
АБСОЛЮТНО НОВИЙ JAGUAR



XE ВСЕ ЗМІНЮЄ
Найбільш прогресивний, економічний та довершений спортивний седан  за всю історію Jaguar. Новинка 
прославленої родини. Ми миттєво впізнаєте в ньому Jaguar, він відчувається як Jaguar, він керується як 
Jaguar. XE приєднується до XF, XJ та F-TYPE як вражаюче доповнення до лінійки автомобілів Jaguar.  
XE — це Jaguar до його найменших деталей.

Discover more at jaguar.com/XE

АВТОМОБІЛЬ НА ЗОБРАЖЕННІ: XE S КОЛЬОРУ ITALIAN RACING RED, ОСНАЩЕНИЙ ОПЦІОНАЛЬНИМИ 20” ЛЕГКОСПЛАВНИМИ ДИСКАМИ PROPELLER. 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ



ВИСОКОПРОГРЕСИВНИЙ АЛЮМІНІЙ
Jaguar завжди протягом останнього десятиліття був основоположником розробок автомобілів із алюмінієвими кузовами і 
продовжує розширювати горизонти по розвитку даної технології. XE — перша із моделей Jaguar нового покоління, створена 
на основі абсолютно нової прогресивної алюмінієвої архітектури, яка забезпечує керованість, продуктивність та витонченість 
преміум класу. У виготовленні надміцного кузова використано абсолютно новий матеріал: міцний алюмінієвий сплав RC5754. 
Його надзвичайно міцний кузов зменшує вашу без компромісу по витривалості та забезпечує високою жорсткістю при крученні 
в 22 кНм/град. Це ідеальна платформа для продуктивного автомобіля, яка допомагає досягати оптимального розподілу ваги 
50:50. Надлегка структура допомагає не лише зменшити витрату пального та викиди CO

2
, але й дозволить лінійці XE тримати 

викиди на рівні 99 г/км при максимальній швидкості в 250 км/год.

Дізнатися більше www.jaguar.ua/series/xe-new/ 

МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ
Розподіл маси XE досягає пропорції 
50:50 — чим ближче центр ваги до центру 
автомобіля, тим легше ним управляти на 
повороті.

АВТОМОБІЛЬ НА ЗОБРАЖЕННІ: ПРОГРЕСИВНА АЛЮМІНІЄВА АРХІТЕКТУРА ІЗ ДВЕРИМА, КАПОТОМ ТА ПОВНІСТЮ 
ОЦИНКОВАНОЮ КРИШКОЮ БАГАЖНИКА, НАДМІЦНА СТАЛЬ. ЦЕНТР СТ. МАРТІНС, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ



ВСТАНОВІТЬ 
ЗВ’ЯЗОК
Ви поєднуєтесь із XE щойно ви розміщуєтесь на сидіннях, 
які неначе обіймають вас. Ви сидите низько. Прямо 
перед вами два великих щитки приладів схожих на ті, 
що встановлюються в спортивних автомобілях, та центр 
повідомлень — на їх створення надихнув F-TYPE. Ви 
тримаєте кремезне спортивне кермо — воно теж від 
F-TYPE. XE створює особливе відчуття поєднання із 
водієм. Кожен важіль управління ідеально розміщений; 
зручно виглядає та відчувається. Поряд з вами припіднята 
центральна консоль, яка надає відчуття перебування у 
кабіні льотчика, в той час як нахилена панель приладів 
елегантно зникає — вона переходить у найновішу 
технологію Jaguar із сенсорним екраном. XE — це 
натхненне місце для водія та пасажирів.

ЗОБРАЖЕНИЙ ІНТЕР’ЄР: XE S ОЗДОБЛЕНИЙ СПОРТИВНИМИ ШКІРЯНИМИ 
ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ ІЗ ЗАМШЕВИМИ ВСТАВКАМИ КОЛЬОРУ JET



ПОТУЖНІСТЬ XE
Потужність XE забезпечується лінійкою із п’яти прогресивних двигунів, до яких входить два нових 
двигуни Ingenium створених Jaguar. Ви обираєте наші найновіші високотехнологічні дизельні двигуни, 
чи віддаєте перевагу бензиновим версіям, кожен із них забезпечує продуктивністю, довершеністю та 
паливною економічністю, які відповідають вашому щоденному стилю керування.

ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ БЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ

   ДВИГУНИ INGENIUM        ВІД 99 Г/КМ        ШВИДКА СИСТЕМА РОЗІГРІВУ    ЛЕГКОСПЛАВНІ БЛОКИ ДВИГУНА        КРІПЛЕННЯ ДВИГУНА

2.0-ЛІТРОВИЙ i4
163 К.С. ТУРБОДИЗЕЛЬ 

E-PERFORMANCE*
ПОТУЖНІСТЬ 163 К.С.

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 8.4 секунди

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 227 км/год

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО У ЗМІШАНОМУ ЦИКЛІ 3.8 л/100 км

ВИКИДИ СО
2
 99 г/км

0-100 КМ/ГОД МАКСИМАЛЬНА 
ШВИДКІСТЬ

2.0-ЛІТРОВИЙ i4
180 К.С. ТУРБОДИЗЕЛЬ

ПОТУЖНІСТЬ 180 К.С.

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 7.8 секунд

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 228 км/год

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО У ЗМІШАНОМУ ЦИКЛІ 4.2 л/100 км

ВИКИДИ СО
2
 109 – 111 г/км**

0-100 КМ/ГОД МАКСИМАЛЬНА 
ШВИДКІСТЬ

2.0-ЛІТРОВИЙ i4
200 К.С БЕНЗИНОВИЙ 

ІЗ НАДДУВОМ
ПОТУЖНІСТЬ 200 К.С.

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 7.7 секунд

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 237 км/год

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО У ЗМІШАНОМУ ЦИКЛІ 7.5 л/100км

ВИКИДИ СО
2
 179 г/км

0-100 КМ/ГОД МАКСИМАЛЬНА 
ШВИДКІСТЬ

2.0-ЛІТРОВИЙ i4
240 К.С. БЕНЗИНОВИЙ 

ІЗ НАДДУВОМ
ПОТУЖНІСТЬ 240 К.С.

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 6.8 секунд

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 250 км/год

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО У ЗМІШАНОМУ ЦИКЛІ 7.5 л/100км

ВИКИДИ СО
2
 179 г/км

0-100 КМ/ГОД МАКСИМАЛЬНА 
ШВИДКІСТЬ

3.0-ЛІТРОВИЙ V6
340 К.С. БЕНЗИНОВИЙ 

SUPERCHARGED
ПОТУЖНІСТЬ 340 К.С.

ПРИСКОРЕННЯ 0-100 км/год 5.1 секунд

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ 250 км/год

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО У ЗМІШАНОМУ ЦИКЛІ 8.1 л/100км

ВИКИДИ СО
2
 194 г/км

0-100 КМ/ГОД МАКСИМАЛЬНА 
ШВИДКІСТЬ

АВТОМОБІЛЬ НА ЗОБРАЖЕННІ: XE PORTFOLIO КОЛЬОРУ AMMONITE GREY
* Вказані дані для авто із механічною трансмісією, доступний із середини 2015 року. ** 109 г/км – для автомобіля із 17” дисками.
Дані вказані для автомобілів із автоматичною трансмісією, якщо інше не вказано. Лише з метою порівняння. Дані при експлуатації у реальних умовах можуть різнитися.



 
 

 
 

СИСТЕМА ЗМІНИ КРУТНОГО 
МОМЕНТУ ГАЛЬМУВАННЯМ

Однією з найбільш вражаючих функцій нового Jaguar XE є векторизація крутного моменту гальмуванням — 
найсучасніша технологія, яка довела свою ефективність в купе F-TYPE і на сьогоднішній день є стандартною 
для нового XE. Це високотехнологічне нововведення пом’якшує прояви недостатньої реакції автомобіля на 
поворот керма, злегка пригальмовуючи окрему внутрішню частину коліс в разі необхідності, щоб допомогти 
втримати автомобіль в межах оптимальної траєкторії руху під час повороту. Втручання це дуже легке і ледь 
помітне для водія, який вигоду лише виграє від більш нейтральної керованості, меншого зусилля для повороту 
рульового колеса, і, зрештою, приємніших вражень від водіння.

