JAGUAR I-PACE ONGEZIENE DRIEVOUDIGE WINNAAR
2019 WORLD CAR AWARDS
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Na op 4 maart 2019 de European Car of the Year award te hebben gewonnen,
wint Jaguar I-PACE de 2019 World Car of the Year, World Car Design of the
Year én World Green Car awards
Jaguars volledig elektrische SUV is het eerste voertuig dat in hetzelfde jaar
drie WCOTY categorieën wint
Na de overwinning van de F-PACE in 2017 is de I-PACE het tweede lid van
Jaguar's veelgeprezen PACE-familie die de World Car of the Year en de World
Car Design of the Year awards wint
De winnaars werden op 17 april bekend gemaakt op de 2019 World Car Awards
tijdens de New York International Auto Show
Tot nu toe meer dan 11.000 I-PACE-klantenleveringen wereldwijd1
The Jaguar I-PACE is in België verkrijgbaar vanaf €80.800 en kan worden
geconfigureerd op www.jaguar.be.

Woensdag 17 April 2019, Antwerpen – De volledig elektrische Jaguar I-PACE heeft een
historisch resultaat behaald tijdens de World Car Awards 2019. Het heeft niet alleen de
felbegeerde World Car of the Year 2019 gewonnen, maar ook de World Car Design of the
Year. Daarenboven werd hij uitgeroepen tot World Green Car.
Jaguar I-PACE is het eerste model ooit dat drie World Car-titels won in de 15-jarige
geschiedenis van de awards.

Deze overwinning voor de I-PACE, uitgereikt tijdens de New York International Auto Show
door een panel van 86 journalisten uit 24 verschillende landen, komt slechts enkele weken
nadat hij de titel Europese auto van het jaar claimde en bevestigt zijn status als de meest
gesmaakte premium elektrische auto (EV) in de wereld.
Prof. Dr. Ralf Speth, Chief Executive Officer, Jaguar Land Rover, zegt: “It is an honour
that the Jaguar I-PACE has received these three accolades from the prestigious World Car
jurors.
We started with an ideal, to move towards our Destination Zero vision; zero emissions, zero
accidents and zero congestion. I-PACE is our first step to achieving this, and it was
conceived when EVs were little more than a niche choice.
So we started from a clean sheet of paper to create a new benchmark - the world's best
premium electric vehicle, and a true Jaguar driver's car.
For I-PACE to be awarded 2019 World Car of the Year, World Car Design of the Year and
World Green Car gives our first all-electric vehicle the ultimate recognition it deserves. I
would like to thank the team who have created I-PACE for their passion in making it so
outstanding.”
De I-PACE, ontworpen en ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk, trekt nieuwe klanten aan
voor het merk Jaguar. Voor veel van deze klanten is het ook meteen hun eerste EV. Tot op
heden hebben meer dan 11.000 klanten in meer dan 60 landen over de hele wereld hun
auto in ontvangst genomen. Zijn combinatie van sportwagenprestaties, nulemissies,
uitzonderlijke verfijning en echte SUV-functionaliteit maken de Jaguar I-PACE tot de perfecte
keuze in zijn segment.
Ian Callum, Jaguar Director of Design, die in New York aanwezig was om de awards in
ontvangst te nemen, zegt: “Designing Jaguar cars is probably the best job in the world, and I
can honestly say that no other project I’ve worked on has been as rewarding as I-PACE.
Electric vehicles offer designers unprecedented freedom to rethink the proportions, the
profile and the packaging, and it’s an opportunity that my team has exploited in full. Winning
the 2019 World Car Design of the Year award, as well as World Car of the Year and World
Green Car, is true recognition for their achievements.”
Het dramatische, naar voren gebogen profiel van de I-PACE, korte overhang en gespierde
lenden geven de wagen een gevoel van kracht en emotie waardoor hij zich onderscheidt van
andere SUV's. Het ruime interieur - mogelijk gemaakt door de specifieke I-PACE
architectuur - is afgewerkt met prachtige premium details en veeleisend Jaguarvakmanschap.
De Jaguar I-PACE heeft een ultramoderne 90kWh lithium-ionbatterij en levert een bereik van
maximaal 470 km (WLTP-cyclus). Hij kan in slechts 40 minuten opladen van 0-80% (100 kW
DC), of het kost iets meer dan tien uur om dezelfde ladingstoestand te bereiken bij gebruik
van een binnenlandse wallbox (7 kW AC) - ideaal om 's nachts thuis op te laden.
Een reeks slimme, bereik-optimaliserende technologieën omvatten ook het pre-conditioning
systeem: wanneer aangesloten op een elektrisch netwerk zal de I-PACE automatisch de
temperatuur van zijn batterij verhogen (of verlagen) om het bereik te maximaliseren voordat
De I-PACE heeft ook een vijfsterren Euro NCAP-veiligheidsclassificatie behaald. De
carrosseriestructuur biedt een hoge mate van bescherming van inzittenden en wordt
aangevuld met technologieën die zijn ontworpen om andere weggebruikers en voetgangers
te beschermen, waaronder een automatisch ontplooiingssysteem van de motorkap en een
autonoom noodremsysteem met detectie van voetgangers en fietsers.

De Jaguar I-PACE heeft 62 onderscheidingen ontvangen sinds hij iets meer dan een jaar
geleden werd onthuld, waaronder de Europese auto van het jaar, de Duitse, Noorse en
Britse auto van het jaar, BBC TopGear-magazine EV of the Year, China Green Car of the
Year en de ECOBEST Award van Autobest.
De Jaguar I-PACE is in België verkrijgbaar vanaf €80.800 en kan worden geconfigureerd op
www.jaguar.be.
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EINDE

Noot voor de redactie
De volledig elektrische SUV van Jaguar zegevierde over de Audi e-tron en Volvo S60 / V60 om de
World Car of the Year te winnen, de Suzuki Jimny en Volvo XC40 om World Car Design of the Year

Over Jaguar
Jaguar verblijdt de wereld al tachtig jaar met zijn elegante design en adembenemende prestaties. De
huidige Jaguar-familie belichaamt ‘The Art of Performance’, met de opmerkelijke en alom geprezen
en bekroonde berlines XE, XF en XJ, de indrukwekkende sportwagen F-TYPE, de prestatiegerichte
cross-over F-PACE – de snelst verkopende Jaguar ooit –, de gloednieuwe compacte prestatie-SUV
E-PACE en sinds kort de I-PACE, de volledig elektrische SUV die Jaguar in de voorhoede van de
revolutie van elektrische voertuigen plaatst.
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