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De nieuweserieJaguaren Daimier modellen isuitgebreiderdan ooit

tevoren in de geschiedenis van de Jaguar company.

De XJ6,diedoor-en-door modern is, maar nog steedsde traditionele

DE RUIMSTE KEUS
Jaguarwaarden

vertegenwoordigt

qua stijl, prestigeen luxe, iseen uitermateexclusieve saloon meteen

zeer omvangrijke uitrusting en, zowel met de 3,2 als de 4,0 liter

inspuitmotor, een auto met levendige prestaties.

De Sovereign, nog luxueuzer en completer uitgerust, beschikt

eveneens over de 3,2 of 4,0 liter 6 cilinder motor met dubbele

bovenliggende nokkenassen.

De 4.0 liter Daimlet. beroemd om zijn weelderige comfort en

traditioneel Brits vakmanschap, zet de lang gevestigde reputatie

voort van het merk als bouwer van automobielen voor de meest

veeleisende automobilist.

De uiterst sportieve XJS serie bestaat nu uit vijf voortreffelijke

modellen. Erzijn de 4.0 liter é-cilinder en de 5.3 liter Vl 2 Coupé's

en Convertibles .:

De Convertible is het summum van luxueus en sportief open rijden.

Dan is er nog de 6 liter XJR-S,die door JaguarSport is ontwikkeld en

opwindende prestaties levert met zijn 333 pk (248 kW) V 12 motor.

De snelste Jaguar is de XJ220, die is afgeleid van een Groep C

racewagen en een maximum snelheid kan bereiken van meer dan

320 km/h.

Welke mate van sportiviteit of luxe u ook wenst, de nieuwe laguar

serie kan hierin voorzien.



Onder de hedendaagse drukke

verkeersomstandigheden is

veiligheid van het grootste

belang.

van opzij en een stalen wand

als afscheiding tussen de

benzinetank en de

passag iers ru imie. Een

VEILIGHEID, ZEKERHEID EN
GEMOEDSRUST

Aan de basis van de veiligheid

liggen in eerste instantie de rij-

eigenschappen van een auto.

Hiertoe beschikken alle

Jaguars en Daimiers over een

bekrachtigde precisie-

stuurinrichti ng, een magnifieke

veiligheidsschakelaar schakelt

in geval van een aanrijding

automatisch het contact uit en

ontgrendelt de portieren.

Nieuw het extrais

veiligheidssysteem (SRS), in de

vorm van een in het stuurwiel

ingebouwde airbag, die

automatisch in een fractie van

een seconde wordtopgeblazen

wegli~ging - ook in bochten -.'F"'~'f~~~~~~i~~~~:~:~:~~~~~~~~~~~~nl%*""\I~'en een standaard gemonteerd :

anli-blokkeerremsysteem.

Passieve veiligheid is van even

groot belang. Jaguars en

Daimlets zijn voorzien van

ene rg ie-a bsorberende

carrosseriedelen aan de voor-

en achterzijde, balken in de

portieren tegen aanrijdingen

in geval van een zware frontale

aanrijding. Samen met de drie-

punts veiligheidsgordel helpt dit

systeem het hoofden bovenlichaam



vandebestuurdertebeschermen

tegen verwondingen door het

stuurwiel.

Jaguar geeft zich ook

rekenschap van het milieu.

Alle modellen zijn uitgerust

met- 'lew 1055'- katalysatoren

en beschikken over een

benzinedampafzuiging, zodat

giftige stoffen op doelmatige

wijze worden verwijderd. De

aircond ition ingsystemen op

desaloons zijn nu gevuld met

een CFK-vrij koelmiddel en

meer dan 80% van de

materialen waaruit Jaguars zijn gemaakt, zijn geschikt voor

recycling.

Ter bevestiging van het vertrouwen dat Jaguarheeft in zijn produkten,

zijn een aantal belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd. In de

eerste plaats beslaat de uitgebreide garantie nu een periode van 3 jaar

of 100.000 km.

Indetweede plaatsprofiteertelke auto nu van het 3-jarig internationale

'Jaguar Europèan Emergency Assistance' programma.

Samen met een 6-jarige carrosseriegarantie en een 3-jarige garantie

tegen aantasting van het lakwerk en oppervlaktecorrosie. levert dit

een zeer uitgebreid pakket op.



Technische perfectie alleen is niet voldoende. Vooruitstrevende

ontwikkelingstechnieken en vernieuwende produktiemethoden

dienen nog steedsondersteund te worden door uitvoerige testsonder

omstandigheden die veel extremer zijn dan die waaraan het

eindprodukt ooit zal worden blootgesteld.

BETROUWBAARHEID EN KWALITEIT

Uiteraard worden met testvoertuigen miljoenen kilometers verreden

in zowel tropische hitte als sub-antarctische koude; maar daarnaast

maakt Jaguarook gebruik van gecompliceerde installaties waarmee

de te testen onderdelen aan herhaalde spanningen en stoten worden

onderworpen met een intensiteit en een frequentie die tijdens het

gebruik op de weg nooit voor zullen komen. Behalve de

vanzelfsprekende invloed hiervan op de betrouwbaarheid, helpt dit

het raffinement te bereiken waarom Jaguarsen Daimiers zo terecht

bekend staan.

