Компактний розкішний кросовер-позашляховик виробництва британського
автомобільного виробника з обладнанням Prestige MY18. На наших дорогах
легко виділитися F-темпом Jaguar. Його гарний вигляд все ще викликає
чималий інтерес у водіїв. Машина не нова, але її дуже мало використовують
(шкіра все ще пахне новою). Це щорічний автомобіль з пробігом 4950 км. У
нього було невелике зіткнення / фронтальний удар (я ділюсь фотографіями до
ремонту). Всі пошкоджені деталі замінено! Двигун і шасі не були пошкоджені. На
даний момент машина повністю функціональна. Технічний огляд пройшов без
проблем. Ви можете перевірити свій автомобіль у будь-якій діагностичній
станції або на веб-сайті Jaguar. 35т бензиновий двигун AWD 4x4 3.0 л V6 24V
GDI DOHC; 340 к.с. - дає дивовижний гучний звук і з вагою автомобіля 1800 кг дуже спортивний характер. Можливість придбання за договором купівліпродажу. Ціна нової копії в подібній конфігурації становить близько 320 000
злотих. При тому, що в Європі немає 3,0-літрового бензинового двигуна. Дуже
рекомендую придбати / дивитися / перевіряти / тестувати драйв. (додаються
фотографії до реєстрації). Більше фотографій доступне електронною поштою.
Запрошую вас подивитися: тест Jaguar F-Pace,
https://www.youtube.com/watch?v=tXm25LSn4ag
обладнання
• Діаметр колеса: 19 розділених на 5 спиць "дизайн 5037" з блиском
чорного покриття
• Ширина коліс: 8,5
• Колеса, захищені ключем McGard
• Тоновані вікна зі стовпа "В"
• Передні сидіння з електричним регулюванням в 10 напрямках з пам'яттю
сидіння водія (3 налаштування)
• Збережені налаштування, включаючи кермо, включаючи бічні дзеркала
• Глянцевий чорний пакет
• Аналоговий дисплей
• Важелі для дистанційного складання задніх сидінь
• Датчик якості повітря та блокується холодильна передня пасажирка
• Безключовий доступ (два набори клавіш)
• Бокові повітрозабірники з вуглецевого волокна
• Глянцева решітка радіатора Gloss Black
• Сітка бокового багажу

• Завісити подушки безпеки першого та другого ряду сидінь
• гальмо ABS на всіх 4 колесах
• Контроль тяги ABS та Driveline
• Алюмінієва ручка редуктора
• Радіо AM / FM / HD / Супутник
• протиугінна система
• Управління звуком рульового колеса
• Слот для картки пам'яті аудіосистеми
• Динаміки аудіосистеми Premium: Meridian
• Загальна кількість ораторів: 11
• Пийте кулер в рукавичці
• Бездротовий зв’язок телефону Bluetooth
• Гальмова допомога
• Компас
• Круїз-контроль на кермі
• Цифровий аудіовхід
• Підігріті передні сидіння водія та пасажира
• Двічі з підсвічуванням дзеркал
• Електрохромні дзеркала з автоматичним затемненням
• Електрохромне дзеркало заднього виду
• Електрично регульована рульова колонка
• Електрична кришка багажника, керована жестом
• Люк, що відкривається / закривається електрично
• Дисплей зовнішньої температури
• Передні та задні світильники для читання
• Передні вентильовані дискові гальма
• Нагріте дзеркало водія

• Дзеркало з підігрівом пасажира
• InControl Protect
• Переохолоджений нагнітач
• Шкіра / металева обробка на кермі
• Подушка безпеки пасажира
• Дзеркало заднього виду для пасажирів
• Чорна центральна консоль в Gloss Black
• Чорна оббивка дверей
• Дзеркала з електричним регулюванням
• Електрично відкритий / закритий багажник
• Електричне регулювання дзеркала заднього огляду з можливістю
нахилу вниз
• Складені бічні дзеркала
• Електричні вікна
• Система радіо даних
• Задні протитуманні фари
• Задній спойлер
• Віддалений пуск двигуна
• Віддалені замкові дверні замки
• Віддалена робота вікна
• Бічна подушка безпеки
• Регулювання гучності з високою чутливістю
• Контроль стійкості з контролем проти ковзання
• Тахометр
• Подорожній комп’ютер
• Сигнал у дзеркалах
• Місце розташування відеомонітора: спереду

