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Mỗi ngày chúng tôi đều nỗ lực vận hành lên mức tối đa. Cả bản thân chúng tôi, lẫn những chiếc xe của chúng tôi. 
Chúng tôi cải tiến, thiết kế, lắp ráp. Chúng tôi lập nên những quy tắc và chúng tôi đột phá. 
Nỗ lực tiến xa về phía trước. Vượt qua mọi giới hạn. Đây là lúc hiệu suất trở thành nghệ thuật.

Jaguar. Nghệ thuật của hiệu suất.
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JAGUAR E-PACE
E-PACE là mẫu SUV compact đầu tiên của Jaguar. Thiết kế và sự linh hoạt đưa E-PACE thành 
mẫu xe năng động hàng đầu phân khúc. Với vị trí ghế lái trung tâm ca-bin, E-PACE mang đến trải 
nghiệm lái đậm chất Jaguar và tính thực dụng phục vụ nhiều mục đích sử dụng hàng ngày. Đây là 
mẫu SUV compact hoàn toàn khác biệt.

XE HIỂN THỊ BÊN TRÁI: E-PACE PHIÊN BẢN R-DYNAMIC SE MÀU ĐỎ CALDERA VỚI CÁC TÍNH NĂNG TÙY CHỌN 
(TÙY THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG)

XE THỂ HIỆN MANG NHỮNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT, TÙY CHỈNH THEO CHUẨN JAGUAR TOÀN CẦU, TÙY THỊ TRƯỜNG 
VÀ CẦN ĐƯỢC XÁC NHẬN VỚI NHÀ BÁN LẺ JAGUAR TẠI ĐỊA PHƯƠNG. THÔNG SỐ MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ KHÍ THẢI  
CO2 CÓ THỂ KHÁC ĐI TÙY THUỘC TRANG BỊ MÂM VÀ CÁC TÙY CHỌN KÈM THEO.



GIỚI THIỆU  
JAGUAR E-PACE
Nắp ca-pô vuốt những đường gân nổi bật cùng phần hông cơ bắp, E-PACE là chiếc SUV năng động, linh hoạt 
có đường nét của một chiếc coupé. Nội thất thanh lịch đúng chất Jaguar hiện đại, bố trí tích hợp các khoang 
chứa đồ thông minh hàng đầu phân khúc. Hệ thống thông tin giải trí và công nghệ lái tiên tiến. Với E-PACE, 
Jaguar đã đẩy mẫu SUV compact lên tầm sáng tạo mới.

¹Trang bị tiêu chuẩn trong gói Kỹ thuật phiên bản HSE. Chỉ có khi trang bị tùy chọn Khởi động không chìa.   ²Chỉ có trên phiên bản động 
cơ D240 và P300.    ³Trang bị tiêu chuẩn trên hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.   4Không có trên động cơ D150, bản số sàn 
hoặc với mâm hợp kim 17".   5Không có trên phiên bản động cơ D150 hoặc bản số sàn. Chỉ có khi trang bị tùy chọn Ổn định xe chủ động.    
6Trang bị tiêu chuẩn trong các gói Kỹ thuật phiên bản S, SE và HSE.   7Tùy theo thị trường. 

Thông số tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn NEDC2.

XE THỂ HIỆN LÀ E-PACE R DYNAMIC SE MÀU TRẮNG YULONG VỚI CÁC TUỲ CHỌN (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

CÔNG NGHỆ VẬN HÀNH
Công nghệ vận hành nổi tiếng thế giới của Jaguar hỗ trợ bạn kiểm soát mọi thứ trên đường. Để bạn 
tự tin sau tay lái hơn và cải thiện hiệu suất vận hành của xe trong các điều kiện khác nhau, hệ thống 
dẫn động bốn bánh toàn thời gian của chúng tôi truyền lực mô men xoắn giữa bánh trước và bánh 
sau tuỳ theo điều kiện hiện tại trên đường. Nhằm tăng tính linh hoạt của xe, Hệ thống dẫn động chủ 
động Active Driveline2 cho phép mô men xoắn của trục bánh sau truyền công suất ra hai bánh xe 
sau lên đến mức cực đại 100% khi xe vào cua. Hơn nữa, E-PACE được trang bị toàn bộ hệ thống treo 
độc lập với thiết kế hệ thống treo đa liên kết tối tân cùng với Hệ thống kiểm soát lực kéo khi vào cua 
bằng phanh3 cho khả năng ôm cua và bám đường tốt hơn, điều này làm tăng thêm tính động lực 
học và tinh tế của mẫu xe này. Tùy chọn Hệ thống ổn định động năng Adaptive Dynamics4 điều khiển 
vị trí bánh xe và chuyển động của thân xe, mang lại cả tính động lực học chính xác và cảm giác lái 
dễ dàng, linh hoạt hơn. Xem trang 14-15 để biết thêm thông tin chi tiết.