Het produktieproces is aan al

net zulke stringente controles

onderworpen. Robots worden

daar toegepast waar deze het

meest doelmatig zijn, maar

vakkundige handen en ogen

worden gebruikt voor die
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werkzaamheden waarbij robots

de kwaliteit van menselijk

vakwerk niet kunnen evenaren.

Het isopvallend dat Jaguaralle

motoren afzonderlijk op een

testbank laatproefdraaien. maar

nog opvallender is, dal elke

auto apart wordt getest op

zowel de weg als op de

rollenbank.

De hoge kwaliteit die hieruit

voortvloeit spreekt voor zich

en is net zo vanzelfsprekend

als de kwaliteit die wordt bereikt door hel wereldberoemde

vakmanschap van Jaguar bij het produceren van de schitterende

handgesneden en -gestikte bekleding en de met de hand vervaard igde

houten dashboards, afwerklijsten en panelen.

Deze vakmensen hebben ook een vergaande bemoeien is bij de

nieuwe Jnsignia serie, die de cliënt de mogelijkheid biedt om, legen

meerprijs en op speciale bestelIing, kleuren en bek led ingen te kiezen

die niet opgenomen zijn in hel reeds zeer uitgebreide standaard

uitrustingsprogramma; deze omvatten:

• Een serie extra lakkleuren

• Compleet zacht lederen interieurs, exclusief gestvleerd en met een

nieuw palet aan kleuren

• Fineer getint ter completering van de gekozen lak- en

bekledingkleuren

• Insignia wielopties

Kwal iteit en keuzemogelijkheden zij n belangrijk vooreen automerk;

de geëngageerdheid van Jaguar in deze is volledig.
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De XJ6 is de klassieke Jaguar sa-

loon, verfijnd soepel en krachtig,

stijlvol en comfortabel en toch economisch en betaalbaar.

Er is keuze uit 3,2 of 4,0 liter ë-cilinder motoren, alle uitgerust met

'low-loss' katalysatoren en handgeschakelde versnellingsbak met 5

versnell ingen, of-tegen meerprijs- meteen automatische transmissie

met 4 versnellingen. Een tandheugelstuurinrichting en een

elektronisch geregeld anti-blokkeerremsysteem zijn standaard. Voor

de zeer sportieve rijder iserde optie van het in de fabriek aangebrachte

Sport Handling Pack.

Zoals altijd is het interieur van de

XJ6 zeer rijkelijk uitgerust;

de met de hand verwerkte velours

bekleding en het hoogglanzende

walnotehouten fineer zijn

karakteristiek voor Jaguar.

9
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Als vervolmakingen zijn te

noemen: een in 5 standen

verstelbare stuurkolom, een

intervalregeling voor de

ruitewissers die automatisch

wordt aangepast aan de

rijsnelheid, een gewijzigde

vorrngev: ng van

kofferruimte en een geheel

nieuw ontworpen

luidsprekersysteem voor de

gelu idsinstallatie.

Aan de buitenzijde worden

de vloeiende lijnen van de

XJ6 nog geaccentueerd door

een nieuw vormgegeven

voorspoiler en nieuwe

sierdeksels voor de velgen.

De XJ6 is meer dan ooit de

perfecte saloon voor de

de executive.

STANDAARD UITRUSTING

MECHANISCH
Meervoudig verstr-lbaar stuurwiel
Anu.hlokkeerrernsvstccm
Roestvrijstalen uitlaat mei katalysator
Extra startbeveiliging (bij optionele automatische transmissie)
Handgeschakelde versnellingsbak met 5 versnellingen
Bekrachtigde schijfremmen rondom
Stuurbektacht iging
Stalen velgen met sierdeksels en 225/65 ZR 15 banden
Airbag bestuurderszijde

EXTERIEUR
Elektrisch bediende antenne
Elektrisch verstelbare en vcrwarmde buitenspiegels
Elektrisch verwarmde ruuesproeiers
Vier ronde halogeen koplampen
Achterruitverwarming met tijdrelais
Mistachterlichten
Enkele sterstreep op de flanken
Ruttcwtssers met twee snelheden. variabele interval en geprogrammeerd wis/wassvstecrn

INTERIEUR
Verwarming met luchtrecirculatie
Centrale vergrendeling V,lI1 portieren, kofferdeksel en tankdop, d.m.v. sleutel en
afstandsbediening
Speciaal ontworpen audio-Installatte met hoog vermogen en Radio Data Svstem (ROS)
cn B luidsprekers
Digitale klok
Automatisch sluiten van ruüervzonnedak d.m.v. portiersleutel
Elektrische ontgrendeling koffe-rdeksel vanu-t interieur
Elektrisch bediende pornerruuen met "one touch open" toets aan he~tuurdervijdf'
watnoteûneer op dashboard, console. portieren en bedicnlngspcnelcn
In de hoogte verstelbare en kantel bare hoofdsteunen voor en achter
Kaartleeslamp en dubbele interieurverlichting in voorcompartiment
Verlichte bedieningspanelen van portieren en console
Driepunts veiligheidsgordels met oprolmechanisme voor de voor- en achterstoelen en
centrale heupgordel achter
Veiligheidsverlichting in alle portieren
Voorruit van gelaagd glas
Aisluitbaar en verlicht dashboardkastje
Verstelbare voorstoelen met elektrische hoogteverstelling
"Panic SWitch" voor centrale vergrendclmg/ontgrendehng en sluiten van ruitenzonnedak
Handgrepen voor p'ls~agiers
Leeslampen voor achtercornpartimeru in achterpanelen \I~n voorstoelen
Verzonken opbergruimten voor sloten van veiligh('id~g(Jf(lels achterpassagiers
Velours stoelbekledin! met bijpassende lederen afwerking
Tripcomputer met bet iening via de linker stuurkolomschakelaar
Twee zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
Getint glas rondom
Vierspaaks stuurwiel met claxondruktoetsen op de bovenste spaken

