
JAGUAR F-PACE





THE ART OF PERFORMANCE

Todos os dias, levamos a performance ao seu limite. Nossa performance. A performance de  
nossos carros. Nós inovamos, desenvolvemos e projetamos. Dominamos as regras e, em seguida,  
as quebramos. Somente para avançar ainda mais. Além dos limites convencionais. É nesse  
momento que a performance torna-se arte.

Jaguar. The Art of Performance.





INTRODUÇÃO
O Conceito do F-PACE 06
F-PACE – Os Fatos 08

DESIGN
Princípios do exterior 10
Detalhes do exterior 12
Opções de interior 15
Espaço interno 18
Praticidade 20

PERFORMANCE
Motores 22
Transmissão automática 24
Aerodinâmica avançada 26
Arquitetura leve de alumínio 29
Chassi e suspensão 30
Testado ao extremo 32

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO
Dinâmicas de condução avançada 35
All Surface Progress Control 36
Tecnologia avançada de motor 
e transmissão

39

Vetorização de torque 40
Estabilidade e controle 43
Activity Key 45

ÍNDICE

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE S NA COR AZUL CAESIUM COM OPCIONAIS INSTALADOS

OS VEÍCULOS MOSTRADOS SÃO DA LINHA GLOBAL DA JAGUAR

TECNOLOGIA
Infoentretenimento 47
Conectividade 48
Áudio 50

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA
Assistências ao Motorista 52
Eficiência tecnológica 56

PERSONALIZAÇÃO
F-PACE – Sua escolha 58
Escolha o seu motor 60
Escolha o seu modelo 62
Escolha os opcionais 64
Escolha a sua cor 74
Escolha as suas rodas 76
Escolha o seu interior 78
Escolha os seus acessórios  
Jaguar Gear

90

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 96

DIVISÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS 100

O MUNDO JAGUAR 102

AO SEU DISPOR 105



INTRODUÇÃO 

O CONCEITO DO F-PACE
O F-PACE é inspirado no aclamado veículo conceito C-X17. Ele assume  
o DNA Jaguar de performance, dirigibilidade e luxo lendários.  
Adicionando espaço e praticidade.

A linha F-PACE conta com uma extensa variedade de opções de motores, 
como o Ingenium 2.0 litros de 4 cilindros Turbo a gasolina, de 250 cv  
ou 300 cv. Com tecnologia avançada e construído totalmente em alumínio,  
o motor oferece um consumo de combustível e emissões de CO2 
impressionantemente baixos. 

O F-PACE é um SUV de alta performance que combina máxima emoção ao 
dirigir, e eficiência. Aprimoradas por tecnologias que mantêm você seguro, 
conectado e entretido. O F-PACE tem a capacidade para todas as estradas, 
todos os dias. Esta é a tradição da Jaguar: criar sempre carros bonitos 
e emocionantes para estimular todos os seus sentidos. O F-PACE é um 
Jaguar feito para você e sua família.

Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a 
legislação da União Europeia. Apenas para fins comparativos. Os valores podem diferir 
conforme o mercado. 

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE S NA COR AZUL CAESIUM
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F-PACE – OS FATOS
Desempenho, comportamento dinâmico e sofisticação. 
Praticidade, capacidade e eficiência.

PRATICIDADE

O espaço traseiro para joelhos e pernas do F-PACE está entre os maiores 
da categoria, com assentos subdivididos na proporção 40:20:40 para obter 
maior flexibilidade. O espaço no porta-malas é líder do segmento, com 508 litros, 
cuidadosamente dimensionado para maximizar o uso. Quando as suas mãos 
estiverem ocupadas, aproveite para usar o Acionamento da Tampa do Porta-malas 
por Gesto1. Basta colocar o pé sob um dos flancos para que a tampa do porta-malas 
seja aberta ou fechada.

EFICIÊNCIA

Todo F-PACE é projetado e desenvolvido para obter o máximo de 
eficiência. Tecnologias de baixo atrito, uma carroceria de estrutura leve 
e a aerodinâmica otimizada contribuem com a economia de combustível. 

CAPACIDADES

O F-PACE atende as necessidades práticas de condução e as demandas dos 
estilos de vida, oferecendo tração integral para garantir performance em um 
leque ainda mais amplo de situações. As capacidades podem são ainda mais 
aprimoradas com o All Surface Progress Control (ASPC), uma tecnologia 
equivalente a um controle de cruzeiro em baixa velocidade que ajuda  
o F-PACE a controlar situações de baixa tração.

1Somente R-SPORT e S.

Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a legislação da União Europeia.  
Apenas para fins comparativos. Os valores podem diferir conforme o mercado.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE PRESTIGE NA COR BRANCO YULONG
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COMPORTAMENTO DINÂMICO

O sistema avançado de chassi e suspensão do F-PACE é uma evolução 
da configuração utilizada em nosso carro esportivo, o F-TYPE. Este sistema 
resistente é leve para garantir que o F-PACE proporcione um manuseio 
verdadeiramente esportivo. O software da Direção com Assistência Elétrica 
(EPAS) da Jaguar é especialmente ajustado para a obtenção de uma 
excelente resposta com controle, ao passo que o sistema de tração integral 
utiliza o software da dinâmica de linha de tração inteligente, derivado do 
F-TYPE, para obter agilidade e minimizar o subesterço. O F-PACE sempre 
anda, se sente e se comporta como um Jaguar.

REFINAMENTO

Nossos carros têm uma reputação inigualável de 
conforto e condução suave e silenciosa. Graças à sua 
carroceria de estrutura rígida, à suspensão avançada 
e ao design aerodinâmico, o F-PACE apresenta  
o supremo requinte Jaguar.

PERFORMANCE

Descubra estimulantes experiências de condução através de toda a linha F-PACE. Nossos motores  
altamente eficientes oferecem um equilíbrio entre a economia e a potência. A linha de motores 
do F-Pace oferece desde opções mais voltadas para a enficiência, como o motor Ingenium  
2.0 litros 4 cilindros Turbodiesel com 180 cv, até motores mais voltados à performance,  
como o motor 3.0 litros V6 Supercharged a gasolina, que com 380 cv pode atingir uma 
velocidade máxima limitada de 250 km/h com aceleração de 0 a 100 km/h em 5,5 segundos.



DESIGN

PRINCÍPIOS DO EXTERIOR

Visualmente inspirado pelo F-TYPE, o F-PACE da Jaguar é um SUV de alta 
performance com o DNA de um carro esportivo. Um veículo com presença, 
potente e ágil também no seu visual, que chama a atenção por onde passa. 
Do ressalto do capô até sua traseira marcante, o F-PACE reinventa a energia, 
a força e a pureza de formas do F-TYPE.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT NA COR VERMELHO FIRENZE COM OPCIONAIS INSTALADOS

DESIGN

DESIGN INSPIRADO NO F–TYPE PUREZA NAS FORMAS
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Mesmo à noite, o F-PACE é instantaneamente reconhecido pelos seus faróis LED adaptativos e pelas luzes 
diurnas de LED com a assinatura "J-Blade" característica da Jaguar. Deixando o F-PACE com uma presença 
ainda mais imponente, os faróis LED adaptativos produzem uma luz de intensidade comparável à luz do dia, 
ajudando o motorista a distinguir objetos mais facilmente. Na traseira, as lanternas totalmente em LED refletem 
o design diferenciado do F-PACE.

DETALHES DO EXTERIOR

*Item de série nas versões R-Sport e S. Não disponível para as outras versões.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE S NA COR AZUL CAESIUM COM OPCIOINAIS INSTALADOS 

DESIGN

FARÓIS LED ADAPTATIVOS*
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OPÇÕES DE INTERIOR

¹Opcional para S. Indisponível para as demais versões. Indisponível com assentos esportivos opcionais. 
²Somente nas versões R-SPORT e S. Indisponível com Iluminação Ambiente Configurável.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE S COM ASSENTOS DE COURO EM TAN (SUJEITO À DISPONIBILIDADE)

POSIÇÃO ESPORTIVA DE DIREÇÃO AMPLAS OPÇÕES DE ESCOLHA

DESIGN

O interior do F-PACE combina esportividade e elegância para criar a última palavra em design contemporâneo.  
Nossa ampla variedade de materiais de alta qualidade, como couros escolhidos à mão e acabamentos  
sofisticados – incluindo o novo revestimento de Fibra de Carbono – dá ao F-PACE ainda mais opções de interior.  
Esta é a oportunidade perfeita de criar um espaço que combina com seu estilo pessoal.

Avance mais um nível na personalização com a Iluminação Ambiente Configurável¹. O sistema surpreende em todos 
os detalhes de seu design interior, com feixes de luz suave em dez opções de cores diferentes. O F-PACE permite que 
você crie um ambiente que combine com a sua personalidade. O design interior moderno do F-PACE mostra que os 
principais controles são intuitivos na hora de usar e estão sempre à mão. Um console central elevado e a posição de 
comando esportivo deixam o motorista conectado e seguro. Colunas de teto mais estreitas e um amplo para-brisa 
proporcionam excelente visibilidade ao redor. Para ressaltar sua esportividade, escolha os assentos Performance 
de couro granulado perfurado². Suportes laterais prendem o corpo com firmeza e oferecem muito mais segurança, 
principalmente quando em alta velocidade e em manobras mais ousadas.

A Ionização do Ar da Cabine com tecnologia Nanoe™ opcional melhora a qualidade do ar dentro da cabine do 
veículo, remove alérgenos, vírus, bactérias no ar e odores. Isso significa que, as partículas no ar são ionizadas, 
sendo atraídas para as superfícies e ajudando a limpar o ar.
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ESPAÇO INTERNO

VEÍCULO MOSTRADO NA PÁGINA ANTERIOR: F-PACE R-SPORT COM ASSENTOS DE COURO GRANULADO PERFURADO EBONY/PIMENTO 
COM COSTURA CONTRASTANTE PIMENTO

VEÍCULO MOSTRADO NESTA PÁGINA: F-PACE R-SPORT COM ASSENTOS DE COURO EM TAN (SUJEITO À DISPONIBILIDADE)

TETO PANORÂMICO ESPAÇO TRASEIRO OTIMIZADO



Conte com qualquer um de nossos tetos solares panorâmicos* para iluminar o interior do seu F-PACE e aprimorar a sensação de espaço e arejamento. O teto solar fixo 
panorâmico traz o exterior para o interior, oferecendo a todos vistas extraordinárias do céu, ao passo que o teto solar panorâmico deslizante possibilita a entrada de 
ar na cabine sempre que você desejar. Todos os tetos panorâmicos são equipados com uma persiana elétrica como item de série. Com ela se ganha maior privacidade, 
além de reduzir o aquecimento excessivo sob luz solar intensa.

Na traseira, há espaço para três adultos se sentarem confortavelmente lado a lado. O espaço traseiro para as pernas e joelhos é de, respectivamente, 944 mm e 65 mm. 
Em todo o carro, você encontrará porta-objetos versáteis e estrategicamente organizados. Há compartimentos úteis para smartphones e outros itens pequenos nos 
dois lados do console central, bem como abaixo da tela touchscreen.

DESIGN

*Teto solar panorâmico fixo está disponível como item opcional na versão Pure e de série na versão Prestige.  
Teto solar panorâmico deslizante está disponível como item de série nas versões R-Sport e S. Indisponível nas versões Pure e Prestige.
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O F-PACE tem um porta-malas espaçoso, com capacidade de 508 litros1. O espaço fica ainda mais versátil 
com a configuração 40:20:40 dos assentos traseiros. Estes podem ser dobrados individualmente em 
diversas combinações, para acomodar tanto passageiros como itens incomuns, como remos ou esquis.  
Com os assentos traseiros dobrados, o espaço total do porta-malas do F-PACE é de impressionantes 
1.5981 litros.

O piso do porta-malas é reversível, e pode ser transformado instantaneamente de um tapete de luxo para 
uma superfície emborrachada fácil de limpar, perfeita para equipamentos molhados ou sujos. A baixa altura 
e a ampla largura da abertura do porta-malas facilitam o carregamento e a remoção de itens no F-PACE.

O Acionamento da Tampa do Porta-malas por Gesto2 está disponível no F-PACE. Com a tampa do 
porta-malas acionada por gestos, não é necessário tocar no carro quando suas mãos estiverem ocupadas; 
basta colocar o pé embaixo de um dos cantos da traseira do F-PACE para que a tampa do porta-malas 
seja aberta ou fechada.

PRATICIDADE

1Com estepe de tamanho reduzido instalado. 
2De série no R-Sport e S, não disponível em outros modelos. Requer Entrada Keyless. 
3A configuração do porta-malas e a área de carga total variam de acordo com o modelo e se o estepe full-size ou de tala reduzida estiver instalado.

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT NA COR VERMELHO FIRENZE COM ASSENTOS DE COURO GRANULADO 
PERFURADO EBONY/PIMENTO COM COSTURA CONTRASTANTE PIMENTO E OPCIONAIS INSTALADOS

DESIGN

ESPAÇO DO PORTA-MALAS  
LÍDER NA CATEGORIA

ASSENTOS  
VERSÁTEIS

40:20:40
508 Litros1 
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40:20:40
1.380 Litros3

40:20:40
1.598 Litros3

40:20:40
1.072 Litros3



Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com 
a legislação da União Europeia. Apenas para fins comparativos. Os valores podem 
diferir conforme o mercado. 

