
Parametry elektromobilu
parametr jednotky hodnoty body doplňující komentář

FUN faktor 8
ECO faktor 5
Dynamika Světové auto roku 2019, vyráběno ve fabrice Steyr v Gratzu, Rakousko

maximální výkon kW / koní 294/400
maximální kroutící moment Nm 696
motor(y) dva synchronní motory, perm magn. z dílny Jaguaru
hnaná náprava 4WD regulerní off-road, brodivost 50 cm, nastavitelný podvozek
zrychlení 0-100 km/h s 4,8
maximální rychlost km/h 200 elektronicky omezeno
pohot. hmotnost bez řidiče kg 2133
kilogramový výkon W/kg 138

Dojezd a nabíjení
dojezd reálný* / WLTP km 370 / 415
spotřeba reálná* / WLTP kWh/100 km 22,9
volitelná rekuperace brzdné síly ano, one pedal driving
kapacita baterie nominální kWh 90 cena 350 000 Kč, váží 608 kg
kapacita baterie využitelná kWh 84,7
aktivní řízení teploty baterie ano, 3 okruhové
AC nabíjení doma kW max. 7,4 v průběhu roku 2020 to bude 11 kW / 3 fáze
DC dobíjení na cestách kW max. 104 CCS, umístění nabíjecího portu po boku
časovač a limit nabíjení ano, ano

Praktičnost
bezklíčkové odemykání a startování ano
snadnost nastupování vpředu a vzadu velice ergonomické omezené v úzkých  rozestupech při parkování kolmo k silnici - je to SUV
bederní a loketní opěrka ano, na výbornou pod loketní opěrkou 10,5 prostor, bederní opěrky ve dvou místech stavitelné
elektricky ovládaná sedadla ano
vyhřívání sedadel i volantu ano, za příplatek
tepelné čerpadlo k vytápění ano
výhled z vozu vředu standardní, vzadu malé okno
parkovací senzory, kamera, asistenti vše , částečně za příplatek
zadní sedadla - prostor a polohování
baby friendly - autosedačky vejdou se tam 3 dětské sedačky
objem kufru a přístupnost L 505 / 656 vejde rezerva, ve předu 27 l, uprostřed 10,5l
střešní nosiče nosnost kg 70
tažné zařízení nosnost kg 750
elektomobil použitelný na cesty Evropou do jisté míry

Technologie
head up display ano, za příplatek
kaplička- uspořádání digitální, přehledná, intuitivní
infotainment a jeho intuitivnost skrásná grafika, středně intuitivní, nezvykle pomalé odezvy
over-the-air aktualizace ano, v omezené míře
konektivita USB, bluetooth, Android A., Apple CP
sound systém výborný 
mobilní aplikace ano statistiky,  ovládání klimatizace, 
adaptivní tempomat ano
asistenti řidiče ano vedení v pruzích, upozorňování na auta v mrtvém úhlu a na auta z boku přijíždějící při couvání

Design a bezpečnost
design exteriér SUV, sebevědomý, sportovní odpor vzduchu Cd 0,29
design a ergonomie interiéru luxus, výborná ergonomie
dílenské zpracování výborné
tichost nadprůměrná mírně jsou slyšet při rozjezdu a rekuperaci motory
LED světla ano, nejlepší ve své třídě
barvy vyberete si
délka cm 468
šířka bez / se zrcátky cm 214
výška cm 156
rozvor cm 299
světlá výška cm
kola / pneu
podvozek víceprvková zadní náprava
počet airbagů 6
aktivní protikolizní systémy ano
Euro NCAP /  NHTSA hodnocení *****

Hodnota a servis
nejbližší servis? 8x v Česku - větší města
záruka celková let / km 3 / 100 000
záruka baterie let / km 8 / 160 000
servisní intervaly let / km 2 / 32 000
základní cena v Kč od 2 113 870 s DPH

Tátův faktor (všestranné 1. auto v rodině) 6 +fun factor, bytelnost, komfort   - nabíjení, spotřeba, dojezd  
*zdroj: https://ev-database.org/car/1097/Jaguar-I-Pace

Jaguar I-PACE