OPTIES TEGEN MEERPRIJS

MECHANISCH
Automatische transmissie met 4 versnellingen (bij de ].2 liter motor)
Elektronisch gestuurde automatische transmissie met 4 versnellingen en met sport- en
normaal-stand en stand voor blokkering eerste vërsnelling (bij de 4,0 liter motor!
15" gegoten lichtmetalen velgen met 225/65 ZR 15 banden
Cruise cant rol
16" ,gesmede lichtmetalen sraakvelgcn met 225/55 IR \ b banden
Gelimiteerd sfipdifferentiee
Achterwielophanging met automatische niveauregeling
Spons Handhng Pack
TO lichtmetalen velgen en banden

EXTERIEUR
Elektrisch bediend stalen zonnedak
Mistlampen geuuegreerd in voorsporter
Voorruitverwarming
Hogedruk-koplampreinigingsinstallalie met verwarmde sproeiers
MetallidMicatallic lak

INTERIEUR
Airconditioning
CO wisselaar
Contrasterende biezen lalleen bij lederen stoelbekledmgj
Verwarmde voorstoelen (bij elektrische stoelverstellingl
Connely lederen stoelbekleding
Magnolia lederen stoelbekleding
leeslampen in achterstijlen
Zonnescherm voor achterruit
Hoogpolige vloerbedekking
1O-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen en hoofdsteunen met aan bestuurderszijde
een toets voor "lnstapstand" en geheugen voor twee zitposiues incl. buitenspiegels.
elektrisch verstelbare lendesteun
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SOVEREIGN





Aan de bu itenkantonderscheidt

de Jaguar Sovereign zich door

zijn gestyleerde koplampen met

reinigingsinstallatie en de

lichtmetalen velgen.

Aan de binnenzijde treft u het

luxueuze op kleur afgestemde

interieur aan, met echt lederen

bekleding voor de stoelen,

SOVEREIGN

portiervakken. armleuningen

en console en het traditionele

walnotehouten fi neer met inleg

van bijpassend hout.

De Sovereign is niet alleen

weldadig, maar beschikt ook

over sprankelende prestaties

die worden geleverd door de

3,2 of 4,0 liter motoren met

katalysatoren eenautomatische

transmissie met 4 versnel Iingen

(een handgeschakelde 5-

versnellingsbak kan zonder

meerprijs worden geleverd).

15





De standaard uitrusting van de Sovereign is meer dan genereus;

geboden wordt, onder meer: elektrisch verstelbare stoelen met

geheugen voor de bestuurdersstoel, een vernuftig audio systeem met

stereo cassettespeler en een radio met Radio Data System en, als

optie tegen meerprijs, een CD- wisselaar in de kofferruimte. En, om

slechts één van de vele mi lieuvriendelijke eigenschappen te noemen,

het airconditioningsysteem is nu CFK-vrij.

STANDAARD UITRUSTING

MECHANISCH
Meervoudig verstelbaar stuurwiel
Anti-blokkeerremsysteem
Automatische transmissie met 4 versnellingen (bij 3.2 lner motor)
Elektronisch gestuurde automatische transmissie met 4 versnellingen en met sport- en
normaal-stand en stand voor blokkering eerste versnelling (bij 4,0 liter motor)
15" gegoten lichtmetalen velgen met 225/65 ZR 15 banden
Roestvrijstalen uitlaat met katalysator
Cruise control
Extra startbeveiligil1g1schakelvergrendeling (bij automatische transmissie)
Bekrachtigde schijfremmen rondom
SIu u rbekracht igi ng
Airbag bestuurderszijde

EXTERIEUR
Verchroomde handgreep kofferdeksel en sierlijsten achterlichten
Elektrisch bediende antenne
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrrsch verwarmde ruitesproeiers
Hogedruk-koplampreiniging~installatie met verwarmde sproeiers
Achterruitverwarming met tijdrelais
Mistachterlichten
Roestvrijstalen portierframes
Doubbere sierstrepen op de flanken
Rechthoekige halogeen koplampen
Ruitewissers met twee snelheden, variabele interval en geprogrammeerd wis/wassysteem