PERFORMANCE

MOTORES

A tecnologia Ingenium incorpora um motor a diesel na linha F-PACE. Esse motor totalmente em alumínio e de  
baixa fricção possui blocos rígidos e eixos balanceadores duplos para garantir níveis inerentemente baixos de 
vibração, além de desempenho suave no dia a dia. Todos os motores são equipados com a tecnologia Stop/Start 
e carregamento regenerativo inteligente, obtendo a energia cinética da frenagem para carregar a bateria e oferecer 
máxima economia, especialmente em circulação urbana. Para obter informações sobre o desempenho para os 
motores do F-PACE, consulte as páginas 96 e 97.

MOTORES DE RESPOSTA RÁPIDA EFICIÊNCIA E PERFORMANCE

0 a 100 km/h em apenas 9͵ 0 segundos
MOTOR INGENIUM DIESEL

O motor Ingenium 2.0 litros 4 cilindros Turbodiesel de 180 cv oferece performance e economia 
impressionantes. Os níveis de torque são altos para um motor desse porte, mais isso não compromete 
sua ef iciência, pois um equilíbrio é alcançado graças ao seu turbocompressor de geometria variável. 
Adaptando-se ao fluxo variável dos gases de escape, ele maximiza o torque em baixa velocidade para 
aumentar a potência e proporcionar respostas uniformes, progressivas e sem atrasos.

PERFORMANCE22 |



*Valor de aceleração para o motor ingenium 2.0 de 300 cv a gasolina.

0 a 100 km/h em apenas 6 1͵ segundos*
MOTOR INGENIUM GASOLINA

O motor Ingenium de 2.0 litros 4 cilindros Turbo gasolina de 250 cv oferece excelente 
potência e torque. Para uma excelente aceleração e capacidade de ultrapassagem, o torque 
máximo fica disponível entre 1.300 e 4.500 rpm. O turbocompressor helicoidal é alimentado 
por um coletor de escape integrado, que sincroniza os pulsos de escape de dois pares de 
cilindros separados, reduzindo as defasagens significativamente, e aumentando a resposta 
do motor.

O motor lngenium 2.0 litros 4 cilindros Turbocharged com 300 cv equilibra potência 
impressionante com grande economia de combustível. Seu turbocompressor twin-scroll 
de baixa inércia traz rolamentos de esferas de baixo atrito e um rotor de alto fluxo para 
proporcionar impulso quase instantâneo e alta eficiência. Movido pela maior eficiência 
aerodinâmica do turbocompressor, o motor fornece aceleração rápida e torque máximo 
de 400 Nm entre 1.500 e 4.500 rpm.

O F-PACE oferece duas opções de motores a gasolina de nossa linha Ingenium. Com seu design leve e totalmente  
em alumínio, e o amplo uso de rolamentos de baixo atrito, os motores Ingenium a gasolina são projetados para 
oferecer um desempenho perfeito e altamente eficiente. Todos os motores são equipados com a tecnologia  
Stop/Start e carregamento regenerativo inteligente, que utilizam a energia cinética da frenagem para carregar  
a bateria e oferecer máxima economia, especialmente durante circulação em áreas urbanas.



TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

A transmissão automática do F-PACE é altamente responsiva, suave e eficiente. Desenvolvida especificamente 
para as demandas de um SUV de alta performance, ela faz trocas de marcha rapidamente para garantir aceleração 
e ultrapassagens tranquilas. Este inteligente sistema adaptativo altera discretamente a maneira com que 
o acelerador entrega a potência, bem como os padrões de troca de marcha, para atender às suas características 
particulares de condução. O exclusivo sistema JaguarDrive Control oferece mudanças de marcha ainda mais rápidas 
e um "kick-down" mais esportivo no Modo Dynamic, além de trocas de marcha mais breves no Modo Eco para 
melhorar o consumo, ao passo que o Modo Chuva/Gelo/Neve aumenta a estabilidade do veículo em condições 
de baixa aderência, possibilitando um progresso mais suave. O motorista também pode controlar manualmente 
as trocas de marcha através dos paddle-shifters no volante, com o toque de um dedo.

PERFORMANCE

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
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AERODINÂMICA AVANÇADA

O desempenho aerodinâmico é o objetivo principal do design exterior do F-PACE, apresentando um coeficiente de arrasto (Cd) em torno de 0,34*. O resultado é uma 
aerodinâmica tão fluida quanto o design do F-PACE. Isso resulta na redução de consumo de combustível, das emissões de CO2 e do ruído de vento, aumentando 
a estabilidade em alta velocidade e a confiança do motorista. O design inovador e leve da parte inferior da carroceria do F-PACE é tão importante quanto a carroceria 
que você vê. As superfícies lisas da parte inferior da carroceria gerenciam o fluxo de ar para otimizar o arrefecimento do motor e dos freios, além de ajudar a minimizar 
o arrasto, reduzir a turbulência e aumentar a eficiência. Conforme o ar atinge a parte traseira do F-PACE, os cantos traseiros em ângulos agudos do carro e o aerofólio 
integrado limitam as diferenças de pressão que se formam no vácuo do carro, para aumentar a economia de combustível.

*Conforme o modelo e o motor.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE PRESTIGE NA COR BRANCO YULONG

PERFORMANCE

BAIXO ARRASTO MAIOR ESTABILIDADE
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Há mais de uma década, a Jaguar está na linha de frente da construção de veículos de alumínio. 
A nossa mais recente inovação é a Arquitetura Leve de Alumínio, que fornece a base para 
o F-PACE. Usamos o alumínio sempre que possível, porque ele cria uma arquitetura rígida, forte e, 
o mais importante, mais leve. A incrível resistência da estrutura oferece excelente proteção para todos  
os ocupantes, enquanto o seu peso reduzido melhora a dirigibilidade e a frenagem. O alumínio também 
foi utilizado para formar as laterais da carroceria, o capô e os para-lamas dianteiros do F-PACE.

A utilização do alumínio permite que o F-PACE esteja entre os carros mais leves em seu segmento2, 
aumentando a eficiência desde o início. O peso reduzido da estrutura do F-PACE é distribuído com um 
equilíbrio quase perfeito de 50:502 para uma performance esportiva e uma dirigibilidade impecável.

ARQUITETURA  
LEVE DE ALUMÍNIO

1Teor de alumínio com base no volume da estrutura da carroceria, excluindo portas, capô e a tampa traseira. 
2Conforme o modelo e o motor.

FORTE ROBUSTO 80% ALUMÍNIO1
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ARTICULAÇÃO DA SUSPENSÃO  
EM ALUMÍNIO

Projetada para otimizar a rigidez e a força, a articulação 
frontal de alumínio leve ajuda a melhorar a agilidade, 
a capacidade de resposta e o refinamento do F-PACE 
para proporcionar um controle semelhante ao de um 
carro esportivo.

A base do F-PACE é uma evolução do chassi e do sistema de suspensão do F-TYPE, 
oferecendo um exclusivo equilíbrio entre agilidade e conforto ao dirigir. Isso garante 
que o F-PACE se comporte como um verdadeiro Jaguar, transparecendo a emoção de 
pilotar, ou então de ser conduzido. Em combinação com esta suspensão, o F-PACE tem 
uma estrutura da carroceria rígida e utiliza materiais de amortecimento leves para criar 
o máximo em sofisticação.

CHASSI E SUSPENSÃO
CONDUÇÃO E  
DIRIGIBILIDADE IMPECÁVEIS

EXCLUSIVA  
TECNOLOGIADE SUSPENSÃO
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SUSPENSÃO TRASEIRA INTEGRAL LINK

A suspensão Integral Link permite que o F-PACE combine 
perfeitamente um rodar sofisticado e refinado com 
respostas rápidas e precisas. O sistema separa e gerencia de 
modo independente as forças laterais, longitudinais e verticais 
que atuam sobre a suspensão, permitindo maior controle  
e conforto. Muitos componentes são criados ou fundidos 
em alumínio oco – técnicas de produção ideais para uma 
suspensão leve e resistente.

ADAPTIVE DYNAMICS*

O sistema Adaptive Dynamics oferece um comportamento dinâmico 
e preciso, e um rodar firme e luxuoso, por meio do monitoramento da 
posição da roda e dos movimentos da carroceria. O sistema monitora 
constantemente as condições e ajusta os amortecedores para oferecer 
o melhor equilíbrio entre conforto e refinamento em todos os momentos.

SUSPENSÃO DIANTEIRA DOUBLE  
WISHBONE EM ALUMÍNIO

Considerada pela Jaguar como a melhor 
configuração para um sistema de suspensão dianteira, 
o sistema double wishbone de alumínio é inspirado no sistema 
do F-TYPE para um manuseio e controle preciso.

*De série no F-PACE S, não disponível para outras versões.



TESTADO AO EXTREMO

CLIMA FRIO

-40°C em uma câmara fria garantem que, quando o F-PACE 
estiver atuando em condições de congelamento, tudo  
o que há na parte interna estará atuando para manter  
o conforto total de seus passageiros.

SUSPENSÃO

Criamos algoritmos exclusivos para representar 
estresses e tensões equivalentes a 250.000 km 
ou dez anos de condução em nosso centro de 
pesquisa de última geração.

CLIMA QUENTE

Na sala quente, as temperaturas podem disparar até 
55°C. Podemos criar ventos com velocidades de até 
240 km/h e velocidades de estrada de até 250 km/h. 
Não há nada que você possa fazer com o F-PACE que 
ele já não tenha enfrentado.

PERFORMANCE

Do Círculo Ártico, passando pelas montanhas da China até as areias de Dubai e de costa a costa na América do Norte, o F-PACE passou por praticamente tudo 
que as estradas do mundo têm a oferecer. Depois, levamos o F-PACE para as instalações de teste no Reino Unido, onde as coisas ficaram ainda mais difíceis.

-40ºC ATÉ 55ºC DO ÁRTICO ATÉ DUBAI
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CÂMARA SEMI-ANECOICA

Nossa sala de som "neutro" é o local onde comprovamos 
que o F-PACE soará como um verdadeiro Jaguar, com a 
sonoridade característica do escapamento.

INSPEÇÃO FINAL

Na outra extremidade da linha de produção, 
cada carro é avaliado por um dos mais complexos 
instrumentos do mundo: o olho humano. O F-PACE 
é submetido uma exaustiva inspeção visual por 
inspetores de qualidade especializados.

TESTES DE MONÇÕES

A câmara de monção encharca o F-PACE em cada 
estágio do processo de desenvolvimento. Testamos 
o gerenciamento da água e a dispersão ao longo da 
carroceria e das janelas. Asseguramos que o F-PACE 
permanecerá seco por dentro e livre de corrosão.





ADAPTIVE DYNAMICS1 2

Se você estiver acelerando numa rodovia, fazendo curvas 
em estradas vicinais ou percorrendo a cidade, o Adaptive Dynamics 
modifica as respostas do F-PACE de acordo com as condições e o seu 
estilo de direção. Ele analisa aceleração, comportamento em curvas, 
atividade de pedais de aceleração e freio, assim como a ativação do  
kick-down. O movimento do volante é analisado até 500 vezes por 
segundo e o movimento da carroceria até 100 vezes por segundo. 
Assim, os amortecedores controlados eletronicamente se ajustam 
constantemente para aperfeiçoar os ajustes de suspensão, 
mantendo o dinamismo e o conforto do F-PACE.

DIREÇÃO COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA
A Direção com Assistência Elétrica (EPAS) oferece impressionante 
resposta e controle. A tecnologia é ativada apenas quando você 
realmente precisa, economizando potência e combustível para 
quando realmente forem necessários. O sofisticado gerenciamento 
computadorizado EPAS oferece assistência de direção conforme 
a necessidade, aumentando a assistência para baixas velocidades 
e deixando a direção mais firme em velocidades mais altas.

CONFIGURABLE DYNAMICS3

Tecnologia trazida do F-TYPE, o Configurable Dynamics3 permite ajustar  
o comportamento dinâmico do F-PACE para mapeamento do acelerador, pontos  
de troca de marcha e direção, adequando-se da melhor forma às suas necessidades 
de condução. Quando o Adaptive Dynamics estiver instalado, você poderá deixar  
a configuração ainda mais personalizada através do ajuste das configurações 
dos amortecedores.

1Somente S.   2Requer Configurable Dynamics.   3Somente R-Sport e S.
TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

O Modo Dynamic programa o software do carro para enfatizar ainda mais o caráter esportivo do F-PACE. 
Ele melhora a resposta do acelerador, aumenta o peso na direção e executa as trocas de marcha mais rapidamente 
e em rotações mais elevadas do motor. Além disso, ainda traz um elemento visual para o condutor ao iluminar o 
painel de instrumentos com uma luz vermelha. O Modo Dynamic melhora a sua conexão com o F-PACE, com um 
desempenho típico de um Jaguar.

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

DINÂMICAS DE CONDUÇÃO AVANÇADA
 ADAPTAÇÃO CONTÍNUAMÁXIMA AGILIDADE
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ALL SURFACE PROGRESS CONTROL

Exclusivo nessa categoria de veículo, o All Surface Progress Control (ASPC) da Jaguar é uma tecnologia 
equivalente a um piloto automático em baixa velocidade, que ajuda o F-PACE a lidar com situações de baixa 
tração. O ASPC permite que o motorista se concentre em dirigir. Uma vez ativado, você pode utilizar os botões 
do piloto automático para configurar uma velocidade "alvo" entre 3,6 km/h e 30 km/h. Em seguida, o sistema 
trabalha para atingir e manter essa velocidade enquanto exerce um excelente controle da tração.