THU VỪA CUỘC SỐNG CỦA BẠN BÊN TRONG XE
Trên chiếc E-PACE có nhiều không gian mà bạn cần. Mẫu xe này đứng đầu phân khúc với hộp để 
đồ ẩn ở trung tâm và phần ngăn để đồ ở các cửa rộng rãi và sâu. Ví dụ khoang hành lý của mẫu 
E-PACE rộng đến 1,3 mét, cùng với tuỳ chọn mở cốp bằng cử chỉ giúp bạn mở cốp xe mà không 
cần phải dùng tay trực tiếp như thông thường¹. Chìa khoá thông minh kiểu vòng tay đeo Activity 
Key với tính năng đeo được trên người và chống nước cho phép bạn cất chìa khoá xe một cách thực 
sự an toàn trong xe để thoải mái tận hưởng những hoạt động ưa thích của bạn, như là bơi lội hay 
đạp xe. Hơn nữa, khi bạn đi chơi xa vào cuối tuần, bạn có thể kéo theo những thứ bạn thích nhờ 
khả năng kéo lên đến 1.800 kg của chiếc E-PACE. Xem trang 34-39 để biết thêm chi tiết.



CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ LÁI VÀ AN TOÀN
Để cung cấp thông tin và sự an tâm khi lái, các công nghệ hỗ trợ người lái tiêu chuẩn 
bao gồm Hỗ trợ bám làn Lane Keep Assist, giám sát tình trạng người lái, Camera lùi 
và hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau. Để tối đa hoá sự an toàn, E-PACE được thiết kế 
với hàng loạt các hệ thống công nghệ an toàn, bao gồm Hệ thống cân bằng điện tử 
Dynamic Stability Control và Hỗ trợ phanh khẩn cấp Emergency Brake. Để giúp bạn 
có tầm nhìn tốt hơn, cụm đèn pha LED cho ánh sáng gần tương đương với ánh sáng 
ban ngày. Ngoài ra, E-PACE cũng trang bị túi khí nắp ca-pô7 để tăng tính an toàn cho 
người đi bộ. Xem trang 26-27 và 30-32 để biết thêm thông tin chi tiết.

ĐẦU XE CỰC KỲ LÔI CUỐN
Trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn pha LED và dải đèn đuôi LED đặc trưng, như một dấu 
hiệu nhận diện nổi bật trên đường. Hơn nữa, chiếc xe trông càng thu hút hơn với các tuỳ 
chọn đèn pha LED ma trận với đèn chiếu sáng ban ngày đặc trưng và mâm hợp kim 21"⁵. 
Phong cách này còn chú trọng đến nội thất hướng về người lái với các vật liệu cao cấp. 
Xem trang 9-11 để biết thêm chi tiết.

ĐỘNG CƠ INGENIUM
Lựa chọn động cơ Ingenium xăng (3 loại) và dầu (3 loại) cho hiệu suất mạnh mẽ, 
mượt mà và cảm giác lái kết nối. Tuỳ chọn cũng bao gồm động cơ dầu tăng áp 
150PS, 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít, dẫn động cầu trước, mức khí thải 143g/km và 
tiêu hao nhiên liệu 5,4l/100km. Để có hiệu suất cao hơn, bạn có thể chọn động cơ 
xăng tăng áp 300PS, 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít, dẫn động bốn bánh để đạt được 
vận tốc tối đa 240km/h, tăng tốc 0-100km/h trong vòng 6,5 giây. Xem trang 12-13 
để biết thêm chi tiết.