INTERIEUR
Air conditioning met tempertuur regelmg en luchtrecirculatie
walnoteftneer op console en schakelpanelen met ingelegd hou I op dashboard en
portieren
Centrale vergrendeling van portieren, kofferdeksel en tankdop, d.m.V. steure! en
afstandsbediening
Op kleur afgestemd dashboard en bovenkani portierbekleding
Speciaal ontworpen audio-installetie met hoog vermogen en Radio Data Systern (ROS)
en 8 luidsprekers
Digitale klok
Automatisch sluiten van ruiten/zonnedak d.rn.v. portiersleutel
Elektrische ontgrendeling kofferdeksel vanuit interieur
Elektrisch bediende porlierruiten met "ene louch open" toets aan bestuurderszijde
Kaartleeslamp en dubbele interieurverlichting in voorcomparumeru
Verlichte schakelaarpanelen in portieren en console
Driepunts veiligheidsgordels me! oprolmechanisme voor de voor- en actaerstoeten en
centrale heupgordel achter
Veiligheidsverlichting in alle portieren
Voorruit van gelaagd glas
Connely lederen bekleding
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
"Panic switch" voor centrale vergrendeling/cntgrendeltng en sluiten van ruiten zonnedak
Handgrepen voor passagiers
Leeslampen in achterstijlen
In hoogte versrelbare en kantelbare hoofdsteunen, achter
Leeslampen voor achtercompartiment in achterpanelen van veerstoelen
Verzonken opbergruimten voor sloten van veiligheidsgordels achterpassagiers
I O-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen en hoofdsteunen, met aan bestuurderszijde
een toets voor "instapstand" en geheugen voor twee zitposities incl. bouensplegels.
elektrisch versterbare lendesteun
Tripcomputer met bedlening via de linker stuurkolomschakelaar
Twee zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
Getint glas rondom
Vierspaaks stuurwiel met claxondruktoetsen op de bovenste spaken

OPTIES TEGEN MEERPRIJS

MECHANISCH
16" ,gesmede lichtmetalen sraakvelgen met 225/55 ZR 16 banden
Gelimiteerd slipdifferentlee
Achterwlelophangjng met automatische niveauregeling
Sports Handlmg Pack
TO lichtmetalen velgen en banden

EXTERIEUR
Elektrisch bediend stalen zonnedak
Mistlampen geintegreerd in voorsporter
Voorruitverwarming

INTERIEUR
CO Wisselaar
Contrasterende biezen (alleen bij lederen stoelbektedingt
Geheugen voor zitpositie en hoofdsteun voorpassagier
Verwarmde voorstoelen
Magnolia lederen stoelbekleding
Hoogpolige vloerbedekking
Zonnescherm voor achterruit

OPTIES ZONDER MEERPRIJS
Antracietkleurig dashboard en bevenbekleding I)ortieren
Handgeschakelde versnellingsbak met 5 vcrsne hngen
MetallidMicatallic lak
Velours stoel bekleding met bijpassende lederen afwerking
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De geribde grill symboliseert al 90 jaar het exclusieve karakter van

Daimier; nog altijd is dit het kenmerk van Daimier automobielen, die

door zoveel wereldleiders worden verkozen boven andere merken,

Daimiers zijn, met het met de hand afgewerkte leder en het fijngenerfde

walnotehouten fineer de verpersoonlijking van traditioneel Brits

vakmanschap. Ze zijn uiteraard

voorzien van airconditioning en

beschikken, zowel voor als achter,

over twee perfect passende

fauteuils. De achterpassagiers

hebben daarbij ieder hun eigen

pick-nicktafeltje met walnotehout

fineer, een individuele leeslamp

en zonnescherm,





De luxe van een Daimier isoverduidelijk zichtbaar, maar Daimiers

leveren ook de hoge prestaties en betrouwbaarheid die de

voorname clientèle verwachten. De 4,0 liter motor van de

Daimier met de elektronisch geregelde transmissie met 4

versnellingen (nu met een extra schakelstand voor blokkering

van de eerste versnelling ter verhoging van de handelbaarheid

onder gladde wegomstandigheden, naast de Sport en Normal

stand) geven de auto een topsnelheid van 219 km/h - waar de

wetgeving en de omstandigheden dit toelaten.

STANDAARD UITRUSTING

MECHANISCH
Meervoudig verstelbaar stuurwiel
Anti-blokkeerremsysteem
Elektronisch gestuurde automatische transmissie met 4 versnellingen en met sport- en
normaal-stand en stand voor blokkering eerste versnelling
15" gegoten lichtmetalen velgen met 22.5/ó5 ZR 15 banden
Roestvrijstalen Uitlaat met katalysator
Cruise control
Extra startlJeveiligingischakelvergrendeling (bij automatische transmissie)
Bekrachtigde schijfremmen rondom
Stu u rbekrac htig i ng
Airbag bestuurderszijde

EXTERIEUR
Verchroomde sierstrips op de flanken
Verchroomde handgreep kofferdeksel en sierlijsten achterlichten
Elektrisch bediende antenne
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch bediend stalen zonnedak
Elektrisch verwarmde ruitesproeiers
Geribde grille en kofferdekselhandgreep
Mistlampen gerruegrecrd in voorspoiler
Voorruitverwarming
Hogedruk_koplampreinigingsinstallatie met verwarmde sproeiers
Achterruitverwarming met tijdrelais
Mistachterlichten
Enkele sierstreep op de flanken
Roestvrijstalen portierframes
Rechthoekigehalogeen koplampen
Runewissers met twee snelheden, variabele interval en geprogrammeerd wrvwassvsteem