O ASPC é item de série e dá ao motorista do F-PACE mais confiança para dirigir sobre superfícies escorregadias, 
soltas ou congeladas, terrenos ondulados e, até mesmo, durante a descida de uma ladeira íngreme. Ele faz com 
que a condução do F-PACE seja fácil em condições desafiadoras. O ASPC também tem uma função de arranque 
que permite ao F-PACE avançar desde a imobilidade em superfícies de baixa aderência e subidas íngremes tão 
bem quanto na função de controle de descida, que mantém a velocidade do veículo em declives íngremes.

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

CASCALHO

MAIOR CONFIANÇA AO MOTORISTA
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CONDIÇÕES DE BAIXA TRAÇÃO

Em superfícies escorregadias, como grama e lama, 
o torque pode ser balanceado entre as rodas dianteiras 
e traseiras para maximizar a tração.

Em condições extremas, em que somente as rodas 
dianteiras têm tração, até 100% do torque do motor 
podem ser distribuído para elas, de modo que 
o veículo tenha uma aderência eficiente.

FRENTETRASEIRA
CONDIÇÕES DE PISTA SECA

Em condições normais, o torque é distribuído para as 
rodas traseiras, oferecendo a agilidade e dirigibilidade 
tão reconhecidas da Jaguar.

FRENTETRASEIRA



O sistema de tração integral (All Wheel Drive – AWD) do F-PACE combina a agilidade e a característica da tração traseira 
(Rear Wheel Drive – RWD) com a maior segurança e tração proporcionadas pelo AWD. Na condução normal, o F-PACE 
é predominantemente RWD para oferecer a perfeita sensação de equilíbrio ao dirigir. Porém, quando as estradas ficam mais 
difíceis, ou quando você acelera mais acentuadamente em superfícies com pouca aderência, o sistema sutilmente direciona 
a potência para a frente, a fim de possibilitar que o F-PACE mantenha uma ótima tração para avançar confortavelmente em 
todas as condições.

A tração integral (AWD) do F-PACE usa uma caixa de transferência na parte de trás da transmissão automática de 8 velocidades, 
para gerenciar a distribuição apropriada do torque para as rodas dianteiras e traseiras. Projetada para garantir que o F-PACE 
mantenha o comportamento dinâmico de um Jaguar, a caixa de transferência contém uma embreagem multidisco com 
acionamento eletromecânico com um atuador para criar pressão hidráulica. Esta pressão é controlada de forma rápida e precisa 
para gerar a força necessária na embreagem para transferir a quantidade ideal de torque para as rodas dianteiras. 

Diferentemente de outros sistemas que reagem à derrapagem das rodas, o software Dinâmica de Direção Inteligente (IDD), 
da Jaguar é preditivo e usa sensores para medir dados de aceleração e direção para prever a derrapagem das rodas. O IDD 
coordena perfeitamente esses dados e os compara com respostas do motor, e dos sistemas de transmissão e tração, para calcular 
a tração disponível e distribuir o torque adequadamente, antes mesmo da perda de aderência. Quando parado, o F-PACE pode 
transitar entre RWD e AWD em apenas 165 milissegundos ou somente 100 milissegundos quando o carro está em movimento. 

O resultado é um impulso que mistura o caráter do RWD com a capacidade do AWD, oferecendo níveis extraordinários  
de desempenho e controle, independente do quanto a estrada seja desafiadora.

TECNOLOGIA AVANÇADA  
DE MOTOR E TRANSMISSÃO

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

TRAÇÃO INTEGRAL DINÂMICA DE DIREÇÃO INTELIGENTE
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VETORIZAÇÃO DE TORQUE

A Vetorização de Torque por Frenagem do F-PACE maximiza a capacidade mesmo nas curvas mais fechadas. 
A tecnologia de Vetorização de Torque por Frenagem proporciona frenagem independente e controlada das rodas 
dianteiras e traseiras internas, individualmente, para aumentar as forças de giro que atuam sobre o carro. Na maioria 
das condições, maior pressão de frenagem é aplicada à roda interna traseira, que suporta a maior capacidade em 
curvas, enquanto a roda interna dianteira é freada para obter maior eficiência e refinamento. O resultado é menor 
subesterço em curvas mais acentuadas, e estabilidade de direção mais consistente. A Vetorização de Torque permite 
maior agilidade, semelhante à de um carro esporte, e aumenta a confiança do motorista.

FORÇA ROTACIONAL ADICIONAL 
APLICADA AO REDOR DO EIXO  
DO VEÍCULO

A VETORIZAÇÃO DE TORQUE 
APLICA PRESSÃO NOS FREIOS 
PARA DESACELERAR, DE MODO 
INDEPENDENTE, AS RODAS 
DIANTEIRA E TRASEIRA NO 
LADO INTERNO DA CURVA

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

A POTÊNCIA É CONTÍNUA 
PARA MANTER VELOCIDADE 
CONSTANTE NAS RODAS 
MOTORAS EXTERNAS

MÁXIMA CAPACIDADE NAS CURVAS

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT NA COR VERMELHO FIRENZE COM OPCIONAIS INSTALADOS
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ESTABILIDADE E CONTROLE

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT NA COR VERMELHO FIRENZE COM OPCIONAIS INSTALADOS

FRENAGEM APLICADA 
ÀS RODAS APROPRIADAS 
PARA CONTRABALANÇAR O 
SUBESTERÇO/SOBRESTERÇO

SUBESTERÇO
SOBRESTERÇO

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

CONTROLE DINÂMICO  
DE ESTABILIDADE

CONTROLE DE TORQUE  
DO ARRASTO DO MOTOR

ASSISTÊNCIA À  
ESTABILIDADE DE TRAILER

Os sistemas de estabilidade da Jaguar mantém o F-PACE equilibrado com segurança, esteja você dirigindo com 
entusiasmo ou simplesmente querendo a garantia de um carro que permanecerá estável nas condições mais difíceis.

O Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) monitora o comportamento dinâmico do F-PACE, intervindo para 
maximizar a estabilidade do veículo e otimizando a aderência disponível. O DSC reduz o torque do motor e aplica 
frenagem às rodas apropriadas para corrigir a direção do trajeto do carro, contrabalançando o subesterço ou 
sobresterço. O sistema de DSC do F-PACE tem um controle de esterçamento aprimorado para reduzir a velocidade 
e recuperar o controle mais eficientemente.

O Controle de torque do Arrasto do Motor (EDC) reduz a chance de travamento da roda causada por uma 
forte frenagem do motor em condições sem aderência. Ele atua aumentando brevemente o torque para as rodas, 
conforme necessário.

A Assistência à Estabilidade de Trailer (TSA) oferece uma maior estabilidade durante o reboque. Caso o TSA  
detecte uma possível situação perigosa de oscilação do reboque, ele o ajudará a recuperar o controle reduzindo 
gradualmente a velocidade do F-PACE através da redução de potência do motor, e aplicando os freios individualmente 
em cada lado do veículo para controlar a oscilação.

| 43





ACTIVITY KEY

Activity Key* facilita ainda mais as coisas para quem vive intensamente. Para maior comodidade, 
você pode usar a Activity Key se não quiser carregar um chaveiro. A pulseira é resistente e totalmente 
à prova d'água. Com ela, o motorista pode exercer uma série de atividades – de natação a paraquedismo 
– e manter a chave do seu carro consigo. Você pode usar a Activity Key para travar e destravar o seu 
carro. Ao sair do carro, você pode deixar o chaveiro convencional do lado de dentro e apenas pressionar 
a Activity Key contra a tampa do porta-malas do bagageiro para trancar o veículo. A chave codificada 
convencional é automaticamente desativada por segurança.

*De série no F-PACE R-Sport e S, não disponível para outros modelos.

MODERNA À PROVA D´ÁGUA RESISTENTE

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO | 45





TECNOLOGIA

TOUCH PRO 10"
Instalada no console central, a tela Touchscreen  
de 10" de série suporta gestos de deslizamento  
e pinçamento para zoom, a fim de proporcionar  
a mais rica experiência audiovisual. Para enriquecer  
a experiência no veículo, o Touch Pro apresenta telas 
iniciais personalizáveis e tempos de resposta rápidos, 
assim como controle por voz. O multitarefa também 
fica mais fácil, graças ao Painel Lateral Interativo.

TELA INTERATIVA DO MOTORISTA1
A Tela Interativa do Motorista de 12,3" de alta definição 
pode receber e projetar diversas informações sobre 
condução, entretenimento e dados de segurança ativa, 
como navegação, telefone e mídia. A alta resolução 
garante a maior clareza, e o seu mecanismo refinado de 
processamento cria imagens nítidas com movimento 
suave. Para ajudá-lo a encontrar seu caminho mais 
facilmente, o sistema de Navegação Pro permite exibir 
navegação em tela inteira com mapeamento 3D.

HEAD-UP DISPLAY2
Para ajudar a reduzir distrações ou a necessidade 
de tirar os olhos da estrada, o Head-up Display 
apresenta os principais dados do veículo, como 
a sua velocidade, marcha engatada e direções de 
navegação, no para-brisa. Ele oferece gráficos 
coloridos em alta resolução, que permitem ver todas 
as intervenções e informações do motorista com 
facilidade. Ele mostra informações importantes do 
Touch Pro da tela Touchscreen e do seu telefone. 
O recurso pode ser ligado e desligado de acordo 
com a preferência do motorista.

TECNOLOGIA

INFOENTRETENIMENTO
Para entregar uma ampla variedade de informações e entretenimento, todo F-PACE vem equipado com o nosso sistema  
de infoentretenimento Touch Pro. Ele inclui tecnologias integradas avançadas e intuitivas para garantir que todos possam  
aproveitar ao máximo sua viagem.

¹De série nas versões R-Sport e S. Indisponível para as demais versões. 
2Requer para-brisa atenuador de raios solares.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem de cada mercado – Consulte a disponibilidade e os termos do seu mercado local na concessionária Jaguar mais 
próxima. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo telas ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controle de versão e outras 
alterações de sistema/visual dependendo das opções selecionadas. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. O InControl Apps deve ser baixado 
via App/Play Store. Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do 
veículo durante todo o tempo.
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1Consulte a disponibilidade na App Store e no Google Play.  
2As células de rastreamento (tiles) Bluetooth devem ser adquiridas separadamente. 2016 Tile Inc. e o design Tile são marcas registradas de Tile, Inc.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem de cada mercado – Consulte a disponibilidade e os termos do seu mercado local na concessionária Jaguar mais próxima. Informações e 
imagens exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo telas ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controle de versão e outras alterações de sistema/visual dependendo das opções 
selecionadas. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. O InControl Apps deve ser baixado via App/Play Store. Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo 
motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo.

ITENS DE SÉRIE

CONTROLE DE TOQUE PONTUAL
O controle de toque pontual permite manipular e interagir com informações de 
uma forma rápida e precisa. A tela Touchscreen responde da mesma maneira que 
em um smartphone ou tablet, com gestos multitoque como pinçamento para zoom 
e deslizamento.

HOMEPAGE PERSONALIZADA
Você pode configurar suas páginas iniciais do jeito que quiser. Com mais de 60 atalhos 
e widgets, você pode personalizar o sistema com os recursos que mais utiliza.

PAINEL LATERAL INTERATIVO
Uma série de painéis laterais à sua escolha facilita a execução multitarefa. 
Por exemplo, a área da sua tela principal pode ser utilizada para navegação, 
enquanto o painel lateral oferece os controles do telefone. Basta deslizar para 
alternar entre vários painéis.

NAVEGAÇÃO PRO
Com o sistema de Navegação Pro, você pode salvar seus locais favoritos, usar gestos 
de deslizamento e pinçamento para zoom para fazer uma exploração de mapa 
simples, e exibir mapas nítidos em 2D ou 3D.

INFOENTRETENIMENTO
Aproveite toda a série de recursos de infoentretenimento na tela Touchscreen. 
Conecte seu dispositivo e veja detalhes de listas de reprodução e músicas, exibidos 
por artista, álbum e gênero.

INTERFACE DO TELEFONE APRIMORADA
Mais fácil e segura. Você pode ligar para um contato favorito com um único toque. 
Recursos adicionais incluem acesso direto para correio de voz, chamadas em 
conferência e integração da tela inicial.

SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ
Compreende instruções faladas com clareza, para que você possa se concentrar na 
estrada à frente sem distrações.

CONECTIVIDADE
InControl é o conjunto de itens de série e opcionais da Jaguar que conecta você ao seu veículo, e ao mundo exterior,  
de uma maneira fácil e segura. Disponibilizamos uma linha de pacotes e opcionais à sua escolha. 



OPCIONAIS

INCONTROL APPS
A tecnologia InControl Apps da Jaguar permite controlar aplicativos Android™ ou 
Apple® otimizados para uso em automóvel através da tela Touchscreen, incluindo 
contatos, calendário e reprodutor de música, por meio de um cabo USB. Você 
também pode fazer download de aplicativos de terceiros que ofereçam uma ampla 
variedade de serviços.

•  Spotify1 – Curta uma biblioteca de mais de 30 milhões de músicas com este 
aplicativo perfeitamente integrado. Com a mesma funcionalidade intuitiva que a 
do Spotify para celular, você pode procurar músicas, estações e recomendações, 
criar playlists e acessar suas músicas no modo off-line. Basta fazer login usando 
sua conta Spotify gratuita ou Spotify Premium.

•  Tile2 – Ajuda a encontrar itens perdidos em segundos. Prenda um pequeno 
rastreador Bluetooth às suas chaves, sua carteira ou sua bolsa. O aplicativo Tile 
é fácil de usar e pode ajudar a encontrar esses itens caso você não saiba onde 
os colocou. O aplicativo pode ser acessado a qualquer momento através da 
tela Touchscreen do seu veículo, dando a você a certeza de que tem tudo o que 
precisa antes de iniciar sua viagem.