KẾT NỐI Ở MỌI NƠI
E-PACE mang đến một loạt tính năng giúp bạn luôn kết nối với công việc và cuộc 
sống trên mỗi chuyến đi. Nhằm đảm bảo người lái và hành khách vừa tận hưởng 
trọn vẹn hành trình vừa kết nối với thế giới bên ngoài, chúng tôi có thêm tùy chọn 
Connect Pro Pack⁶ gồm các tính năng Pro Services, điểm phát Wi-Fi 4G và chế độ Cài 
đặt Thông minh. Hệ thống InControl Apps⁶ cũng là một tùy chọn giúp bạn dễ dàng sử 
dụng các ứng dụng từ điện thoại trên màn hình cảm ứng của xe. Bạn và những người 
đi cùng sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề pin cho các thiết bị của mình vì xe được 
trang bị đến 5 cổng sạc USB. Xem trang 22-23 để biết thêm thông tin chi tiết.
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THIẾT KẾ

THIẾT KẾ

NGOẠI THẤT
Jaguar E-PACE với dáng vẻ thể thao thuần khiết khi được trang bị hệ thống lưới tản nhiệt 
dày với hình tổ ong và được viền với cụm đèn pha LED có chữ 'J'1 độc quyền. Tùy chọn 
đèn pha LED ma trận cùng dải đèn chạy ban ngày đặc trưng DRL với cụm đèn xi-nhan 
trước và sau tôn thêm vẻ ngoài nổi bật và phong cách, đồng thời tăng cường tầm nhìn 
và độ an toàn khi chạy ban đêm.

Đường viền động học trên nóc xe kết hợp với cánh gió nằm phía trên đường viền cửa sổ 
sau tạo cho xe E-PACE hình dáng độc đáo và đường nét của một chiếc coupe. Để tăng 
tính tiện lợi cũng như tạo phong cách riêng, ở hai bên gương chiếu hậu trang bị đèn 

chiếu hình1 làm nổi bật chữ Jaguar và logo hình báo mỗi lần mở khoá. Vẻ thể thao của 
xe E-PACE càng nổi bật hơn với tuỳ chọn mâm hợp kim 20"2 và 21"3.

Ở phía sau xe, cụm đèn hậu LED cho ánh sáng tối ưu vào ban đêm. Hai bên hông xe có 
những đường nét mạnh mẽ tạo phong cách đặc trưng và cửa cốp sau được thiết kế rộng 
tạo không gian tiện dụng cho khoang hành lý.

1Trang bị tiêu chuẩn với phiên bản S, SE và HSE.   2Trang bị tiêu chuẩn cho phiên bản HSE. 
3Chỉ được lắp đặt khi lựa chọn Hệ thống ổn định động năng. Không có cho động cơ D150 hoặc hộp số điều khiển bằng tay.

NỘI THẤT TRONG HÌNH: E-PACE S VỚI TÙY CHỌN GHẾ BỌC DA OYSTER, NỘI THẤT KẾT HỢP MÀU ĐEN EBONY/BẠC LIGHT OYSTER VÀ ỐP TRẦN MÀU BẠC LIGHT OYSTER
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NỘI THẤT
Mỗi bộ phận trên E-PACE mà bạn nhìn thấy và chạm vào đều được thiết kế tỉ mỉ, mang lại cho 
bạn trải nghiệm tinh tế, hoàn mỹ đích thực. Buồng lái hướng trọng tâm về phía tài xế, và bộ 
chọn chế độ chuyển số thể thao SportShift* được bố trí trong tầm với của bạn. Vô lăng 3 chấu 
bọc da tích hợp các nút điều khiển để giúp bạn có cảm giác thoải mái khi điều khiển xe. Ngoài 
ra, để tăng cảm giác thể thao, vô lăng R-Dynamic còn có cần số với tông màu đen Satin*.

Những chi tiết nhỏ khiến E-PACE trở nên độc nhất vô nhị, chẳng hạn như thiết kế dòng chữ 
Jaguar và biểu tượng hình con báo được ẩn ở góc kính chắn gió. Logo Jaguar còn được in 
một cách đầy tinh tế trên hộp cất đồ và bệ tì tay. Ngoài ra, trên phiên bản HSE biểu tượng 
này còn được thể hiện tinh tế trên các ghế ngồi.

*Chỉ có với xe hộp số tự động.

NỘI THẤT TRONG HÌNH:  E-PACE S VỚI TÙY CHỌN GHẾ BỌC DA OYSTER, NỘI THẤT KẾT HỢP MÀU ĐEN EBONY/BẠC LIGHT OYSTER VÀ ỐP TRẦN MÀU BẠC LIGHT OYSTER.