INTERIEUR
Air conditioning met tl'::mperuur regeling en luchuecircular!e
Picknicktafeltjes met fijngenerfd walnotehoutfineer en ingelegd hout
Fijngenerfd walnotefineer op console en schakelaarpanelen met ingelegd hout op
dashboard en portieren
Centrale vergrendeling van portieren, kofferdeksel en tankdop, d.rn.v. sleutel en
afstandsbediening
Op kleur afgestemd dashboard en bovenkant portierbekleding
Speciaal ontworpen audio-installatie met hoog vermogen en Radio Data Svstem (ROS) en
8 luidsprekers
Digitale klok
Naar ach .eren doorlopende console
Automatisch sluiten van ruiten/zonnedak d.rn.v portiersleutel
Elektrische ontgrendeling kofferdeksel vanuit interieur
Elektrisch bediende portierruiten met "one touch open" toets aan bestuurdl"rszijdc
Geheugen voor zitpositie en hoofdsteun voorpassagier
Kaartleeslamp en dubbele interieurverlichting in voorcompartiment
Verwarmde voorstoelen
Verlichte schakelaarpanelen in portieren en console
Afzonderlijke achterstoelen
Driepunts veiligheidsgordels met oprolmechanisme voor de voor- en achterstoelen en
centrale heupgordel achter
Veiligheidsverlichting in alle portieren
Voorruit van gelaagd glas
Connelv lederen interieur
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
-Pan!c switch" voor centrale vergrendeling/ontgrendeling en sluiten van rulten/zonnedak
Handgrepen voor passagiers
leeslampen in achterstijlen
In hoogte versterbare en kantelbare hoofdsteunen, achter
leeslampen voor achtercompartiment in achterpanelen van voorstoelen
Zonnescherm voor achterruit
Verzonken opbergruimten voor sloten van veiligheidsgordels achterpassagiers
Hoogpolige vloerbedej..,kinï
lO-voudig elektrisch verste bare voorstoelen en hoofdsteunen, met aan bestuurderszijde
een toets voor "instapstand" en geheugen VOOf twee zitposities incl. buttenspiegels.
elektrisch verstelbare lendesteun
Tripcomputer met bediening via de linker stuurkotomschakelaar
Twee zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
Getint glas rondom
Vierspaaks stuurwiel met claxondruktoetsen op de bovenste spaken

OPTIES TEGEN MEERPRIJS

MECHANISCH
16" gesmede lichtmetalen spaakvelgen
met 225/55 ZR 16 banden
Gelimiteerd slipdifferentieel
Achterwielophanging met autornausche
niveau regeling
Spons Handling Pack
TO lichtmetalen velgen en banden

INTERIEUR
Autolux lederen interieur
CD wisselaar
Connasterende biezen talleen bij
lederen stoelbekledlngj
Magnolia lederen interieur
Achterbank

OPTIES ZONDER MEERPRIJS
Antracietkleurig dashboard en bovenbekleding portieren
Handgeschakelde versnellingsbak met 5 versnellingen
Metallic/Micatallic lak
Velours stoeibekleding met bijpassende lederen afwerking
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XJS
V12 COUPE

Misschien is wel hel eerste dat

u te binnen schiet bij hel

noemen van de XJ5 Vl 2 Coupé

de legendarische motor

daarvan, de 5,3 liter unit die

krachtig genoeg is om deze

luxueuze 2+2 sportauto voort

te stuwen tot een een snelheid

van 237 km/h (waar

toegestaan), maar die

zijdezachten fluistersti I tot deze

prestaties komt. Alles aan de

XJ5 draagt ertoe bij Om dit

sprankelende vermogen

plezierig en ontspannend te

maken: kenmerkende Jaguar

luxe bijvoorbeeld met

airconditioning, soepel lederen

gepolitoerd fijngenerfd

walnotehout fineer.

Een automatische transmissie,

cruise control, anti-

b I ok k e e r rem 5 v s t e e m I
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stuurbekrachtiging, volledig

onafbankel ijke wielophangi ng

en gelimiteerd slipdifferentieel

geven de bestuurder net zo veel

rijgenoegen als de passagiers

genieten in hun totale comfort.

Voor een nog betere

beheersbaarheid is een Sport

Suspension systeem tegen

meerprijs voor de

wielophanging verkrijgbaar.
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Recente vervolmakingen die bij de XJSzijn doorgevoerd hebben

betrekking op zowel praktische als luxueuze zaken. Zo is er een

nieuw digitaal elektronisch motorregelsysteem en een

uitlaatsysteem met 'low-loss' katalysator. Voorts zijn er de

verwarm bare voorstoelenelektrisch bedienbare en

(die tezamen met het stuurwiel zijn verplaatst om het comfort

en de bewegingsruimte van de bestuurder te verhogen),

duidelijk afleesbare analoge

instrumenten en een nieuw

audiosysteem met RDS en

meerprijstegen een

geïntegreerd CD systeem.

Dat is pas echte luxe!