SISTEMA DE SOM JAGUAR1
Excelente alcance acústico por meio de seis alto-falantes.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™2
Grande definição, agudos cristalinos e graves profundos são fornecidos através de um 
cuidadoso arranjo de dez alto-falantes com um subwoofer de canal duplo.

SISTEMA DE SOM SURROUND MERIDIAN3
Toda a amplitude e clareza de um show ao vivo entregue por meio de um arranjo 
de 16 alto-falantes dianteiros, laterais e traseiros com um subwoofer de canal duplo, 
perfeitamente unidos pela tecnologia Trifield™. Exclusivo da Meridian, o Trifield mistura 
perfeitamente os canais centrais e surround aos canais esquerdo e direito, garantindo 
uma experiência sonora ideal e única para cada passageiro.

ÁUDIO
A cabine de um veículo é o local ideal para viver sua experiência de música pessoal, e o Jaguar F-PACE tem a opção 
de três diferentes sistemas de som para fazer a sua música ganhar vida:

1De série nas versões Pure e Prestige com motores à gasolina.   2De série na versão R-Sport. Indisponível para as demais versões.   3De série na versão S. Indisponível para as demais versões. 

Imagem representativa do Sistema de Som Meridian Surround.

16 ALTO-FALANTES

1 SUBWOOFER



TECNOLOGIA

DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Une todos os elementos do sistema de som para criar um desempenho 
que antes exigia alto-falantes significativamente maiores.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
O avançado algoritmo Meridian Cabin Correction ajusta a experiência 
de som para oferecer a precisão acústica do interior do F-PACE.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Para manter a qualidade das gravações musicais, elas são convertidas 
para um formato digital comum. O Meridian Digital Dither Shaping 
garante que as conversões do sinal digital sejam feitas com suavidade 
e precisão, preservando os detalhes mais sutis do desempenho do 
áudio. O resultado é uma conversão musical autêntica que evoca as 
emoções da gravação original.

TRIFIELD
Exclusiva da Meridian, a tecnologia Trifield mistura perfeitamente 
os canais centrais e surround aos canais esquerdo e direito, 
proporcionando uma experiência de concerto consistente para 
todos os ocupantes.

MERIDIAN™
Surgida em 1977 na cidade de Cambridgeshire, na Inglaterra, a Meridian foi pioneira 
em diversas tecnologias, incluindo a de alto-falantes ativos e do primeiro processador 
digital de som surround do mundo. A tecnologia de som da Meridian garante que o 
Jaguar F-PACE seja o lugar mais espetacular para você ouvir música. A tecnologia 
Meridian Cabin Correction foi utilizada para analisar o formato, a acústica e a 
ressonância da cabine, removendo ruídos sonoros indesejados. O avançado algoritmo 
garante que o ritmo, a batida e a sincronização de qualquer música sejam ouvidos 
precisamente como o artista queria, proporcionando uma experiência de áudio de 
qualidade sempre excepcional para todos os passageiros no veículo.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. 
Trifield e o dispositivo "three fields" são marcas comerciais da Trifield Productions Ltd. 
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA MERIDIAN
ALTO-

FALANTES + 
SUBWOOFERS

WATTS

SISTEMA DE SOM N/A 6 180

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ 10 + 1 380

SISTEMA DE SOM 
SURROUND MERIDIAN™ 16 + 1 825
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SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

ASSISTÊNCIAS AO MOTORISTA
TORNANDO A CONDUÇÃO FÁCIL E SEGURA
Seja administrando o tráfego urbano ou rodoviário, ou mesmo para oferecer segurança adicional a você e aos outros  
passageiros, disponibilizamos uma grande variedade de tecnologias inovadoras como itens de série, opcionais ou como  
parte de um pacote opcional. Independentemente de qual você escolher, cada recurso foi projetado e fabricado para  
aumentar sua satisfação com o veículo.

ITENS DE SÉRIE
Os Sensores de Estacionamento dianteiro e traseiro tornam as manobras ainda 
mais fáceis. Sensores localizados nos para-choques dianteiro e traseiro são ativados 
manualmente, ou quando a ré é engatada. Ao estacionar, a tela Touchscreen e o 
feedback de áudio indicam a distância a que você se encontra de obstáculos.

O Controle de Cruzeiro e o Limitador de Velocidade permitem que o motorista 
mantenha a velocidade atual do veículo sem precisar usar continuamente o pedal do 
acelerador, o que ajuda a reduzir a fadiga do operador. Além disso, o Limitador de 
Velocidade também permite que o motorista estabeleça previamente uma velocidade 
máxima específica que o veículo não deverá exceder. Ambas as funções podem ser 
facilmente ativadas ou desativadas pelo motorista, conforme desejado.

O Monitor de Fadiga do Motorista detecta se você está começando a se sentir 
sonolento por meio do monitoramento dos comandos de direção, e das atividades dos 
pedais do acelerador e do freio, para enviar a você um aviso prévio para que você faça 
uma pausa.

A Assistência de Manutenção de Faixa detecta quando o veículo sai involuntariamente 
de sua faixa, levando-o de volta suavemente.

A Câmera Traseira aumenta a visibilidade em marcha-à-ré. Linhas estáticas 
representando o perímetro externo do veículo e o caminho previsto são sobrepostas 
na imagem traseira apresentada na tela Touchscreen.

OPCIONAIS
O Sistema Avançado de Câmeras 360°1 utiliza quatro câmeras digitais discretamente 
colocadas em torno do veículo, proporcionando uma vista superior de 360° na tela 
Touchscreen. Capaz de exibir várias vistas diferentes ao mesmo tempo, este item ajuda 
em diversas manobras, desde estacionar junto ao meio-fio até entrar e sair de vagas 
apertadas e cruzamentos.

1Disponível somente com retrovisores externos antiofuscantes com rebatimento elétrico instalados. 
2Item de série nas versões R-Sport e S.

Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem  
controle total do veículo durante todo o tempo.



SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

PACOTE DE ESTACIONAMENTO
O Pacote de Estacionamento permite que você estacione e manobre, com segurança 
e confiança, dentro e fora de espaços apertados e em caso de tráfego coberto por 
prédios ou outros veículos. O pacote oferece:

O Park Assist torna manobras de estacionamento em vagas paralelas e 
perpendiculares mais fácil do que nunca. Ele encontra a vaga ideal para você. 
Ao selecionar a marcha apropriada, você só tem que controlar a velocidade 
do veículo com os pedais do freio e do acelerador. A direção será controlada 
automaticamente pelo carro. Gráficos e notificações guiam você durante as 
manobras. O Park Assist também irá orientar manobras para fora de uma vaga, 
eliminando o estresse na hora de estacionar.

Os Sensores de Estacionamento 360° 2 proporcionam total confiança nas manobras 
em espaços apertados. Sensores localizados ao redor do carro são acionados 
automaticamente quando a marcha a ré é engatada, ou podem ser ativados 
manualmente, com um gráfico que aparece na tela Touchscreen mostrando uma 
vista de cima do carro. Ao estacionar, a tela Touchscreen e o feedback de áudio 
indicam a distância a que você se encontra de obstáculos.

O Monitor de Tráfego Traseiro é particularmente útil em saídas de vagas de 
estacionamento: o sistema alerta quando há carros, pedestres ou outros perigos 
se aproximando de um dos lados do seu veículo. Ele alertará você com avisos 
visuais e sonoros para que você saiba o que está atrás de você, mesmo quando 
a visão estiver obstruída.

PACOTE DRIVE1 
Deixa cada viagem mais segura e relaxante. O Pacote Drive inclui:

O Controle de Cruzeiro Adaptativo com Stop & Go manterá o seu veículo  
a uma distância segura do veículo à frente caso este diminua a velocidade  
ou pare, seja numa rodovia ou no para-e-anda do tráfego. Se o veículo à frente 
parar, o seu também irá parar suavemente. Em tráfego congestionado, o Controle  
de Cruzeiro Adaptativo voltará automaticamente a seguir o carro da frente.  
É possível ativar o sistema a partir de 20 km/h e, depois de ativado,  
ele funcionará entre 0 e 200 km/h.

A Frenagem de Emergência em Alta Velocidade detecta a possibilidade de uma 
colisão frontal com outro veículo e exibe um alerta à frente para avisar o motorista 
da necessidade de frear. Se o motorista não reagir, o sistema aplicará os freios para 
ajudar a reduzir a gravidade do possível impacto. A Frenagem de Emergência em 
Alta Velocidade fica pronta para entrar em ação entre 10 km/h e 160 km/h.

O Assistente de Pontos Cegos pode ajudar você a evitar colisões. Se o seu veículo 
detectar outro carro em seu ponto cego quando você começar a mudar de faixa, 
uma pequena luz de aviso se acenderá no retrovisor correspondente e um torque 
precisamente calculado será exercido sobre a direção, guiando seu carro com 
segurança para longe do veículo que se aproxima.

Park Assist Piloto Automático Adaptativo com Stop & Go

PACOTES OPCIONAIS
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PACOTES OPCIONAIS

PACOTE DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA1
O pacote de Assistência ao Motorista oferece uma ampla 
variedade de auxílios, incluindo os itens presentes nos pacotes 
de Estacionamento e Drive (ver página 53), juntamente com  
o Sistema Avançado de Câmeras 360°. Ele também inclui  
um novo Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência  
de Direção, que centraliza o veículo na pista e mantém  
uma distância definida em relação aos veículos à frente,  
tornando a condução ainda mais fácil e mais confortável.

1Disponível somente com retrovisores externos antiofuscantes com rebatimento  
elétrico instalados.



SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

CÂMERA DIANTEIRA RADAR DIANTEIRO

É possível ativar o Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência 
de Direção a partir de 20 km/h e, depois de ativado, ele funcionará 
entre 0 e 200 km/h. Ele começa a funcionar quando você pressiona 
o botão de ativação do controle de cruzeiro. Uma câmera e um 
radar trabalham juntos para monitorar veículos e pistas à frente, 
mantendo seu veículo na posição central, além de moderar sua 
velocidade de acordo com o comportamento do tráfego à sua 
frente. Se o veículo à frente reduzir a velocidade ou até mesmo 
parar, o recurso reduz automaticamente a velocidade do seu 
veículo, fazendo-o parar, quando necessário, e retomar o trajeto em 
caso de parada por menos de três segundos. Assim, você consegue 
dirigir com tranquilidade mesmo em situações de tráfego intenso.

O Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência de Direção 
trabalha em conjunto com você: enquanto você mantém as  
mãos no volante antecipando a via à frente, o sistema auxilia na 
direção, frenagem e aceleração. Se você remover as mãos do 
volante, o veículo soará um aviso. Se o aviso não for considerado,  
a Assistência de Direção será desativada, mas o Controle de 
Cruzeiro Adaptativo continuará ativo.
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SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA
AERODINÂMICA AVANÇADA
A aerodinâmica do Jaguar F-PACE foi desenvolvida e otimizada com 
o auxílio da análise computadorizada da dinâmica de fluidos.

MATERIAIS LEVES
Em todas as fases do processo de desenvolvimento, os engenheiros 
maximizaram a economia de peso em todos os elementos do carro. 
O resultado é um equilíbrio ideal entre a melhor performance e economia 
de peso, aumentando a eficiência.

STOP/START
Todos os motores do F-PACE estão disponíveis com Stop/Start. O sistema 
desliga o motor quando o carro para completamente, e dá nova partida 
imediatamente quando necessário, o que ajuda a economizar combustível, 
especialmente durante seu trajeto pela cidade.

MODO ECO
O Modo Eco incentiva a direção com baixo consumo de combustível, 
reduzindo a sensibilidade do acelerador, e selecionando o mapeamento 
mais econômico do motor. Além disso, reduz o consumo de combustível, 
minimizando assim as exigências de potência impostas sobre o motor 
pelo controle de temperatura e pelos sistemas de áudio. Um visor na tela 
Touchscreen fornece os dados do veículo e dicas de condução.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
A liga de alumínio usada para grande parte da construção do F-PACE é de alto 
nível de alumínio reciclado. A produção utiliza muito menos energia do que 
o alumínio primário, reduzindo drasticamente o impacto ambiental do F-PACE.

ADBLUE®
O modelo a diesel do F-PACE é equipado com AdBlue®, que ajuda na 
limpeza dos gases de escape. O AdBlue® é um aditivo não inflamável, 
atóxico e biodegradável que limpa os gases no sistema de escapamento 
do carro para remover as emissões prejudiciais de óxido de nitrogênio.

TECNOLOGIAS DE BAIXA FRICÇÃO 
A linha de motores Ingenium utiliza tecnologias de revestimento inteligente 
nos pistões, rolamentos de agulha e em outras peças mecânicas. Isso ajuda 
a reduzir a fricção, principalmente em temperaturas baixas do motor, para que 
o veículo tenha sua melhor e mais eficiente performance logo após a partida.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT VERMELHO FIRENZE COM OPCIONAIS INSTALADOS
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PERSONALIZAÇÃO

F-PACE – SUA ESCOLHA
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PERSONALIZAÇÃO

Página 60

Selecione um dos potentes 
e eficientes motores a diesel,  
ou a gasolina, do F-PACE para se 
adaptar ao seu estilo de direção.

Página 62

Compare a grande variedade de itens de 
série e opcionais dos modelos F-PACE.

Página 74

Expresse a sua individualidade com as 
incríveis cores externas do F-PACE.

ESCOLHA O SEU

MOTOR

ESCOLHA O SEU

MODELO E OS 
OPCIONAIS

ESCOLHA A SUA

COR
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Página 76

Dê um toque pessoal ao seu 
novo F-PACE e complemente 
o seu estilo incrível com um 
conjunto de rodas de liga leve 
projetadas com excepcional beleza.

