ممّثلين لشركة جاكوار الند روڤر المحدودة بموجب أي تعهد أو إقرار صريح أو ضمني. 
تعتمد المقارنة على بيانات واختبارات الشركة المصنعة قبل النشر.

األلوان
ألوان الطباعة واأللوان المعروضة على اإلنترنت تمثيلية فقط.

االبتكار البيئي في جاكوار
تلتزم جاكوار بتخفيض اعتمادها على الوقود الحفري، وذلك باستخدام موارد طبيعية أقل وإنتاج مخلفات أقل كجزء من منهجها لتطوير األعمال المسؤولة والمستدامة، التي ُتطلق عليها تسمية االبتكار البيئي. 

 يساعد استخدامنا المبتكر لأللومنيوم خفيف الوزن )الذي تتميز به الطراز F-PACE وXF وXE وXJ وF-TYPE( على تحسين استهالك الوقود وخفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون من أنبوب العادم، فضاًل 
عن توفير مزايا التحكم واألداء األخرى لهذه السيارات. 

 في الوقت نفسه، تتيح إدارتنا الذكية للموارد فصل وإعادة تدوير خردة األلومنيوم المستخلصة من عملية الختم إلنتاج نفس جودة صفائح األلومنيوم من خالل مكونات معاد تدويرها بنسبة تصل إلى %50. 
ومقارنة باستخدام األلومنيوم غير المستعمل، يقلل نظام إعادة التدوير ذو الحلقة المغلقة هذا أيضًا من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون خالل عملية التصنيع.

 بشكل عام، خفضت جاكوار الند روڤر متوسط انبعاثات العادم ألسطولها األوروبي بنسبة 25% مقابل عام 2007 وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون التشغيلية لكل سيارة بنسبة 30.5%*. وقد حصلت كل مرافق التصنيع 
التابعة لنا على شهادة ISO14001 كما خفضنا كميات نفايات التصنيع التي يتم التخلص منها في مكبات النفايات لكل سيارة بنسبة 75%* وخفضنا استهالكنا للمياه لكل سيارة بنسبة 34%*. )*مقابل 2007(

 كجزء من رحلتنا إلى التصنيع المحايد للكربون بحلول عام 2020، نقوم بتعويض 100% من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون التشغيلية )التي ال يمكن تجنبها حاليًا( من خالل االستثمار في مشاريع تقلل من الكمية المعادلة النبعاثات 
 ثنائي أكسيد الكربون بطرق أخرى، األمر الذي يوفر فوائد اجتماعية وإنسانية في الوقت نفسه. على سبيل المثال، منع مشروعنا "تنقية مياه الشرب من الكربون" للحد من االنبعاثات الحائز على جائزة من مؤسسة LifeStraw انبعاث

968.000 طن من غاز ثنائي أكسيد الكربون )منذ بدايته في 2013( وأدى إلى تحسين حياة 2.4 مليون شخص في كينيا. 

 مع األخذ بعين االعتبار نمو مبيعات الشركة عالميًا وزيادة االستثمار في َمرافق التشغيل األكثر كفاءة، نفخر بالتقدم الذي حققناه مقابل أهداف االبتكار البيئي لعام 2020 حتى اليوم. وقد تم االعتراف بإنجازاتنا على الصعيد الخارجي: 
 حصلت الشركة في 2013 على لقب الشركة األكثر وفاًء بمسؤوليتها للعام في المملكة المتحدة من ِقبل مؤشر مسؤولية الشركات الرائد، والشركة المفضلة في المجتمع، كما حصلنا في 2014 على جائزة الملكة للمؤسسات في مجال 
 التنمية المستدامة. وبفضل نظرتنا المستقبلية فقد طورنا رؤية لعام 2020 لنمو األعمال المستدامة التي تركز على التطورات المستمرة في تخفيض انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن التشغيل وعوادم المحركات والتصنيع 

المحايد للكربون وخفض نسبة إنتاج النفايات إلى الصفر. وتهدف جاكوار الند روڤر أيضًا إلى تحسين حياة 12 مليون شخص بحلول عام 2020 كجزء من برنامجها للمسؤولية االجتماعية العالمية للشركات.

.Meridian Audio Ltd هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Meridian
.Verband der Automobilindustrie e. V. )VDA(  هي العالمة التجارية المسجلة لشركة AdBlue® 

إن عالمة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة  .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لهذه العالمات من جانب جاكوار الند روڤر المحدودة يكون بموجب ترخيص.
iPod وiPod touch وiPad هي عالمات تجارية مسجلة لشركة  .Apple Inc، المسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.

يجب دومًا استخدام نظام المالحة في الظروف التي ال تؤثر على قدرة السائق على القيادة بأمان أو ال تؤثر على سالمة اآلخرين من مستخدمي الطريق.

 السيارة المعروضة على الغالف األمامي: الطراز F-PACE S بلون أزرق سيزيوم مع ميزات اختيارية تمت إضافتها )وفقًا للسوق(
السيارة المعروضة على الغالف الخلفي: الطراز F-PACE R-SPORT بلون أحمر فرينزي مع ميزات اختيارية تمت إضافتها )وفقًا للسوق(

شركة جاكوار الند روڤر المحدودة
،E المكتب المسجل: الطابق 7، الجناح

بناية المقر الرئيسي، واحة دبي للسيليكون،
ص.ب. صندوق 32588، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

لة في إنجلترا برقم: 1672070 ُمسجَّ
jaguar-me.com