STANDAARD UITRUSTING XIS V12

MECHANISCH
Stu urbekrac htigi n1',
Verticaal verstelbare stuurkolom
Schokabsorberende, aan de zijkant doorlopende bumpers
Anti-blokeerremsvstecrn
Schijfremmen rondom
Limited slipdiifrentieel
"Touring" wielophanging
Cruise control
Automatische transmissie met drie versnellingen
Uitlaat met "low 105S"katalysator
Airbag aan bestuurderszijde

EXTERIEUR
6'/) x 15" gegoten lichtmetalen velgen
Halogeen koplampen
Dubbele coachlijn op de flanken
Gelaagde voorruit
Portierruilen zonder sponning
Mistlampen voor
Niet-metallic of metalilc/micalallic lak
Getint glas rondom

INTERIEUR
Connely lederen interieur
walnotehout fineer met inleg op portieren en achterste zijpanelen
Afsluitbaar dashboardkastje met make-up spiegel
"Spons stvle" voorsloeien met volledig verstelbare rugleuning en hoofdsteen
Afzonderlijke achterstoelen
Roestvrijstalen norpellijsten
Elektrisch verstelbare voorstoelen
voorstoelen met verwarmrog en elektrisch verstelbare lendesteun
Geheugen voor bestuurdersstool en buitenspiegels
Centraal vergrendel systeem incl. tankdop en kofferdeksel
Elektrisch bediende portierruiten
Athterruitverwarrning met tijdinstelling
Interieurverlichting met vertragingstelais
Ruitenwissers met twee snelheden. interval en tip-bediening
Geprogrammeerd wis/wassysteem met verwarmde sproeiers
Kotterruimte verlichting
lnstap-zuitstapverlichting op portieren
Elektrisch verstelbare bUitenspiegels
Airconditioning
Veiligheidsgordels met oprol mechanisme voor de voorsloeien
Veiligheidsgordels met oprolmechanisme voor de achterstoelen
Koplarnprelnigingstnstallatie met verwarmde sproeiers
Trip computer
SI)eciilill ontworpen audio-installatie met hoog vermogen en radio-datasysteem IRDS)
E ektrtsch bediende antenne

OPTIES TEGEN MEERPRIJS

MECHANISCH
"Sport" wielophanging

EXTERIEUR
7 x 16" gesmede lichtmetalen velgen

INTERIEUR
Magnoli~ lederen interieur
Autolux lederen interieur
CD-wisselaar

OPTIES ZONDER MEERPRIJS

INTERIEUR
Middèndëel van stoelen bekleed met velours
Charcoal dashboard
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XJS 4.0 LITER COUPE

De 4.0 liter Coupé bezit het speciale XJ5 karakter met een heerlijke

223 pk (166 kW) 6 cili nder motoren 5-versnellingsbak die moeiteloos

accelereert tot 100 km/h in 7,9 s. Tegen meerprijs iseen automatische

transmissie met 4 versnellingen leverbaar. De sports wielophanging

en het anti-blokkeerremsysteem van de 4.0 liter Coupé zijn perfect

afgestemd op deze prestaties.

Alle XJ5gebruikelijke

verfijningen zijn aanwezig: een

fantastische interieuruitrusting

met o.a. airconditioning, een

zeer moderne gel uidsi ristallatie.

glanzend walnotehout fineer

en fraaie sportstoelen, die zijn

bekleed met een zeer

hoogwaardige stof en leder.

STANDAARD UITRUSTING Xj5 4.0

MECHANISCH
Stu urbek rachtig ing
Verticaal verstelbare stuurkolom
Schokabsorberende, aan de zijkant doorlopende bumpers
Anti-blokeerremsysteem
Schijfremmen rondom
Limited sfipdiûrentieel
"Spons" wielophanging
Handgeschakelde vijf versnellingsbak
Uitlaat met "low 1055" katalysator
Airbag aan bestuurderszijde

EXTERIEUR
6'/) x 15" gegoten lichtmetalen velgen
Halogeen koplampen
Dubbele coachlijn op de flanken
Gelaagde voorruit
Portierruiten zonder sponning
Niet-metallic of metallidmicatallic lak
Getint glas rondom

INTERIEUR
Middendeel van stoelen bekleed met velours
Walnotehout fineer
Afsluitbaar dashboardkastje met make-up spiegel
"Sports stvle" voorstoelen met volledig verstelbare rugleuning en hoofdsteun
Afzonderlijke achterstoelen
Roestvrijstalen dorpellijsten
Elektrisch verstelbare voorstoelen
Centraal vergrendelsysteem lncl. tankdop en kofferdeksel
Elektrisch bediende portierruiten
Achterruitverwarming met tijdinstelling
Interieurverlichting met vertragingsrelais
Ruitenwissers met twee snelheden, interval en tip-bediening
Geprogrammeerd wis/wassysteem met verwarmde sproeiers
Kofferruimte verlichting
Instap-/uitstapverlichting op portieren
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Airconditioning
Veiligheidsgordels met oprol mechanisme voor de voorstoelen
Veiligheidsgordels met oprolmechanisme voor de achterstoelen
Trip COmputer
Speciaal ontworpen audio-installatie met hoog vermogen en radio-datasysteem (ROS]
Elektrisch bediende antenne

OPTIES TEGEN MEERPRIJS

MECHANISCH
Cruise control
Electronisch gestuurde automatische transmissie mei vier versnellingen met sport en

normaal stand

EXTERIEUR
7 x 16" gesmede lichtmetalen velgen
Mistlampen voor
Koplampreinigingsinstallatie met verwarmde sproeiers

INTERIEUR
Voorsloeien met verwarming en elektrisch verstelbare lendesteun
Geheugen voor bestuurdersstoel en buitenspiegels
CD-wisselaar
Connely lederen interieur
Magnolia lederen interieur
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Het plezierige rijden in een

open auto kan worden

verstoord door een plotselinge

regenbui. Dit is echter niet het

XJS V12 CONVERTIBLE

geval in een XJ5 Convertible.