   ПОКРАЩЕНА КЕРОВАНІСТЬ        ВДОСКОНАЛЕНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПОВОРОТІВ

АВТОМОБІЛЬ НА ЗОБРАЖЕННІ: XE S КОЛЬОРУ ITALIAN RACING RED ОСНАЩЕНИЙ ОПЦІОНАЛЬНИМИ 20” ЛЕГКОСПЛАВНИМИ ДИСКАМИ PROPELLER

ГАЛЬМІВНИЙ ТИСК  
ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО
ВНУТРІШНЬОЇ СТОРОНИ 
ЗАДНЬОГО КОЛЕСА

ДОДАТКОВА КРУТНА СИЛА 
КОНЦЕНТРУЄТЬСЯ НАВКОЛО 
ВІСІ АВТОМОБІЛЯ

БІЛЬШЕ ПОТУЖНОСТІ 
РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ НА 
ЗОВНІШНЄ ЗАДНЄ
КОЛЕСО 



МОДЕЛІ
СТАНДАРТНЕ ОСНАЩЕННЯ

РОЗМІРИ

НАТХНЕННЯ ДИЗАЙНЕРА

Інтелектуальна система Stop/Start • Система допомоги при русі вгору • JaguarDrive Control • Система рульового управління з 
електропідсилювачем (EPAS) • Система динамічного розподілу крутного моменту гальмуванням • Електронне стоянкове гальмо 
(EPB) • Скло із електроприводом — переднє та заднє, відкривання та закривання одним дотиком • двозонний клімат-контроль 
• 8-дюймовий кольоровий екран cенсорний дисплей • USB, допоміжна розетка та приєднання iPod • телефонний зв’язок через 
Bluetooth® • потокове аудіо через Bluetooth® • Система допомоги при екстреному гальмуванні (EBA) • Система динамічного 
контролю стійкості та антипробуксовувальна система • система без ключового доступу Jaguar Smart Key • Подушки безпеки — 
для водія та пасажира переднього сидіння, із системою визначення пасажира, шторки безпеки • Попереджувальне світло під 
час різкого гальмування • Бокові дзеркала з обігрівом • Освітлення салону Mood lighting • Аудіо система Jaguar

Дизайнери XE отримали натхнення від виробів, майстерності та уваги до деталей майстрів найрозкішніших брендів світу.  
Вони об’єднали найкращі матеріали задля створення унікальних для Jaguar інтер’єрів.

Ширина: (включаючи дзеркала) 2 075 мм. Висота: 1 414 мм. Довжина: 4 665 мм.

XE S
ДВИГУН

3.0-літровий V6 340 к.с. бензиновий Supercharged із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18-дюймові легкосплавні колісні диски із 5 подвійними спицями Templar Diamond Turned  
•  Оздоблені шкірою Taurus сидіння із замшевими вставками та контрастним швом  •  
Декоративне оздоблення Meshed Aluminium  •  Оздоблене шкірою Soft Grain кермо із 
написом S  •  Решітка радіатора — Gloss Black із окантовкою Noble Chrome  •  Оздоблення 
кузову S — передній бампер S, бокове підвіконня у колір кузова S, бокові повітрозабірники 
Gloss Black із беджем S та спойлером  •  Червоні гальмівні супорти  •  Біфункціональне HID 
ксенонове головне світло із омивачами фар  •  Підвіконня оздоблене металом із написом S  
•  Накладки на педалі із нержавіючої сталі  •  Спортивна підвіска

XE R-SPORT
ДВИГУНИ

2.0-літровий i4 163 к.с. Дизель E-Performance із 6-ступінчатою механічною трансмісією* 
чи 8-ступінчатою електронною автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar 
Sequential Shift та система адаптації до дорожнього покриття*

