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JAGUAR VERRIJKT UITRUSTING VAN DYNAMISCHE E-PACE 

 

• Populaire R-Dynamic nu standaard 

• Rijkere uitrusting voor alle uitvoeringen 

• Verbruiks- en emissiewaarden verder verbeterd 

• De Jaguar E-PACE is in België beschikbaar vanaf € 49.100. Voor meer informatie 

kunt u terecht op www.jaguar.be 

 

Woensdag 9 november 2022, Antwerpen – Jaguar’s compacte SUV heeft voor het nieuwe 

modeljaar een aantal belangrijke veranderingen ondergaan. Zo bestaat het gamma voortaan 

alleen nog uit R-Dynamic-uitvoeringen, is de uitrusting verder verrijkt en zijn verbruiks- en 

emissiewaarden verder aangescherpt. 

Vanwege de grote populariteit van de R-Dynamic-uitvoeringen heeft Jaguar ervoor gekozen 

om voortaan alleen nog deze versies aan te bieden. Daarbij is er keuze uit drie uitvoeringen: 

R-Dynamic S, R-Dynamic SE en R-Dynamic HSE, waarbij de laatste alleen als P300e Electric 

Hybrid (PHEV) beschikbaar is. 

www.jaguar.be
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De specifieke stylingdetails, waaronder de krachtige voorbumper met grote luchtinlaten, 

privacy glas en sportieve achterskirt benadrukken zijn dynamische karakter. In het interieur 

zorgen onder meer de Ebony hemelbekleding, schakelpaddles in Satin Chrome aan het 

stuurwiel, sportpedalen in gepolijst roestvaststaal, sportstoelen met bekleding in leder en 

unieke stiknaden voor een inspirerende uitstraling. 

Rijkere uitrusting 

Verder is de uitrusting van alle uitvoeringen verder uitgebreid. De R-Dynamic S was reeds 

royaal uitgerust met onder andere automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, adaptive cruise 

control (behalve D165 FWD), 11,4” HD kleuren touchscreen, connected navigatiesysteem, 

Online Pack met data-abonnement, Lane Keeping Assist, Driver Condition Monitoring, Traffic 

Sign Recognition & Adaptive Speed Limiter, en het Track & Trace alarmsysteem Secure 

Tracker met een abonnement van 36 maanden. Voor het nieuwe modeljaar komen daar nu 

een elektrisch bediende achterklep, Interactive Driver Display (12,3” digitaal HD 

instrumentenpaneel) en een metalen dorpellijst voor de bagageruimte bij. 

De R-Dynamic SE biedt voortaan ook een Black Exterior Pack, waarbij exterieurdetails die 

anders in Satin Chrome of carrosseriekleur zijn uitgevoerd nu hoogglans zwart zijn. In het 

interieur zorgen een draadloze telefoonlader met signaalversterker in de middenconsole, 

verwarmbare zetels vooraan en Keyless Entry voor een nog rijkere gebruiksbeleving. De 

veiligheid wordt verder vergroot door de Rear Collision Monitor. 

Op de R-Dynamic HSE is de uitrusting uitgebreid met (naast de extra’s van de SE) een dak in 

contrastkleur Black, hemelbekleding in Ebony Suedecloth, premium interieurverlichting met 

configureerbare ambianceverlichting en koel-/verwarmbare voorstoelen, waardoor de 

standaard met Windsor leder beklede voorstoelen nog meer zitcomfort bieden. 

Lagere emissie- en verbruikswaarden 

Door een verdere optimalisering van motoren en aandrijflijn zijn de verbruiks- en 

emissiewaarden van de E-PACE verder gereduceerd. Zo is voor de 120 kW/163 pk sterke 

D165 FWD een verbetering tot 10 g/km* gerealiseerd, terwijl dezelfde motor met 

vierwielaandrijving een reductie tot 5 g/km* laat zien. Bij de benzinemotoren zijn verbeteringen 

tot 7 g/km* gerealiseerd en de emissies van P300e Electric Hybrid zijn verder gereduceerd tot 

31-35 g/km* (WLTP TEL-TEH). 

De Jaguar E-PACE is in België beschikbaar vanaf € 49.100. Voor meer informatie kunt u 

terecht op www.jaguar.be 

 

www.jaguar.be


Persbericht                                                                                           

            
 
*Alle emissie- en verbruikscijfers zijn EU – WLTP (TEL) Combined. De cijfers zijn gebaseerd op officiële tests door 

de fabrikant, in overeenstemming met de EU-regelgeving. Cijfers dienen alleen ter vergelijking, cijfers kunnen in de 

praktijk afwijken. Verbruiks- en CO2-emissiecijfers kunnen variëren door rijstijl, omstandigheden, belasting, 

gemonteerde wielen, banden en accessoires. 

- EINDE - 

 

Opmerking: er is momenteel een wereldwijd tekort aan halfgeleidercomponenten. Als 

toonaangevende constructeur die gebruikmaakt van baanbrekende technologieën, wordt Jaguar 

momenteel getroffen door dat tekort, waardoor sommige beschreven voorzieningen enkel in bepaalde 

markten beschikbaar zijn. We werken nauw samen met de betrokken leveranciers om de problemen 

op te lossen en de impact op bestellingen van klanten waar mogelijk te beperken.  

Aantekeningen voor de redacteurs 

Belangrijk bericht 

Jaguar Land Rover streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van 

zijn voertuigen, onderdelen en accessoires te verbeteren, wat betekent dat er continu wijzigingen 

worden doorgevoerd. Hoewel we alles in het werk stellen om u de recentste informatie te bezorgen, 

mag dit document niet beschouwd worden als een onfeilbare referentie inzake de huidige specificaties 

of beschikbaarheid. Ze vormt evenmin een bindend aanbod voor de verkoop van gelijk welk voertuig, 

onderdeel of accessoire. Alle cijfers zijn schattingen van de constructeur. 

Over Jaguar 

Jaguar bouwt al sinds 1935 spectaculair mooie luxewagens, gedreven door zijn passie om het leven 

van zijn klanten nog specialer te maken. Het huidige Jaguar-gamma omvat de berlines XE en XF, de 

XF Sportbrake, de sportwagen F-TYPE, de prestatie-SUV F-PACE, de compacte prestatie-SUV  

E-PACE en de zuiver elektrische prestatie-SUV I-PACE. Vanaf 2025 zal Jaguar uitgroeien tot een 

modern, zuiver elektrisch luxemerk met een spectaculair nieuw gamma van emotioneel aantrekkelijke 

designs en baanbrekende technologieën van de volgende generatie. De reis naar elektrificering is al 

goed ingezet, met een gamma mild- en plug-inhybrides en volledig elektrische modellen dat vandaag 

verkrijgbaar is. 

Sociale mediakanalen van Jaguar: 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com of neemt u contact op met: 
Annick Van Cauwenberge 
PR Manager Jaguar Land Rover Belux 
T: +32 3 241 11 35 
M : +32 476 319 629 
E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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