ESCOLHA AS SUAS

RODAS
Página 78

Uma ampla seleção de materiais, 
couros, revestimentos e 
acabamentos de alta qualidade 
para cada gosto pessoal.

Página 90

Personalize-o conforme o seu  
perfil, adicionando estilo, praticidade 
e versatilidade com os acessórios oficiais  
do F-PACE em sua concessionária Jaguar.

ESCOLHA O SEU

INTERIOR

ESCOLHA OS SEUS

ACESSÓRIOS 
JAGUAR GEAR
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MOTOR A DIESEL

2.0 LITROS
4 CILINDROS AWD

TURBO

POTÊNCIA MÁXIMA 180 CV

TORQUE MÁXIMO 430 Nm

ACELERAÇÃO 0 a 100 km/h 9,0 segundos

VELOCIDADE MÁXIMA 208 km/h

PRESTIGE

PERSONALIZAÇÃO

ESCOLHA O SEU

MOTOR
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

*Velocidade máxima limitada.

Consulte as páginas de Especificações Técnicas para obter todos os dados mais detalhados. Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a legislação da União Europeia.  
Apenas para fins comparativos. Os valores podem diferir conforme o mercado. 

AUTOMÁTICO AWD 
0 a 100 KM/H

AUTOMÁTICO AWD
VELOCIDADE MÁXIMA 

EM KM/H

9͵0 
SEGUNDOS

208 
KM/H
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AUTOMÁTICO AWD
VELOCIDADE MÁXIMA

EM KM/H

AUTOMÁTICO AWD
VELOCIDADE MÁXIMA

EM KM/H

AUTOMÁTICO AWD
VELOCIDADE MÁXIMA

EM KM/H

MOTORES A GASOLINA

2.0 LITROS
4 CILINDROS AWD

TURBO

POTÊNCIA MÁXIMA 250 CV

TORQUE MÁXIMO 365 Nm

ACELERAÇÃO 0 a 100 km/h 7,0 segundos

VELOCIDADE MÁXIMA 217 km/h

PURE, PRESTIGE, R-SPORT

2.0 LITROS 
4 CILINDROS AWD

TURBO

POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV

TORQUE MÁXIMO 400 Nm

ACELERAÇÃO 0 a 100 km/h 6,1 segundos

VELOCIDADE MÁXIMA 233 km/h

PRESTIGE, R-SPORT

2.0 LITROS 
4 CILINDROS AWD

SUPERCHARGED

POTÊNCIA MÁXIMA 380 CV

TORQUE MÁXIMO 450 Nm

ACELERAÇÃO 0 a 100 km/h em 5,5 segundos

VELOCIDADE MÁXIMA 250 km/h*

S

AUTOMÁTICO AWD
0 a 100 KM/H

AUTOMÁTICO AWD
0 a 100 KM/H

AUTOMÁTICO AWD
0 a 100 KM/H

6͵ 1 
SEGUNDOS

5͵5 
SEGUNDOS

7͵ 0 
SEGUNDOS

233 
KM/H

250* 
KM/H

217 
KM/H
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PURE
PRINCIPAIS ITENS
Rodas de liga leve 18" (Estilo 1018)

Faróis de Xenon com Luzes de Condução 
Diurna "J" Blade 

Sistema de lavagem dos faróis

Assentos em Luxtec

Assentos dianteiros elétricos com 10 modos 
de ajustes

Placa da soleira de metal do porta-malas

Retrovisor interno antiofuscante automático

Acabamento Gloss Black

Volante em couro Soft Grain 

Touch Pro 10"

Sistema de Som Jaguar

Soleiras iluminadas em metal com a inscrição Jaguar

Revestimento do teto em Alcântara

Carpetes Premium

Entornos cromados das janelas laterais

Pedais metálicos com acabamento Bright

PRESTIGE
PRINCIPAIS ITENS
Faróis de Xenon com Luzes de Condução 
Diurna "J" Blade 

Sistema de lavagem dos faróis

Assentos de couro granulado

Molduras das janelas laterais cromadas

Faróis de neblina dianteiros

Iluminação Ambiente

Volante esportivo

SOFISTICAÇÃO

PERSONALIZAÇÃO

ESCOLHA O SEU

MODELO
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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Os itens de série podem variar dependendo do mercado, da versão do motor e da transmissão. Consulte o guia de Especificações e Preços, ou visite jaguarbrasil.com.br para saber mais.

R-SPORT
PRINCIPAIS ITENS
Rodas de liga leve 20" (Estilo 5031)

Bodykit R-Sport incluindo para-choques R-Sport 
dianteiro e traseiro, frisos das portas na cor da 
carroceria com detalhes em Gloss Black

Grade frontal e entradas de ar laterais em 
Gloss Black

Molduras das janelas laterais Gloss Black

Faróis adaptativos LED com Luzes de Condução 
Diurna "J" Blade

Sistema de lavagem dos faróis

Assentos esportivos em couro granulado perfurado 
com costura contrastante

Paddle-shifts em Satin Chrome

Iluminação Ambiente Configurável

Faróis de neblina dianteiros

S
PRINCIPAIS ITENS
Rodas de liga leve 20" (Estilo 5035)

Bodykit S incluindo para-choques S dianteiro e traseiro,  
frisos das portas na cor da carroceria com detalhes  
em Gloss Black

Faróis adaptativos LED com Luzes de Condução 
Diurna "J" Blade

Assentos esportivos de couro granulado perfurado

Acabamento Meshed Aluminium

Adaptive Dynamics

Pinças de freio vermelhas

SPORT
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PERSONALIZAÇÃO

PRINCIPAIS ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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DESCRIÇÃO
Stop/Start 2 2 2 2 Consulte a página 56

Auxílio de Partida em Aclives 2 2 2 2
Impede que o seu F-PACE desça para trás ao arrancar em um aclive,  

ajudando você a fazer sempre a arrancada perfeita em subida

JaguarDrive Control com os modos de condução Eco, Dynamic, Normal, Chuva/Gelo/Neve 2 2 2 2 Consulte a página 24

Direção com Assistência Elétrica (EPAS) 2 2 2 2 Consulte a página 35

Freio de Estacionamento Eletrônico com liberação por velocidade 2 2 2 2
Libera automaticamente o freio de estacionamento, sem a necessidade de 

intervenção de sua parte, quando você pressionar o acelerador para arrancar

Assistência a Frenagens de Emergência 2 2 2 2 Aumenta a pressão de frenagem em uma situação de emergência

Acionamento do pisca-alerta em caso de frenagem brusca 2 2 2 2

Airbags 2 2 2 2
Para motorista e passageiro dianteiro com detecção de ocupante do assento do 

passageiro, laterais e cortina de comprimento total nas janelas laterais

Vetorização de Torque por Frenagem 2 2 2 2 Consulte a página 40

Controle Dinâmico de Estabilidade e Controle de Tração 2 2 2 2 Consulte a página 43

Piloto Automático e Limitador de Velocidade 2 2 2 2

Assistência de Manutenção em Faixa 2 2 2 2 Consulte a página 52

Monitor de Fadiga do Motorista 2 2 2 2

Assistência à Estabilidade de Trailer 2 2 2 2
Intervém quando o sistema detectar oscilação ou movimentos potencialmente 

perigosos para colocar o reboque novamente sob controle. Consulte a página 43
Vidros elétricos dianteiro e traseiro com abertura/fechamento com  
um toque e sistema antiesmagamento 2 2 2 2

Limpadores de para-brisa com sensor de chuva 2 2 2 2

Controle de temperatura dual zone 2 2 2 2

Tomada USB, auxiliar e conectividade iPod® 2 2 2 2 Consulte as páginas 47-49

Conectividade Bluetooth® 2 2 2 2 Consulte as páginas 47-49

Streaming Bluetooth® 2 2 2 2 Consulte as páginas 47-49

Botão Start 2 2 2 2

10" Touch Pro 2 2 2 2 Consulte a página 47

Retrovisor interno antiofuscante automático 2 2 2 2

ESCOLHA OS SEUS

OPCIONAIS

2 Série   7  Opcional   — Não disponível   5 Parte de um pacote opcional

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar local. 
Disponibilidade e instalação dos recursos conforme o mercado. 
Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte a Especificação e o Guia de Preços do F-PACE, ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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PRINCIPAIS ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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ITENS DE TRANSMISSÃO E RECURSOS DINÂMICOS CÓDIGO DESCRIÇÃO
Transmissão automática de 8 velocidades com Jaguar Sequential Shift  
(inclui paddle-shifts e All Surface Progress Control) 2 2 2 2 Consulte a página 24

Configurable Dynamics — — 2 2

Adaptive Dynamics — — — 2

Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência de Direção 065AJ 5 5 5 5 Consulte a página 54-55

Controle de Cruzeiro Adaptativo com Stop & Go 065AM 5 5 5 5 Consulte a página 53

Freios dianteiros de 350 mm (disponível nos motores 300CV e 380CV) 020DA — 2 2 2

ITENS E ACABAMENTOS EXTERIORES

ITENS EXTERIORES E ACABAMENTO
Teto panorâmico fixo 041CX 7 2 — —

Teto panorâmico elétrico — — 2 2

Tampa do porta-malas acionada por gesto — — 2 2

Molduras das janelas laterais cromadas 2 2 — —

Bodykit R-Sport — — 2 —
Inclui para-choque dianteiro R-Sport, revestimentos das portas R-Sport na cor da 

carroceria com acabamentos em Gloss Black, entradas de ar laterais em Gloss Black 
com emblema R-Sport e para-choque traseiro R-Sport

Bodykit S — — — 2
Inclui para-choque dianteiro S, revestimentos das portas na cor da carroceria com 

acabamentos em Gloss Black, entradas de ar laterais S em Gloss Black

As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguarbrasil.com.br ou consulte a concessionária Jaguar mais perto de você.
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PERSONALIZAÇÃO

ESCOLHA OS SEUS

OPCIONAIS

2 Série   7 Opcional   — Não disponível   5 Parte de um pacote opcional

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar local. 
Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte a Especificação e o Guia de Preços do F-PACE, ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

ITENS E ACABAMENTOS EXTERIORES (CONTINUAÇÃO)
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VIDROS E RETROVISORES EXTERNOS CÓDIGO DESCRIÇÃO

Para-brisa com atenuação de raios solares (somente dianteiro) — — 2 2
Filtra a luz solar para reduzir a claridade e prevenir a entrada dos nocivos raios  

UV na cabine

Retrovisores com aquecimento, rebatimento elétrico e luzes de aproximação 2 — — —

Retrovisores com aquecimento, rebatimento elétrico, memória e luzes de aproximação 030NM — 2 2 2

Retrovisores externos com redução automática de luminosidade, rebatimento  
elétrico e luzes de aproximação 030NK 7 — — —

Retrovisores externos com redução automática de luminosidade, memória,  
rebatimento elétrico e luzes de aproximação 030NL — 7 7 7

FARÓIS E ILUMINAÇÃO
Faróis de Xenon bifuncionais com Luzes de Condução Diurna "J" de LED 064CW 2 2 2 — Inclui sistema de lavagem dos faróis

Faróis adaptativos LED com Luzes de Condução Diurna "J" Blade 064GJ — — 2 2
Inclui Sistema de Faróis Adaptativos Automático e Sistema de Lavagem de Faróis. 

Consulte a página 12

Faróis de neblina dianteiros 064AP 2 2 2 2

CORES EXTERIORES (Para ver toda a paleta de cores, consulte as páginas 74-75)

Pintura sólida 2 2 2 2 Consulte a página 74

Pintura metálica 7 7 7 7 Consulte as páginas 74-75

Pintura premium 7 7 7 7 Consulte a página 75

RODAS (Para ver a linha completa, consulte as páginas 76 e 77 )

Estepe de tala reduzida 029NZ 2 2 2 2

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguarbrasil.com.br ou consulte a concessionária Jaguar mais perto de você.

ASSENTOS E REVESTIMENTOS
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ASSENTOS CÓDIGO DESCRIÇÃO

Assentos dianteiros elétricos com 10 modos de ajuste 033VD 2 — — — Inclui ajuste elétrico para frente/para trás, altura do assento, inclinação do assento, 
reclinação da almofada e ajuste manual da altura do apoio para cabeça

Assentos dianteiros elétricos com 10 ajustes e memória (requer retrovisores com redução 
automática de luminosidade e memória) 033VE — 2 2 —

Inclui ajuste elétrico para frente/para trás, altura do assento, inclinação elétrica  
do assento, reclinação da almofada e ajuste manual da altura do apoio para cabeça. 