2.0- літровий i4 180 к.с. Турбодизель із 6-ступінчатою механічною трансмісією* чи 
8-ступінчатою електронною автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar 
Sequential Shift та система адаптації до дорожнього покриття

2.0- літровий i4 200к.с. Бензиновий із наддувом, із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття 

2.0-літровий i4 240 к.с. Бензиновий із наддувом, із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18-дюймові 5-спицеві легкосплавні диски Star із оздобленням Silver/Diamond Turned  •  
17-дюймові 10 спицеві легкосплавні колісні диски Lightweight Sparkle Silver (E-Performance)  
•  Спортивні сидіння Luxtec із вставками Technical Mesh  •  Декоративне оздоблення Etched 
Aluminium  •  Оздоблене шкірою Soft Grain кермо  •  Решітка радіатора — Gloss Black 
із окантовкою Satin Chrome  •  Оздоблення кузову R-Sport — передній бампер R-Sport, 
бокове підвіконня у колір кузова R-Sport, бокові повітрозабірники Noble Chrome із беджем 
R-Sport та спойлером  •  Спортивна підвіска

XE PURE
ДВИГУНИ

2.0-літровий i4 163 к.с. Дизель E-Performance із 6-ступінчатою механічною трансмісією* 
чи 8-ступінчатою електронною автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar 
Sequential Shift та система адаптації до дорожнього покриття*

2.0- літровий i4 180 к.с. Турбодизель із either 6-ступінчатою механічною трансмісією* чи 
8-ступінчатою електронною автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar 
Sequential Shift та система адаптації до дорожнього покриття

2.0-літровий i4 200к.с. Бензиновий із наддувом, із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття 

2.0-літровий i4 240 к.с. Бензиновий із наддувом, із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

17-дюймові 10 спицеві легкосплавні колісні диски Turbine Sparkle Silver  •  17-дюймові 10 
спицеві легкосплавні колісні диски Lightweight Sparkle Silver (E-Performance)  •  Оздоблені 
тканиною сидіння  •  Декоративне оздоблення Gloss Black  •  Шкіряне кермо  •  Решітка 
радіатора — Gloss Black із хромованою окантовкою  •  Хромовані бокові повітрозабірники  
•  Підвіконня із написом Jaguar

XE PRESTIGE
ДВИГУНИ

2.0-літровий i4 163 к.с. Дизель E-Performance із 6-ступінчатою механічною трансмісією* 
чи 8-ступінчатою електронною автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar 
Sequential Shift та система адаптації до дорожнього покриття*

2.0- літровий i4 180 к.с. Турбодизель із 6-ступінчатою механічною трансмісією* чи 
8-ступінчатою електронною автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar 
Sequential Shift та система адаптації до дорожнього покриття

2.0-літровий i4 200к.с. Бензиновий із наддувом, із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття 

2.0-літровий i4 240 к.с. Бензиновий із наддувом, із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

17-дюймові 10 спицеві легкосплавні колісні диски Turbine Sparkle Silver  •  17-дюймові 10 
спицеві легкосплавні колісні диски Lightweight Sparkle Silver (E-Performance)  •  Оздоблені 
шкірою Taurus сидіння із контрастним швом   •  Декоративне оздоблення Brushed 
Aluminium  •  Оздоблене шкірою Soft Grain кермо  •  Решітка радіатора — Gloss Black із 
хромованою окантовкою  •  Хромовані бокові повітрозабірники  •  Підвіконня оздоблене 
металом із написом Jaguar

XE PORTFOLIO
ДВИГУНИ

2.0-літровий i4 163 к.с. Дизель E-Performance із 6-ступінчатою механічною трансмісією* 
чи 8-ступінчатою електронною автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar 
Sequential Shift та система адаптації до дорожнього покриття*

2.0- літровий i4 180 к.с. Турбодизель із 6-ступінчатою механічною трансмісією* чи 
8-ступінчатою електронною автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar 
Sequential Shift та система адаптації до дорожнього покриття

2.0-літровий i4 200к.с. Бензиновий із наддувом, із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття 