Kompaktowy luksusowy crossover SUV wyprodukowany przez brytyjskiego
producenta samochodów z wyposażeniem Prestige MY18. Jaguarem F-pace bardzo
łatwo wyróżnić się na naszych drogach. Jego piękny wygląd wciąż wzbudza spore
zainteresowanie wśród kierowców. Samochód nie jest nowy, ale jest bardzo mało
użytkowany (skóra pachnie jeszcze nowością). Jest to roczne auto z przebiegiem
4950 km. Miał niedużą kolizję/uderzenie z przodu (udostępniam zdjęcia sprzed
remontu). Wszystkie części uszkodzone zostały wymienione na nowe! Silnik i układ
jezdny nie był uszkodzony. Auto w tej chwili jest w pełni sprawne. Bez problemów
przeszło badanie techniczne. Możliwość sprawdzenia auta w dowolnej stacji
diagnostycznej, bądź w serwisie Jaguara. Silnik 35t AWD 4x4 benzyna 3,0L V6 24V
GDI DOHC; 340KM -daje niesamowity głośny dźwięk a przy masie auta 1800kg bardzo sportowy charakter. Możliwość zakupu na umowę kupna sprzedaży. Cena
nowego egzemplarza w podobnej konfiguracji to około 320000 PLN. Z tym, że w
Europie nie ma dostępnego silnika benzynowego w wersji 3,0L. Gorąco polecam do
zakupu/ oglądania/ sprawdzania/ jazdy próbnej. (załączone zdjęcia jeszcze sprzed
rejestracji). Więcej zdjęć udostępniam na maila.
Zapraszam do obejrzenia: Test Jaguara F-Pace,
https://www.youtube.com/watch?v=tXm25LSn4ag
Wyposażenie




























Średnica koła: 19 dzielone 5 ramienne „wzór 5037” z wykończeniem Gloss Black
Szerokość koła: 8.5
felgi zabezpieczone kluczem McGard
Szyby przyciemniane od słupka B
Przednie fotele regulowane elektrycznie w 10 kierunkach z pamięcią fotela kierowcy
(3 ustawienia)
Zapamiętane ustawienia, w tym kierownica w tym lusterka boczne
Pakiet Gloss Black
Analogowy wyświetlacz
Dźwigienki do zdalnego składania tylnych siedzeń
Czujnik jakości powietrza i zamykany, chłodzony schowek przed pasażerem
Dostęp bezkluczykowy (dwa komplety kluczy)
Boczne wloty powietrza Carbon Fibre
Atrapa chłodnicy Gloss Black
Boczna siatka bagażnika
Poduszki powietrzne kurtynowe w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Hamulce ABS we wszystkich 4 kołach
Kontrola trakcji ABS i Driveline
Aluminiowa gałka zmiany biegów
Radio AM / FM / HD / Satelitarne
System antywłamaniowy
Sterowanie dźwiękiem na kierownicy
Gniazdo karty pamięci systemu audio
Głośniki marki Audio System Premium: Meridian
Całkowita liczba głośników: 11
Chłodziarka do napojów w schowku podręcznym
Łączność bezprzewodowa telefonu Bluetooth
Wspomaganie hamowania










































Kompas
Tempomat na kierownicy
Cyfrowe wejście audio
Podgrzewane przednie fotele kierowcy i pasażera
Podwójne podświetlane lusterka
Elektrochromatyczne lusterka z funkcją automatycznego przyciemniania
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektrycznie regulowana kolumna kierownicza
Elektryczna pokrywa bagażnika sterowana gestem
Szyberdach otwierany / zamykany elektrycznie
Wyświetlacz temperatury zewnętrznej
Przednie i tylne światła do czytania
Front Wentylowane hamulce tarczowe
Podgrzewane lusterko kierowcy
Podgrzewane lusterko pasażera
InControl Protect
Intercooled Supercharger
Skórzany / metalowy wygląd wykończenia kierownicy
Poduszka powietrzna pasażera
Lusterko wsteczne dla pasażerów
Czarna konsola środkowa w kolorze Gloss Black
Tapicerka drzwiowa w kolorze czarnym
Elektrycznie regulowane lusterka
Elektrycznie otwierany/zamykany bagażnik
Elektryczna regulacja lusterka pasażera z możliwością odchylenia w dół
Składane lusterka boczne
Elektryczne okna
Radio Data System
Tylne światła przeciwmgłowe
Tylny spoiler
Zdalny rozruch silnika
Zdalne zamki drzwi mocy
Zdalne działanie okna
Boczna poduszka powietrzna
Regulacja głośności dźwięku z dużą czułością
Kontrola stabilności z kontrolą antypoślizgową
Tachometr
Komputer podróży
Sygnał w lusterkach
Lokalizacja monitora wideo: przód