Met een druk op de knop

worden de kap en de achterste

zijruiten - overigens zonder

stijlen - gesloten en kunt u uw

reis voortzetten in een

comfortabele gesloten coupé.
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De V12 biedtdezelfdeuitmuntende

prestaties en eigenschappen vande

Coupé. De kap iszelfs voorzien van

een elektrisch verwarmde achterruit.

Er zijn geen concessies gedaan ten

aanzien van luxe en raffinement.

kruisvormige

versterking zorgt voor de

Een nieuwe

buitengewone stijfheid van de

Convertible.

STANDAARD UITRUSTING xJS V12 CONVERTIBLE

MECHANISCH
Stuurbekrachtiging
Verticaal verstelbare stuurkolom
Schokabsorberende, aan de zijkant doorlopende bumpers
Anti-blokeerrernsvsteern
Schijfremmen rondom
Limited slipdiffrentieel
"Touring" wielophanging
Cruise control
Automatische transmissie met drie versnellingen
Uitlaat met "low 1055" katalysator
Airbag aan bestuurderszijde

EXTERIEUR
6'/1 X 15" gegoten lichtmetalen velgen
Elektrisch bediende Convertible kap met achterruit van glas
Halogeen koplampen
Dubbele coachlijn op de flanken
Gelaagde voorruit
Portierruiten zonder sponning
Mistlampen voor
Niet-metallic of metallidmicatallic lak
Getint glas rondom

INTERIEUR
Connely lederen interieur
Walnotehout fineer met inleg op portieren en achterste zijpanelen
Afsluitbaar dashboardkastje met make-up spiegel
"Spurts stvle" voorstoelen met volledig verstelbare rugleuning en hoofdsteun
Afsluitbare opbergruimte, achter
Opbergruimte en afschermhoes voor Convertible kap
Roestvrijstalen dorpellijsten
Elektrisch verstelbare voorstoelen
voorstoelen met verwarming en elektrisch verstelbare lendesteun
Geheugen voor bestuurdersstoel en bultensolegels
Centraal vergrendelsysteem incl. kofferdeksel
Elektrisch bediende portierruiten
Elektrisch bediende zijruiten achter
Achterruitverwarming met tijdinstelling
Inlerieurverlichting met vertragingstelais
RUItenwissers met twee snelheden, interval en tip-bediening
Geprogrammeerd wis/wassysteem met verwarmde sproeiers
Kofferruimte verlichting
Illstilp-/uiistapverlichting op portieren
Elektrisch verstelbare buitensolegels
Airconditioning
Veiligheidsgordels met oprol mechanisme voor de voorstoelen
Koplampreinigingsinstallatie met verwarmde sproeiers
Trip computer
Speciaal ontworpen audio-installatie met hoog vermogen en radio-datasysteem (RDS)
Elektrisch bediende antenne

OPTIES TEGEN MEERPRIJS

EXTERIEUR
7 x 16" gesmede lichtmetalen velgen

INTERIEUR
Magnolia lederen interieur
Autolux lederen interieur
CD-wissel,lar

OPTIES ZONDER MEERPRIJS
Middendeel van stoelen bekleed met velours
Cbarcoa! dashboard
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XJS 4.0 LITER
CONVERTI BLE

Dil is de 2-zits open versie

van de XjS 4.0 Coupé. De

technische perfectie is

aangevuld met een

elektrisch bedienbare kap.

De kap, die in vier kleuren

leverbaar is, wordt netjes

achter de bestuurder en de

passagier opgeborgen. Een

gecapitonneerde

beschermhoes

meegeleverd.

wordt

Een auto voor elk seizoen!
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De XJ5 4.0 Convertible is

alleen attractief,

maar tegelijkertijd ook

praktisch. De elektrisch

verstel bare stoelen, elektrisch

bedienbare ruiten, centraal

vergrende I i n gssysteem,

walnotehout fineer voor de

portieren, het dashboard en

de middenconsole, een

geluidsinstallatie met RDS en

een tegen meerprijs leverbare

CD-wisselaar vormen een

schril contrast met de

spartaanse sportwagens uit

het verleden.

Het onvergelijkbare 'open'

rijden in een Jaguar.

STANDAARD UITRUSTING Xl5 4.0 CONVERTIBLE

MECHANISCH
Stuu rbekracht igi ng
Verticaal verstelbare stuurkolom
Schokabsorberende. aan de zijkam doorlopende bumpers
Anti-blokeerremsysteem
Schijfremmen rondom
Limited sfipdiffrcnlieel
"Touring" wjelophar)~ing
Handgeschakelde vIII versnellingsbak
Uitlaat met "low toss" katalysator
Airbag aan bestuurderszijde

EXTERIEUR
61/, X 15" gegoten lichtmetalen velgen
Elektrisch bediende convertible kap met achterruit van gl,15
Halogeen koplampen
Dubbele coachlijn op de flanken
Gelaagde voorruit
Portierru iten zonder sponning
Niet-metal!rc of metalliomkatalltc lak
Getint glas rondom