Assento do motorista, posição do retrovisor e volante com memória de ajuste  
(com ajuste elétrico da coluna instalado)

Assentos Performance dianteiros com 14 ajustes elétricos e memória  
(requer retrovisores externos com redução automática de luminosidade e memória) 300PH — — 5 5

Inclui ajuste elétrico de avanço/recuo, altura da almofada, inclinação elétrica da 
almofada, reclinação do assento, ajuste elétrico do reforço e 4 modos de ajuste 

lombar elétrico. Assento do motorista, posição do retrovisor e volante com memória 
de ajuste (com ajuste elétrico da coluna instalado)

Os assentos esportivos dianteiros elétricos com 18 ajustes incluem 4 modos de ajuste lombar elétrico 
e memória (requer retrovisores com redução automática de luminosidade e memória) 033VG — — — 2

Inclui ajuste elétrico para frente/para trás, altura do assento, inclinação do assento, 
extensão do assento, reclinação da almofada e apoios. Ajuste de altura manual 

do apoio para cabeça. Assento do motorista, posição do retrovisor e volante com 
memória de ajuste (com ajuste elétrico da coluna instalado)

Assentos esportivos de couro granulado perfurado 033YF — — 2 2 O modelo S tem logotipo S em alto relevo no apoio para cabeça dianteiro

Apoio de braço traseiro com porta-copos duplos 033LM — 2 2 2

REVESTIMENTOS Consulte as páginas 88 e 89 para ver a gama completa de revestimentos



2

PERSONALIZAÇÃO

ESCOLHA OS SEUS 

OPCIONAIS

2 Série   7 Opcional   — Não disponíve

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar local. 
Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte a Especificação e o Guia de Preços do F-PACE, ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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REVESTIMENTO DO TETO E EQUIPAMENTO INTERIOR
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REVESTIMENTO DO TETO CÓDIGO DESCRIÇÃO
Revestimento do teto Light Oyster 032FE 2 2 — —

Revestimento do teto Ebony 032BU — — 2 2

Revestimento do teto em Alcântara 088HE 2 2 2 2

Revestimento do teto Morzine 088HH 7 7 7 7

EQUIPAMENTO INTERIOR
Soleiras dianteiras de metal iluminadas com emblema Jaguar 048BD 2 2 2 2

Placa da soleira de metal do porta-malas 048BW 2 2 2 2

Placa da soleira de metal do porta-malas com iluminação 048BE 7 7 7 7

Jogo de tapetes Premium 079BO 2 2 2 2

Pedais metálicos de acabamento Bright 051AJ 2 2 2 2

Volante em couro Soft Grain 032FM 2 — — —

Volante esportivo em couro Soft Grain 032LH — 2 — —

Volante em couro Soft Grain com emblema R-Sport 032FN — — 2 —

Volante em couro Soft Grain com emblema 032DW — — — 2

Paddle-shifters na cor Preta 078CB 2 2 — —

Paddle-shifts em Satin Chrome 078CC — — 2 2
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REVESTIMENTO DO TETO E EQUIPAMENTO INTERIOR (CONTINUAÇÃO)
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EQUIPAMENTO INTERIOR CÓDIGO DESCRIÇÃO
Coluna de direção com ajuste elétrico (requer assentos do motorista,  
ou motorista e passageiro, com memória) 049AP — 2 2 2

Pré-condicionamento da cabine com controle remoto 043BH 7 7 7 7

Ionização do Ar da Cabine 022GB 7 7 7 7

Sensor de Qualidade do Ar e porta-luvas refrigerado com trava 022FA, 030DH 7 7 7 7

Iluminação interna 064EC 2 — — —

Iluminação Configurável do Ambiente Interno* 064FB — 2 2 2

Porta-copos dianteiros duplos com tampa 026SB 2 2 2 2

2 tomadas elétricas adicionais 054AK — 2 2 2 Portas USB localizadas no console central traseiro

*Indisponível com assentos esportivos (300PH).

As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguarbrasil.com.br ou consulte a concessionária Jaguar mais perto de você.



2 ESCOLHA OS SEUS

OPCIONAIS
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PERSONALIZAÇÃO

2 Série   7 Opcional   — Não disponível   5 Parte de um pacote opcional

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar local. 
Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte a Especificação e o Guia de Preços do F-PACE, ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

ASSISTÊNCIAS AO MOTORISTA
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO
Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro 189AD 2 2 — —

Sensor de Estacionamento 360° 189AF 5 5 2 2 Consulte a página 53

Câmera traseira 086FA 2 2 2 2

Câmera Surround 360° (requer retrovisores externos com redução automática de luminosidade) 086GC 7 7 7 7 Consulte a página 52

Controle remoto da porta da garagem (HomeLink®) 025CT 7 7 7 7

Assistente de Manutenção de Faixa com Monitor de Fadiga do Motorista 086BG/086DH 2 2 2 2

Park Assist (requer Sensores de Estacionamento 360°) 086MB 5 5 5 5 Consulte a página 53

Assistente de Pontos Cegos (requer retrovisores externos aquecidos com redução  
automática de luminosidade) 086GM 5 5 5 5 Consulte a página 53

Monitor de Tráfego Traseiro 086KB 5 5 5 5 Consulte a página 53

Frenagem de Emergência em Alta Velocidade (requer Piloto Automático Adaptativo  
e transmissão automática) 087CB 5 5 5 5 Consulte a página 53

Entrada Keyless 066AC — — 2 2

Activity Key 066CA — — 2 2 Consulte a página 45
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INFOENTRETENIMENTO E CONECTIVIDADE INCONTROL
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CARACTERÍSTICAS INFOENTRETENIMENTO E CONECTIVIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO
Touch Pro 10" 2 2 2 2

Painel de instrumentos com monitor TFT central de 5" 038IC 2 2 — —

Tela Interativa do Motorista 038ID — — 2 2 Consulte a página 47

Sistema de Som Jaguar 025KN 2 2 — — Consulte as páginas 50-51

Sistema de Som Meridian™ 025LM — — 2 — Consulte as páginas 50-51

Sistema de Som Meridian™ Surround 025LN — — — 2 Consulte as páginas 50-51

Navegação Pro 087AU 2 2 2 2

CD/DVD Player 025AM 7 7 2 2

As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguarbrasil.com.br ou consulte a concessionária Jaguar mais perto de você.



2 ESCOLHA OS SEUS

OPCIONAIS
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PERSONALIZAÇÃO

7 Opcional   — Não disponível

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar local. 
Para obter uma lista completa dos recursos e pacotes opcionais, consulte a Especificação e o Guia de Preços do F-PACE, ou configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PACOTES DE OPCIONAIS
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PACOTES DE OPCIONAIS CÓDIGO DESCRIÇÃO

Black Pack 7 7 — — Altera os acabamentos exteriores para Gloss Black. As diferenças do Black Pack 
variam de acordo com o modelo

Pacote Memória para assentos Performance com 14 posições de ajuste 017GV — — 7 7

Consiste em assentos dianteiros Performance com 14 ajustes elétricos, assentos 
dianteiros com aquecimento e resfriamento (traseiros com aquecimento), 

retrovisores externos aquecidos com redução automática de luminosidade, 
rebatimento elétrico e memória com luzes de aproximação e coluna de direção  

com ajuste elétrico
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As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguarbrasil.com.br ou consulte a concessionária Jaguar mais perto de você.

PACKS DE OPCIONAIS (CONTINUAÇÃO)
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PACKS DE OPCIONAIS CÓDIGO DESCRIÇÃO

Pacote Park 017UA 7 7 7 7
Consiste em Park Assist, Sensor de Estacionamento 360° e Monitor  

de Tráfego Traseiro
Pacote Drive (requer retrovisores externos aquecidos com redução automática de luminosidade  
e rebatimento elétrico) 017TA 7 7 7 7

Consiste em Assistente de Pontos Cegos, Frenagem de Emergência em Alta 
Velocidade e Piloto Automático Adaptativo com Stop & Go

Pacote de Assistência ao Motorista (requer Navegação Pro e retrovisores externos aquecidos com 
redução automática de luminosidade e rebatimento elétrico) 017TE 7 7 7 7

Consiste em Assistente de Pontos Cegos, Câmera Surround 360°, Park Assist, 
Monitor de Tráfego Traseiro, Sensor de Estacionamento 360°, Frenagem de 

Emergência em Alta Velocidade e Piloto Automático Adaptativo com Assistência  
de Direção



3
Preto Santorini

METÁLICASSÓLIDAS

Branco Fuji Preto Narvik Branco Yulong Cinza Corris Azul Loire

ESCOLHA A SUA

COR
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br



Prata IndusVermelho Firenze Prata Silicon

PALETA PREMIUM

Cinza CarpathianAzul Caesium



4

PERSONALIZAÇÃO

ESCOLHA AS SUAS

RODAS
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

2 Série   7 Opcional   — Não disponível

RODAS DE 18˝ COM 10 RAIOS 
NO "ESTILO 1018"

RODAS DE 19˝ COM 5 RAIOS 
NO "ESTILO 5037"

RODAS DE 20˝ COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS NO "ESTILO 5031" 

RODAS DE 20˝ COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS NO "ESTILO 5031"

ACABAMENTO DAS RODAS DE LIGA LEVE Prata Prata Gloss Black Cinza e Diamantado

RODA DE LIGA LEVE/TAMANHO 7,5J x 18" 8,5J x 19" 8,5J x 20" 8,5J x 20"
TAMANHO DO PNEU 255/60 R18 255/55 R19 255/50 R20 255/50 R20
CÓDIGO 029YG 029YK 029XZ 029XY

Pure 2 7 — —
Prestige — 2 7 7

R-Sport — — 2 7

S — — — —
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As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo, e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site jaguarbrasil.com.br ou consulte a concessionária 
Jaguar mais perto de você.

RODAS DE 20˝ COM 5 RAIOS 
NO "ESTILO 5035"

RODAS DE 22˝ COM 15 RAIOS 
NO "ESTILO 1020"

RODAS DE 22˝ COM 15 RAIOS 
NO "ESTILO 1020"

ACABAMENTO DAS RODAS DE LIGA LEVE Cinza e Diamantado Acabamento prateado com  
detalhes contrastantes

Acabamento Gloss Black com 
detalhes em Satin Black

RODA DE LIGA LEVE/TAMANHO 8,5J x 20" 9,0J x 22" 9,0J x 22"
TAMANHO DO PNEU 255/50 R20 265/40 R22 265/40 R22
CÓDIGO 029YN 029YA 029YB

Pure — — —
Prestige — — —
R-Sport — — —
S 2 7 7



5

PURE
ASSENTO COM  
COSTURA TONAL

ACABAMENTO REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA*

PAINEL SUPERIOR  
SEM COSTURA

CARPETE ACABAMENTO INTERIOR  
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

Série

Assentos Luxtec Ebony com Ebony Gloss Black Light Oyster Ebony Ebony SEA

Latte com Latte Gloss Black Light Oyster Ebony Ebony SEB

PRESTIGE
ASSENTO COM  
COSTURA

ACABAMENTO REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA*

PAINEL SUPERIOR 
COM COSTURA TONAL

CARPETE ACABAMENTO INTERIOR  
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

Série

Assentos de couro granulado Ebony com Siena Tan Gloss Black Light Oyster Ebony com Ebony Ebony SEE

Latte com Espresso Gloss Black Light Oyster Espresso com Espresso Espresso TZE 

Light Oyster com Pistachio Gloss Black Light Oyster Ebony com Ebony Ebony SEF

PERSONALIZAÇÃO

*Revestimento do teto Morzine disponível como opcional.

ESCOLHA O SEU

INTERIOR
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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R-SPORT
ASSENTO COM COSTURA 
CONTRASTANTE

ACABAMENTO REVESTIMENTO DO 
TETO EM ALCÂNTARA*

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE

CARPETE ACABAMENTO INTERIOR  
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

Série

Assentos em couro granulado perfurado  
com costura contrastante Ebony/Ebony com Light Oyster Gloss Black Ebony Ebony com Light Oyster Ebony SEG+033YF

(couro atualização)

Ebony/Pimento com Pimento Gloss Black Ebony Ebony com Pimento Ebony SEH

Ebony/Light Oyster 
com Light Oyster Gloss Black Ebony Ebony com Light Oyster Ebony SEJ

Assentos esportivos de couro granulado perfurado Ebony/Ebony com Light Oyster Gloss Black Ebony Ebony com Light Oyster Ebony
SEG+017GV
(atualização de assentos 
Performance)

Light Oyster/Ebony com Ebony Gloss Black Ebony Ebony com Light Oyster Ebony
SEJ+017GV
(atualização de assentos 
Performance)

S
ASSENTO COM COSTURA 
CONTRASTANTE

ACABAMENTO REVESTIMENTO DO  
TETO EM ALCÂNTARA*

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE

CARPETE ACABAMENTO INTERIOR  
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

Série

Assentos em couro granulado perfurado com  
costura contrastante Ebony/Ebony com Light Oyster Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony SEK

ASSENTO COM COSTURA 
CONTRASTANTE

ACABAMENTO REVESTIMENTO DO 
TETO EM ALCÂNTARA*

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE

CARPETE ACABAMENTO INTERIOR  
E CÓDIGOS DE OPCIONAIS

Opcional

Assentos esportivos de couro granulado perfurado Ebony/Ebony com Light Oyster Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony SEK+033YF
(couro atualização)

Pimento/Ebony com Ebony Meshed Aluminium Ebony Ebony com Pimento Ebony SEL

Brogue/Brogue com Light Oyster Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony SEM

Light Oyster/Ebony com Ebony Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony SEN

Assentos Performance de couro granulado perfurado
Ebony/Ebony com Light Oyster Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony

SEN+017GV  
(atualização de assentos 
Performance)

Light Oyster/Ebony com Ebony Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony
SEN+017GV  
(atualização de assentos 
Performance)



2

5

3

1

4

5
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

ESCOLHA O SEU

INTERIOR
Interior mostrado: Assentos de Luxtec Ebony com acabamento Gloss Black, revestimento de teto  
Light Oyster e painel Ebony.



1 2 3 4 5

PERSONALIZAÇÃO

PURE
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony Gloss Black Light Oyster Ebony Ebony

ASSENTO COM  
COSTURA TONAL ACABAMENTO

REVESTIMENTO DO 
TETO ALCÂNTARA*

PAINEL SUPERIOR  
SEM COSTURA CARPETE

DE SÉRIE

*Revestimento do teto Morzine opcional.