2.0-літровий i4 240 к.с. Бензиновий із наддувом, із 8-ступінчатою електронною 
автоматичною трансмісією, перемикання передач Jaguar Sequential Shift та система 
адаптації до дорожнього покриття

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18-дюймові 6 спицеві легкосплавні колісні диски Arm Sparkle Silver  •  17-дюймові 10 спицеві 
легкосплавні колісні диски Lightweight Sparkle Silver (E-Performance)  •  Оздоблені шкірою 
Windsor сидіння із перфорацією у вигляді «ялинки» та швом у тон шкіри  •  Оздоблення 
рельєфним алюмінієм  •  Оздоблене шкірою Soft Grain кермо  •  Решітка радіатора — Gloss 
Black із хромованою окантовкою  •  Хромовані бокові повітрозабірники  •  Підвіконня 
оздоблене металом із написом Jaguar



IMPORTANT NOTICE
Jaguar Land Rover Limited is constantly seeking ways to improve the specification, design and production of its vehicles and alterations 

of Jaguar Land Rover Limited by any express or implied undertaking or representation. Comparisons are based on manufacturer’s own data 
and testing.

ENVIRONMENTAL INNOVATION AT JAGUAR
Jaguar is proud to continue the company’s tradition with its approach to Environmental Innovation. From the choice of lightweight 

business and reducing its overall environmental impact.

Jaguar’s flagship XJ model was the first in the company to achieve ISO14040, the international standard for vehicle ‘life cycle assessment’. 
This certification measures the environmental impact of XJ from component material sourcing and manufacturing process, through driving 
200,000 km. But that’s not all. Every new Jaguar is designed to be 85% Recyclable/Reusable and 95% Recoverable at the end of the 
vehicle’s life.

The XE, XJ, F-TYPE and XK’s innovative use of lightweight aluminium, which incorporates up to 50% closed-loop recycled material from 
the manufacturing process of the body structures, provides considerable performance benefits. This includes improved fuel consumption 
and less CO2 emissions during the use phase of the Life Cycle due to lighter structures. Our on-going target is to ensure scrap aluminium 
reclaimed from our stamping process is to be segregated and recycled through a closed loop system and re-melted into the same 
grade quality sheet, therefore reducing CO2 emissions during the production phase of the Life Cycle. Jaguar is committed to reducing 
dependency on fossil fuels,using fewer resources and creating less waste as part of our approach to sustainability excellence.

The company plan includes 25% reduction targets in operating and tailpipe CO2

water consumption (10%), all based on per vehicle built since 2007. In addition the manufacturing assembly CO2 emissions of each Jaguar 
2 emitted in the assembly process, Jaguar invests in projects that reduce 

an equivalent tonne of CO2

operating facilities, we are proud to have delivered and in some cases exceeded our Environmental Innovation targets as planned for 2012. 
And we are on track to meet our 25% reduction in joint European fleet average tailpipe CO2 emissions by 2015.

Looking forward, we have developed our 2020 vision for sustainable business growth that focuses on continued improvements in tailpipe 
CO2 2, provided over 
4,000 direct jobs in 60 emissions reductions projects in 17 countries and improved the lives of over 1 million people in our global cook 
stoves emissions reduction programme.

But it doesn’t stop there. Our manufacturing facilities have been certified to ISO14001 since 1998 and we are credited to Platinum Plus level 
in the UK’s Business in the Community Corporate Responsibility Index.

Castrol® EDGE™ Professional is exclusively recommended by Jaguar.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Jaguar Land Rover Limited is under license. 
iPod, iPod touch and iPad are trademarks of Apple Inc, registered in the US and other countries.  
Jaguar InControl is a Jaguar Land Rover Limited trademark.