INTERIEUR
Lederen interieur met middendeel van stoelen bekleed met velours
watnerenout fineer
Atsluubaar dashboardkastje met rnakc-up spiegel
"Spons sf yle" voorstoelen mei volledig verstelbare rugleuning en hoofdsteun
Afsluitbare opbergruimte, achter
Opbergruimte en afschermhoes voor Convertible kap
Roestvrijstalen dorpellijsten
Elektrisch verstelbare voorstoelen
Centraal vergrendelsysteem incl. kofferdeksel
Elektrisch bediende portierruiten
Elektrisch bediende zijruiten achter
Achterruitverwarming met tijdinstelling
Interieurverlichting met vertragi ngsretets
RUitenwissers met twee snelheden, interval en tip-bediening
Ceprogrammeerd wis/wassysteem met verwarmde sproeters
Kofferruimte verlichting
Instap-/uilstapverlichting op portieren
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Airconditioning
Veiligheidsgordels met oprolmechanisme voor de voorstoelen
Trip computer
Speciaal ontworpen audio-installatie met hoog vermogen en radio-datasysteem (1<05)
Elektrisch bediende antenne

OPTIES TEGEN MEERPRIJS

MECHANISCH
Cruise control
Electronisch gestuurde automatische transrrussie met vier vervnelhngen sport en
normaal stand

EXTERIEUR
7 x 16" gesmede lichtmetalen velgen
Mistlampen voor
Koplarnpreinigingsinstallatie met verwarmde sproeiers

INTERIEUR
Voorstoelen met verwarming en elektrisch verstelbare lendesteun
Geheugen voor bestuurdersstoel en buitenspiegels
CD-wisselaar
Connely lederen interieur
Magnolia lederen interieur

OPTIES ZONDER MEERPRIJS
Charcoal dashboard
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De XJR~S is een combinatie van het traditionele en kenmerkende

laguarkarakter. vakmanschap en

raffinement en prestaties die op

zijn minstgelijkzijn, maarvaakbeter. aan 'swereldsmeestexclusieve

XJR-S

De buitengewone prestaties

worden geleverd door een 6,0

liter V12 motor met een

vermogen van niet minder dan

333 pk (248 kW) en een koppel

van 495 N m, hetgeen resu !teert

in een topsnelheid van 254 km/

h (waar de omstandigheden en

de wetgeving dit toelaten) en

een acceleratie van 6,8 svanuit

stilstand tot 100 km/h.

Eigenschappen die leiden tot

het ware Jaguar raffinement!
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In het interieur van de XJR-S

vindt u het bekende Jaguar

comfort: gepolijst walnotehout

f ne e r I lederenautolux

bekleding en een rijkdom aan

praktische en luxueuze

voorzieningen. Aan

buitenkant wordt de XjR-S

gekenmerkt door de fraai

gestyleerde op de kleur van de

auto afgestemde bumpers en

sierstrips, de matzwarte grill en

koplampranden. de speciale

lichtmetalen velgen en een

achterspoiler.

Saver 93/1 Dutch
Saver 93/1 D

STANDAARD UITRUSTlNC

MECHANISCH
Anti-blokkeerremsysteem
Automatische transmissie met 3 versnellingen
Uitlaatsysteem met katalysator
Uitgebreide gereedschapset in kofferruimte
Cruise control
Schijfremmen rondom
Gelimiteerd slipdifferentieel
Stuu rbekr acht igi ng
Airbag voor de bestuurder
In verticale richting verstelbare stuurkolom (4 standen I

EXTERIEUR
Brooksland Green, Flamenco, Morocco Red, Sllver Frost, Solent Blue carrosseriekleuren
Buitenspiegels in de kleur van de carrosserie
Gesmede B x 16 lichtmetalen velgen
Gelijmde voorruit
Portierruiten zonder stijlen
Duale halogeen koplampen

INTERIEUR
Autolux lederen bekleding voor de stoelen met contrasterende biezen
Met autolux leder beklede console
Met autolux leder beklede portierpanelen en zijpanelen, achter
Met autolux leder beklede schakelknop
Kofferruimte met verlichting
Centrale vergrendeling voor de portieren, kofferdeksel en tankdop
Speciaal ontworpen audio-installatie met hoog vermogen en Radio Data System (RDSl
Vertraging interieurverlichting
Elektrisch verstelbare voorstoelen
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrische antenne met interface vergrendeling kofierdeksel
Elektrisch bediende portierruiten
Neerklapbare sportstoelen met hoofdsteunen
Hogedruk-koplampreinigingsinstallatie met verwarmde sproeiers
Achterruitverwarming met tijdrelais
Elektrisch verstelbare voorstoelen met lendesteun
Contrasterend walnotehout fineer voor dashboard
Contrasterend walnotehout fineer voor de portieren
Afzonderl ijke achterstoelen
Veiligheidsgordels met oprolmechanisme voor de voorstoelen
Veiligheidsgordels met oprol mechanisme voor de achterstoelen
Veiiigheidsverlrchting in de portieren
Voorruit van gelaagd glas
Afsluitbaar dashboardkastje met make-up spiegel
Bestuurdersstoel en buitenspiegels met geheugen
Geprogrammeerd wis/wassysteem met verwarmde sproeiers
Roestvrij stalen sierlijsten op de dorpels met jaguar Sport logo
Getinte ruiten
Tripcomputer
Runewissers met twee snelheden. intervalstand en snelwissysteem

de OPTIES TECEN MEERPRIJS

INTERIEUR
CD wisselaar
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