OPÇÕES DE ACABAMENTO
Meshed Aluminium ou Fibra de Carbono

Latte Gloss Black Light Oyster Ebony Ebony
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Interior mostrado: Assentos de couro granulado Latte com costura contrastante Espresso,  
acabamento em Gloss Black com revestimento do teto Light Oyster e painel Espresso.

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

ESCOLHA O SEU

INTERIOR



1 2 3 4 5

PERSONALIZAÇÃO

PRESTIGE
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony com Siena Tan Gloss Black Light Oyster Ebony com Ebony Ebony

Latte com Espresso Gloss Black Light Oyster Espresso com Espresso Espresso

Light Oyster com Pistachio Gloss Black Light Oyster Ebony com Ebony Ebony

OPÇÕES DE ACABAMENTO
Meshed Aluminium ou Fibra de Carbono

DE SÉRIE

*Revestimento do teto Morzine disponível como opcional.

ASSENTO COM  
COSTURA CONTRASTANTE ACABAMENTO

REVESTIMENTO DO 
TETO ALCÂNTARA*

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA TONAL CARPETE
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Interior mostrado: Assentos esportivos de couro granulado Ebony e Pimento com costura contrastante Pimento, 
acabamento em alumínio gravado com revestimento do teto Ebony e painel Ebony.

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

ESCOLHA O SEU

INTERIOR



1 2 3 4 5

R-SPORT
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

OPÇÕES DE ACABAMENTO
Meshed Aluminium ou Fibra de Carbono

DE SÉRIE

1Revestimento do teto Morzine disponível como opcional. 
2Também disponível com assentos Performance.

ASSENTO COM  
COSTURA CONTRASTANTE ACABAMENTO

REVESTIMENTO DO 
TETO ALCÂNTARA1

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE CARPETE

Ebony/Ebony com Light Oyster2 Gloss Black Ebony Ebony com Light Oyster Ebony

Ebony/Pimento com Pimento Gloss Black Ebony

Ebony

Ebony com Pimento Ebony

Ebony/Light Oyster 
com Light Oyster

Gloss Black Ebony com Light Oyster Ebony

PERSONALIZAÇÃO | 85
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Interior mostrado: Assentos esportivos de couro granulado Brogue com costura de contraste  
Light Oyster, acabamento de Meshed Aluminium com revestimento do teto Ebony e painel Ebony.

ESCOLHA O SEU

INTERIOR
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br
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PERSONALIZAÇÃO

S
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR

Ebony/Ebony com Light Oyster Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony

OPÇÕES DE ACABAMENTO
Gloss Black ou Fibra de Carbono

DE SÉRIE

1Revestimento do teto Morzine opcional. 
2Também disponível com assentos Performance. 
3Também disponível com assentos Performance. Acabamento também disponível na versão R-Sport.

ASSENTO COM  
COSTURA CONTRASTANTE ACABAMENTO

REVESTIMENTO DO 
TETO ALCÂNTARA1

PAINEL SUPERIOR COM 
COSTURA CONTRASTANTE CARPETE

OPCIONAL

Ebony/Ebony com Light Oyster2 Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony

Pimento/Ebony com Ebony

Light Oyster/Ebony com Ebony3

Meshed Aluminium

Meshed Aluminium

Ebony

Ebony

Ebony com Pimento

Ebony com Light Oyster

Ebony

Ebony

Brogue/Brogue
com Light Oyster

Meshed Aluminium Ebony Ebony com Light Oyster Ebony
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Acabamento Meshed AluminiumAcabamento Gloss Black

ESCOLHA O SEU

INTERIOR
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br



Acabamento em Fibra de Carbono



6 ESCOLHA OS SEUS

ACESSÓRIOS JAGUAR GEAR

Suporte para esqui/snowboard* 
C2A1538

Um sistema seguro da Jaguar para transportar equipamentos de esportes de inverno.  
Dispõe de racks deslizantes para facilitar o carregamento. Transporta quatro pares de  
esquis ou dois snowboards.

Para saber mais sobre a linha completa de acessórios Jaguar disponíveis,  
consulte sua concessionária ou acesse accessories.jaguar.com/br/pt

PERSONALIZAÇÃO

*Requer Trilhos de Teto e Barras Transversais de Teto.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT VERMELHO FIRENZE COM OPCIONAIS INSTALADOS
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Soleiras Union Jack 
T4A5867PVJ – Jet

Placa de soleira de aço inoxidável elegante para portas do 
motorista ou do passageiro com design distintamente britânico. 

Click and Hang 
J9C2167 

Click and Hang é um cabide removível que permite transportar 
camisas e blusas sem amassá-las durante a viagem.

Refrigerador/Aquecedor do Apoio para Braço Central 
T2H7739

Refrigerador e aquecedor para alimentos e bebidas que atua 
como apoio de braço central traseiro. Com uma cobertura de 
couro, ele é preso pelo cinto de segurança central e alimentado 
pela tomada auxiliar traseira. Ideal para longas viagens com 
a família.

Paddle-shifters em Alumínio 
T2R6547MMU

Os paddle-shifters atrás do volante são oferecidos em alumínio 
premium, oferecendo um acabamento de alta qualidade para 
um ponto de contato importante do veículo. Fabricadas em 
alumínio usinado em barra, as pás são escovadas à mão para 
ter um acabamento premium e anodizadas para garantir que 
não se deteriorem com o desgaste.

Soleiras Iluminadas Personalizadas 
T4A5869PVJ – Jet

Soleira de aço inoxidável elegante para portas do motorista 
ou do passageiro. Acende quando a porta do motorista 
ou do passageiro é aberta. Destacada por uma suave 
iluminação azul fosforescente. Permite que você especifique 
um "padrão" monocromático em uma variedade de tipos/
emblemas aprovados.

Click and Play – iPad® 2-4 
J9C2163

Click and Play é um suporte removível para tablet que pode ser 
facilmente posicionado em vários ângulos para maior conforto  
e entretenimento na cabine traseira.



6 ESCOLHA OS SEUS

ACESSÓRIOS JAGUAR GEAR
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

PERSONALIZAÇÃO

Capas dos Retrovisores em Fibra de Carbono 
T4A7226

As capas dos retrovisores em Fibra de Carbono de alto nível 
fornecem uma atualização de estilo inspirado no desempenho.

Capa do Retrovisor em Gloss Black 
T4A12007

As capas de retrovisor Gloss Black acentuam o design dinâmico 
dos retrovisores externos.

Entrada de Ar Lateral Fibra de Carbono 
T4A12419 – Lado Esquerdo 
T4A12418 – Lado Direito

As entradas de ar laterais ativas em Fibra de Carbono 
proporcionam um aprimoramento de estilo inspirado 
no desempenho.

Entrada de Ar Lateral Gloss Black 
T4A4307 – Lado Esquerdo 
T4A4304 – Lado Direito

As entradas de ar laterais em Gloss Black oferecem 
aprimoramento em estilo exterior dinâmico.

Defletor de Vento 
T4A7371

Simples de instalar e remover, esses defletores de vento 
adicionam conforto aos passageiros, permitindo que o ar  
circule na cabine enquanto reduz arrastos e evita que a água  
da chuva entre no veículo. O kit inclui dois defletores dianteiros  
e dois traseiros. 

Capa do Retrovisor Cromada 
T4A7131

As capas de retrovisores cromadas realçam o design estilizado 
dos retrovisores externos.
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Protetores Antirrespingos Dianteiros 
T4A12742

Os protetores antirrespingos dianteiros com a marca Jaguar 
complementam as linhas do seu veículo e fornecem proteção 
contra sujeira e lascas de cascalho.

Protetores Antirrespingos Traseiros 
T4A12743

Os protetores antirrespingos traseiros com a marca Jaguar 
complementam as linhas do seu veículo e fornecem proteção 
contra sujeira e lascas de cascalho.

Suporte para Bicicletas no Engate para Reboque 
C2Z22695 – Suporte para 2 Bicicletas 
C2Z22697 – Suporte para 3 Bicicletas

Transportadores para bicicleta de acabamento premium, 
instalados no reboque, fornecem uma solução conveniente de 
transporte para bicicletas com acessórios de carregamento e 
engate rápido, e mecanismo de travamento seguro. O design 
inteligente permite que o transportador seja inclinado e afastado 
do veículo quando preciso, permitindo o acesso à tampa traseira.

Estribos Laterais Fixos 
T4A11848

Os estribos laterais facilitam a entrada e a saída do veículo, além 
de melhorar o acesso ao teto. O design tem as características da 
marca Jaguar e inclui acabamento das bordas em aço inoxidável 
brilhante e um tapete de borracha, complementando os detalhes 
exteriores de estilo de veículo.

Estribos Laterais com Acionamento Elétrico 
T4A12783 – Lado Esquerdo 
T4A12780 – Lado Direito

Estes inteligentes e práticos estribos facilitam a entrada e 
saída do veículo e melhoram o acesso ao teto. Acomodados 
perfeitamente sob as soleiras, os estribos laterais são acionados 
automaticamente quando uma porta é aberta. Eles são depois 
acomodados quando a porta é fechada. 

Estribos Tubulares de Acabamento Brilhante 
T4A11579

Os tubos laterais de aço inoxidável altamente polido 
complementam o estilo exterior do veículo.



6
Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

¹Não compatível com cobertura do porta-malas, e revestimento do porta-malas de borracha. 
2O Pacote Pet pode ser instalado com revestimento de borracha (T4A5569) ou tapete de borracha (T4A16371).   3Requer Trilhos do Teto.   4Requer barras transversais de teto.

Carpete Premium do Porta-malas 
T4A4217

Carpete do porta-malas macio e elegante em Ebony com o 
logotipo Jaguar. Pilha de 2.050 g/m2 premium profunda com 
bordas de couro Nubuck e costura contrastante Dove.

Tapete de Borracha do Porta-malas 
T4A16371

Este tapete premium é adaptado especificamente para proteger 
o porta-malas. Leve e durável, pode ser facilmente removido  
para a limpeza.

Divisor de Bagagem do Porta-malas 
T4A8449

A rede é conveniente e se adapta aos ganchos em D do  
porta-malas no forro do teto.

Protetor de Para-choque 
T2H7950

Conveniente protetor destacável fornece proteção para  
o para-choque traseiro contra arranhões, ajudando a evitar que 
você danifique a carroceria ao carregar ou descarregar o veículo. 
Fabricado com um tecido muito resistente, o protetor do  
para-choque foi projetado para ser dobrado para dentro  
do espaço abaixo do porta-malas.

Pacote Pet com Tapete de Borracha do Porta-malas2 T4A16371  
e partição do porta-malas de altura total T4A11739

Combina o tapete de borracha do porta-malas com a partição  
de altura total, para proteger o veículo e o animal de estimação.  
O tapete de borracha é à prova d'água para proteger o carpete 
do piso do porta-malas do veículo. A partição de altura total 
impede o acesso ao compartimento de passageiros, segurando  
e protegendo o seu animal de estimação.

Divisor de Bagagem do Porta-malas – Divisor1 
T4A11741

Oferecido como adicional ao divisor de bagagem de altura 
normal, ou meia altura, para separar o porta-malas em duas 
seções, de um lado ao outro do veículo.

ESCOLHA OS SEUS

ACESSÓRIOS JAGUAR GEAR



Caixa de Bagagem no Teto3 4 
C2C41628

Bagageiro de teto espaçoso, com travamento e capacidade de 
410 litros, medindo 175 x 82 x 45 cm.

Caixa Esportiva no Teto – Grande3 4 
T2H7753

Sistema de montagem por engates rápidos, com indicador 
integrado de torque para fixação segura e fácil com uso de 
apenas uma das mãos. A caixa de teto esportiva grande de  
430 litros abre de ambos os lados, com alças na tampa e no 
interior da caixa, para uma fácil instalação, carga e descarga. 
Acabamento Gloss Black e travas para segurança. 

Quebra-sol UV – Para-brisa Dianteiro 
T4A4216

Feito sob medida para o para-brisa do F-PACE, com a marca 
Jaguar. Reflete os raios do sol e ajuda a manter fresco o interior 
do veículo.

Suporte para Esqui/Snowboard3 4 
C2A1538

Um sistema seguro da Jaguar para transportar equipamentos  
de esportes de inverno. Dispõe de racks deslizantes para  
facilitar o carregamento. Transporta quatro pares de esquis  
ou dois snowboards.

Barras Transversais de Teto3 
T4A13875

Barras transversais da marca Jaguar necessárias para instalar 
todos os equipamentos de bagageiro de teto. Projetadas 
especificamente para seu veículo.

Transportador de Equipamentos Esportivos Aquáticos3 4 
C2Z21730

Um sistema versátil para transporte de uma grande variedade  
de equipamentos de esportes aquáticos, incluindo prancha, 
caiaque ou prancha de windsurfe. Inclinável para facilitar  
a carga/descarga.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Configure seu veículo em jaguarbrasil.com.br

2 Disponível   — Não Disponível

Para mais detalhes, consulte sua concessionária Jaguar local.