Jaguar Land Rover Limited 
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        Configure your vehicle at JAGUAR.COM
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Компанія Jaguar Land Rover Limited перебуває у постійному пошуку шляхів удосконалення технічних 
характеристик, дизайну та засобів виробництва своїх авто, тому до моделей постійно впроваджуються зміни. 
Компанія Jaguar Land Rover прикладає усіх зусиль, аби забезпечити відповідність усієї інформації стану 
технічної документації на час публікації, але цю брошуру не можна розглядати ані як бездоганне керівництво 
до технічних нормативів, ані як комерційну пропозицію щодо продажу окремого автомобіля. За будь-яких 
домовленостей або запевнень, явних або неявних, дистриб’ютори та дилери не є агентами Jaguar Land Rover 
Limited. На усі сертифіковані аксесуари Jaguar, які встановлюються офіційним дилером впродовж одного 
місяця або протягом пробігу 1500 кілометрів (залежно від того, що настане раніше) після продажу нового 
автомобіля, розповсюджуються ті самі гарантійні умови, що й на сам автомобіль. За інших випадків на придбані 
аксесуари розповсюджується 12-місячна гарантія без обмеження пробігу. Усі сертифіковані аксесуари Jaguar 
відповідають тим самим високим стандартам якості, що і наші автомобілі. Вони випробуються на стійкість до 
високих та низьких температур, корозії, ударів та розкриття подушки безпеки, та це лише деякі з тестів, яким 
піддається наша продукція та які гарантують надійність аксесуарів, а також, що важливо, їх відповідність усім 
нормативним вимогам. Деякі аксесуари не пропонуються для усіх моделей. Додаткову інформацію отримайте 
у найближчого офіційного дилера Jaguar. Усі аксесуари Jaguar повністю сумісні з нашими автомобілями. 
Хоча багато компонентів, наприклад багажник на даху, можна встановити самостійно, встановлення 
певних аксесуарів потребує спеціального інструменту та діагностичного обладнання, що гарантує належне 
встановлення на кузові та приєднання до електричної системи автомобіля. Перелік доступних аксесуарів 
залежить від певної країни, тому за додатковою інформацією звертайтесь до офіційних дилерів Jaguar, які із 
задоволенням нададуть вам необхідні відомості. Кольори, відтворені у брошурі, можуть дещо відрізнятися від 
кольорів реальних автомобілів через обмеження друкувального обладнання. Компанія залишає за собою право 
змінювати або скасовувати будь-яке колірне оздоблення без попередження. Автомобілі з деякими колірними 
поєднаннями можуть бути недоступні у вашій країні. За додатковою інформацією щодо наявних кольорів і 
технічних характеристик звертайтеся до офіційного дилера Jaguar. Дистриб’ютори та дилерські представництва 
не є агентами Jaguar Land Rover Limited, тому вони не мають жодних прав приймати від імені Jaguar Land Rover 
Limited будь-які явні та неявні зобов’язання або гарантії.

ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ JAGUAR

 КИЇВ  ВІННЕР АВТОМОТІВ 
пр. Московський, 24-Д 
Тел.: (044) 499 99 94 
www.jaguar.winnerauto.ua

   ВІДІ ПАУЕР МОТОРЗ 
вул. Велика Кільцева, 58, c. Софіївська Борщагівка, Київська обл. 
Тел.: (044) 591 00 00 
www.jaguar-vidi.com

 ДНІПРОПЕТРОВСЬК  AЕЛІТА ПРЕМІУМ 
пр. ім. Газ. «Правда», 34-Б 
Тел.: (056) 371 56 96 
www.jaguar.dp.ua

ОФІЦІЙНІ СЕРВІС-ПАРТНЕРИ JAGUAR

 КИЇВ  АВТОЛАЙФ ЦЕНТР 
вул. Крайня, 1. Тел.: (044) 206 36 36

 ДОНЕЦЬК  АЛЕКС ПРЕМІУМ 
вул. Університетська, 95-В. Тел.: (062) 386 33 41

 ОДЕСА  РОЯЛ МОТОРС 
вул. Грушевського, 39-Б. Тел.: (048) 734 18 00

 ХАРКІВ  АВТО ГРАФ М 
вул. Котлова, 29. Тел.: (057) 766 88 99

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР JAGUAR В УКРАЇНІ

ТОВ «ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД.»
08112, Київська обл., с. Капітанівка, вул. Дачна, 5А,
Тел.: 044 585 63 00
jaguar@winner.ua
www.jaguar.ua

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