MOTORES

20d 2.0 LITROS 4 CILINDROS 
AWD TURBOCHARGED

DIESEL

25t 2.0 LITROS 4 CILINDROS 
AWD TURBOCHARGED 

GASOLINA
Cilindradas cc 1.999 1.997

Potência máxima CV 180 250

@rev/min rpm 4.000 5.500

Torque máximo Nm 430 365

@rev/min rpm 1.750-2.500 1.300-4.500

DESEMPENHO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO
0 a 100 km/h segundos 9,0 7,0

Velocidade máxima km/h 208 217

DIMENSÕES
Comprimento total mm 4.731 4.731

Largura total (inc. retrovisores) mm 2.175 2.175

Largura total (retrovisores rebatidos) mm 2.071 2.071

Altura total (com o teto solar aberto) mm 1.693 1.693

Distância entre eixos mm 2,874 2.874

Bitola dianteira mm 1.641 1.641

Bitola traseira mm 1.654 1.654

Vão livre mm 161 161

Diâmetro de giro (meio-fio a meio-fio) metros 11,59 11,59

Volume do porta-malas  
(com sistema de reparo de pneus instalado) litros 508 508

PESO1

Peso a partir de kg 1.845 1.831

Peso bruto do veículo kg 2.460 2.460

Capacidade máxima de reboque kg 2.400 2.400

DISPONIBILIDADE DE MOTORES
Pure — 2

Prestige 2 2

R-Sport — 2

S — —



1Os pesos se referem a veículos em especificações padrão. Opcionais adicionais aumentam o peso.

Os números fornecidos são resultado de testes do fabricante oficial de acordo com a legislação da União Europeia. Apenas para fins comparativos. Os valores podem diferir conforme o mercado.

MOTORES

30t 2.0 LITROS 4 CILINDROS 
AWD TURBOCHARGED 

GASOLINA

3.0 LITROS V6 
AWD TURBOCHARGED  

A GASOLINA
Cilindradas cc 1.997 2.995

Potência máxima CV 300 380

@rev/min rpm 5.500 6.500

Torque máximo Nm 400 450

@rev/min rpm 1.500-4.500 4.500

DESEMPENHO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO
0 a 100 km/h segundos 6,1 5,5

Velocidade máxima km/h 233 250

DIMENSÕES
Comprimento total mm 4.731 4.731

Largura Total (inc. retrovisores) mm 2.175 2.175

Largura total (retrovisores rebatidos) mm 2.071 2.070

Altura total (com o teto solar aberto) mm 1.693 1.693

Distância entre eixos mm 2.874 2.874

Bitola dianteira mm 1.641 1.641

Bitola traseira mm 1.654 1.654

Vão livre mm 161 213

Diâmetro de giro (meio-fio a meio-fio) metros 11,59 11,59

Volume do porta-malas  
(com sistema de reparo de pneus instalado) litros 508 508

PESO1

Peso a partir de kg 1.842 1.932

Peso bruto do veículo kg 2.460 2.500

Capacidade máxima de reboque kg 2.400 2.400

DISPONIBILIDADE DE MOTORES
Pure — —

Prestige 2 —

R-Sport 2 —

S — 2
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DIMENSÕES
Largura Total (inc. retrovisores) 2.175 mm 
Largura Total (retrovisores rebatidos) 2.071 mm

Volume do porta-malas 508 litros

1.641 mm

1.6
6

7 
m

m

2.071 mm

161 mm

1.654 mm

2.175 mm
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Diâmetro de Giro 
Meio-fio a meio-fio 11,59 metros 
Voltas batente a batente 2.5

Altura para a Cabeça 
Altura máxima dianteira para a cabeça 
1.007 mm*

Espaço Traseiro para a Cabeça 
977 mm*

*Espaço máximo para a cabeça com teto de metal fixo.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT NA COR BRANCO YULONG COM OPCIONAIS INSTALADOS

4.731 mm

2.874 mm



DIVISÃO DE  
VEÍCULOS ESPECIAIS
A Divisão de Veículos Especiais (SVO) projeta e desenvolve produtos que amplificam 
os valores essenciais da Jaguar e da Land Rover, com foco na sofisticação, performance 
e capacidade.

Nossa equipe de especialistas está totalmente comprometida com o desenvolvimento,  
e a personalização, da relação com os nossos clientes mais exigentes e entusiasmados,  
para oferecer experiências que nossos clientes adorem para sempre.

A SVO é responsável pela criação de um conjunto de produtos especiais que demonstram  
o máximo em capacidades de design e engenharia da Jaguar, permitindo que nossos clientes 
satisfaçam a sua paixão por veículos novos e espetaculares.

NOVO CENTRO TÉCNICO DA SVO

No coração das British Midlands, encontra-se o novo Centro Tecnológico da SVO. Este 
moderno aparato representa um investimento de 20 milhões de libras da Jaguar Land Rover 
e apresenta quatro zonas projetadas para dar suporte à criação de veículos que tiram  
o fôlego. Além das áreas de Comissionamento e Apresentação, nosso centro de fabricação  
é responsável pela montagem e acabamento dos veículos SVO da linha principal e Collector’s  
Edition. Instalações de pintura de classe mundial asseguram o acabamento requintado de 
cada carro que nós criamos.

BESPOKE BY SVO

Bespoke by SVO nasceu de um entendimento inato do que nossos clientes mais exigentes 
valorizam mais do que qualquer outra coisa: ter um veículo inteiramente exclusivo.  
Um veículo individual ao extremo, que reflita quem é o cliente e o que ele mais valoriza. 
Com isso em mente, a SVO desenvolveu inovadoras opções de Apresentação e 
Comissionamento, possibilitando a criação dos veículos mais refinados e luxuosos do  
mundo. Esta nova fábrica especial está situada no novo Centro Técnico da SVO em 
Warwickshire, Inglaterra.
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O MUNDO JAGUAR

O MUNDO JAGUAR
Escolha o F-PACE e entre para o mundo emocionante da Jaguar.

TRACK DAYS

Não há melhor forma de conhecer um Jaguar do que fazer um test-drive. A Jaguar 
Experience oferece uma série de oportunidades exclusivas para você realmente sentir 
o que é aproveitar um Jaguar ao máximo, pilotando um. Nossas experiências em pista 
permitem que você teste a si mesmo e os carros da incrível linha Jaguar até o limite.

Saiba mais acessando jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar

NOS BASTIDORES

Os tours da nossa fábrica oferecem a possibilidade de você conhecer todo o processo de 
concepção dos nossos carros, desde a moldagem da chapa de metal até os sofisticados 
detalhes finais. Em nossas modernas instalações de produção você poderá ver como 
técnicos capacitados e máquinas sofisticadas trabalham perfeitamente integrados para 
criar alguns dos carros mais espetaculares da Jaguar.

Saiba mais em jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar/factory-tours.html

EXPERIÊNCIA DE DIREÇÃO NO GELO

Permita-se um novo nível de experiência ao dirigir na Ice Drive Experience da 
Jaguar Land Rover. Desde 2017, oferecemos a você uma aventura em Arjeplog, 
Suécia, para testar e desenvolver suas habilidades de direção em condições extremas. 
É uma oportunidade rara para os proprietários e entusiastas enfrentarem algumas das 
pistas mais difíceis e mais desafiadoras do planeta, sob a habilidosa orientação de nossos 
especialistas. Nossos instrutores de direção são do mais alto calibre e estarão com você 
em todos os passos do percurso – preparados para transmitir anos de conhecimento em 
direção. Você dançará no gelo, deslizará por algumas das curvas mais desafiadoras já 
vistas e poderá sentir a verdadeira emoção de pilotar um Jaguar ou Land Rover.

Se você quiser fazer parte da próxima aventura, obtenha mais informações em 
jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar
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FÓRMULA E

A reputação de performance, tecnologia e design da Jaguar foi obtida nos circuitos e 
campeonatos mais desafiadores do mundo. De Le Mans até a Fórmula 1, e agora na Fórmula E,  
o grid é a nossa plataforma de testes. A Fórmula E oferece o campo de provas perfeito para  
testar a tecnologia de veículos elétricos em um ambiente de alto desempenho. O campeonato 
ajuda a Jaguar no desenvolvimento da eletrificação de sua motorização. A cada corrida,  
a Fórmula E ajuda os engenheiros da Jaguar a criar veículos elétricos melhores.

Saiba mais em jaguarbrasil.com.br/jaguar-racing/index

JAGUAR COLLECTION

A mais recente linha da Jaguar Collection foi criada com a mesma excelência em design e atenção 
aos detalhes que dedicamos a todos os nossos carros. Isso fica evidente em nossa linha de roupas, 
itens de couro premium e artigos de viagem de luxo. Para comemorar a tradição Jaguar, também 
temos uma coleção que homenageia as realizações do passado e apresenta artigos para presente 
e vestuário inspirados no automobilismo.

Para obter mais detalhes, visite a loja on-line em jaguarbrasil.com.br/branded-goods

JAGUAR MAGAZINE

Essa é nossa revista: brilhante, cosmopolita e contemporânea. Produzida por uma equipe de 
designers e repórteres apaixonados, ela cobre os bastidores da Jaguar e oferece também 
percepções sobre um mundo de sofisticação, design, estilo e viagens. Você pode receber a  
Jaguar Magazine duas vezes por ano sem nenhum custo durante os três primeiros anos.  
Entre em contato com sua concessionária Jaguar para receber um exemplar.
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*Somente em alguns mercados europeus.

Castrol EDGE Professional recomendado exclusivamente pela Jaguar.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. A marca Bluetooth. e os logotipos Bluetooth® são 
propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de uma dessas marcas pela Jaguar Land Rover Limited 
se dá sob licença. iPod, iPod touch e iPad são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em 
outros países. O sistema de navegação deve ser sempre usado em condições que não afetem a capacidade 
do motorista de dirigir com segurança, nem a segurança dos outros usuários da via.

Todas as informações e especificações contidas nesse catálogo são referentes ao modelo 2019.

VEÍCULO MOSTRADO: F-PACE PORTFOLIO BRANCO YULONG COM OPCIONAIS INSTALADOS

VEÍCULO MOSTRADO NA CAPA: F-PACE S AZUL CAESIUM COM OPCIONAIS INSTALADOS VEÍCULO 
MOSTRADO NA QUARTA CAPA: F-PACE R-SPORT VERMELHO FIRENZE COM OPCIONAIS INSTALADOS

JAGUAR CARE

O F-PACE tem garantia de três anos ou 100.000 km, além de um programa de revisões 
padrão. Nós chamamos esse programa de Jaguar Care. Isso faz com que o custo total de 
propriedade do F-PACE seja um dos menores do seu segmento. Saiba mais do programa 
Jaguar Care do F-PACE em jaguarbrasil.com.br/offers-and-finance/jaguar-care

PEÇAS ORIGINAIS

As Peças Originais Jaguar foram projetadas, fabricadas e testadas conforme nossos rígidos 
padrões de qualidade, instalação e durabilidade. Cada peça é projetada especificamente 
para que o seu F-PACE tenha o melhor desempenho e a máxima vida útil.

FROTAS E VENDAS CORPORATIVAS

Todo Jaguar é um veículo dinâmico e diferenciado que ajuda empresas a mostrarem 
seu caráter único e a personalidade de seus negócios. Temos o compromisso de oferecer  
serviços voltados para o cliente, garantindo que todo Jaguar funcione de acordo com  
o mais alto padrão e com a melhor relação custo-benefício para as empresas.
Acesse jaguarbrasil.com.br/vendas-a-empresas/index para obter mais informações.

JAGUAR ASSISTANCE

O Jaguar Assistance fornece assistência em emergências automotivas que vão desde a 
imobilização por quebra ou acidente, até pequenas emergências, como pneus furados. 
Você pode contar com a nossa assistência na estrada, qualquer que seja a situação,  
onde quer que você esteja.

JAGUAR SERVIÇOS FINANCEIROS

Novo ou usado, para uso pessoal ou comercial, temos uma opção de financiamento que 
coloca você no controle total. Para saber mais, entre em contato com sua concessionária 
Jaguar local.

SEGURO

Os principais componentes do F-PACE são facilmente acessíveis para serviço em pouco 
tempo e poucos custos de reparo. Com o foco em custos de reparo mais baixos, o F-PACE 
proporciona vantagem competitiva nas classificações das seguradoras. Para saber 
mais sobre o caso de negócio convincente para o F-PACE, entre em contato com a sua 
concessionária Jaguar.

AO SEU DISPOR
Ao fornecer uma série de serviços exclusivos e produtos que combinam com seu estilo de vida, 
o Mundo Jaguar torna o ato de dirigir mais simples e fácil.

AVISO IMPORTANTE
A Jaguar Land Rover Ltda. está sempre procurando formas de melhorar as especificações, o design  
e a produção de seus veículos, realizando alterações continuamente. Embora sejam feitos todos os 
esforços para produzir um conteúdo sempre atualizado, este material não deve ser considerado um guia 
infalível das especificações atuais e nem representa uma oferta para a venda de um veículo específico.  
Os distribuidores e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. para nenhum projeto 
ou representação, seja de maneira expressa ou implícita. As comparações são baseadas em dados e testes 
próprios do fabricante antes da fabricação.

CORES
As cores reproduzidas aqui estão sujeitas às limitações do processo de impressão e podem, portanto, 
sofrer ligeiras variações em relação ao veículo real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar 
qualquer acabamento de cor sem aviso prévio. Algumas dessas cores talvez não possam ser adquiridas 
no seu país. Verifique a disponibilidade de cores e especificações atuais na sua concessionária Jaguar. 
Os distribuidores e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. nem possuem 
autoridade alguma para vincular a Jaguar Land Rover Ltda. a nenhum projeto ou representação, 
quer seja de maneira expressa ou implícita.

INOVAÇÃO AMBIENTAL NA JAGUAR
A Jaguar é comprometida em reduzir a dependência de combustíveis fósseis, por isso, como parte do 
nosso enfoque para o desenvolvimento comercial responsável e sustentável, usamos menos recursos 
naturais e geramos menos resíduos.

Pesquise “Inovação Ambiental Jaguar” para saber mais.

Respeito no trânsito. Uma via de mão dupla.