THIẾT KẾ

Lựa chọn gương chiếu hậu bên trong xe có chức năng chống chói được trang bị tiêu chuẩn 
trên phiên bản S, SE và HSE có thiết kế tràn viền. Để tăng thêm sự thuận tiện, hành khách 
phía trước còn có thêm bệ tì tay bên cạnh bảng điều khiển. Khi sử dụng gói tuỳ chọn trần 
xe trang bị kính góc rộng toàn cảnh bạn có thể tận dụng đưa ánh sáng tự nhiên vào nội thất 
xe E-PACE nhằm tạo cảm giác thoáng đãng khi ở bên trong. Mang cả không gian bên ngoài 
vào xe, trần xe bằng kính sẽ cho mọi người quan sát được khung cảnh bầu trời bao la.
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VẬN HÀNH

CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ INGENIUM
Từ hiệu suất vận hành và cảm giác lái phấn khích cho đến 
việc tiết kiệm nhiên liệu và sự hoàn hảo, xe Jaguar E-PACE có 
hàng loạt các tuỳ chọn động cơ Ingenium và mỗi động cơ đều 
được tối ưu theo từng nhu cầu của khách hàng. Tất cả động cơ 
đều được trang bị công nghệ Start/Stop và công nghệ nạp lại 
năng lượng thông minh sử dụng động năng từ phanh để nạp 
lại năng lượng cho xe để tiết kiệm tối đa, đặc biệt là khi lái xe 
trong thành thị.

Tất cả các động cơ bằng nhôm và có độ ma sát thấp này đều 
được trang bị các hộp xi-lanh chắc chắn và trục cân bằng 
kép để hãm độ rung động cơ ở mức thấp và duy trì mức vận 
hành êm ái mỗi ngày. Công nghệ làm mát động cơ thông minh, 
được điều khiển bằng điện chỉ hoạt động khi cần thiết, làm 
giảm mức nhiên liệu tiêu thụ và lượng khí thải CO2.

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Hộp số 9 cấp tự động trên xe E-PACE có 9 cấp truyền với tỉ số 
gần nhau nhằm đảm bảo bạn luôn vận hành xe ở cấp số tối 
ưu, tối đa hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và tăng tốc. Các cấp số 
chuyển êm ái và tự điều chỉnh thông minh, thích ứng với cách 
lái xe của bạn. Thậm chí đối với những lúc tài xế tự điều chỉnh 
theo ý muốn của mình và tăng thêm mức tiết kiệm nhiên liệu, 
thì lựa chọn hộp số sàn 6 cấp1 là hợp lý nhất. Hộp số cải tiến 
với kết cấu trọng lượng nhẹ này sử dụng hệ thống bôi trơn trực 
tiếp cải tiến để giảm thiểu ma sát và lực kéo của động cơ.

CÔNG NGHỆ ĐỘNG CƠ DIESEL SẠCH2
Tại Jaguar, chúng tôi không ngừng nỗ lực giảm bớt ô nhiễm 
bằng cách làm sạch khí thải. Các động cơ dầu của E-PACE đều 
được trang bị công nghệ giảm xúc tác chọn lọc trong đó sử 
dụng Dung dịch Xử lý khí thải động cơ dầu DEF, thường được 
biết đến với nhãn hiệu AdBlue®. Hệ thống này hoạt động với 
cơ chế bơm dung dịch AdBlue® vào dòng khí thải của động cơ 
dầu để chuyển khí NOx thành khí ni-tơ và hơi nước trước khi 
thải ra môi trường, làm giảm thiểu nồng độ NOx đến 90%.

Dung dịch AdBlue® sẽ bị tiêu hao và cần được châm thêm vào 
sau quá trình sử dụng. Các yếu tố như cách lái xe, điều kiện 
đường sá và khí hậu cũng tác động đáng kể đến quá trình sử 
dụng dung dịch này. Mức trung bình là 1 lít sử dụng được cho 
800km. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn cảnh báo khi mức dung 
dịch trong xe sắp cạn và sẽ hiển thị quãng đường còn lại trước 
khi cạn sạch dung dịch này. Để biết thêm thông tin chi tiết về 
cách bảo quản và châm thêm dung dịch AdBlue®, bạn vui lòng 
tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của xe hay tại đại lý bán 
lẻ. Các xe sử dụng động cơ dầu cũng được trang bị bộ lọc tạp 
chất2 trong dầu. Bộ lọc này có thể loại bỏ gần hết muội tạp chất 
từ khí thải qua quá trình ô-xy hoá trong bộ phận lọc dầu.

1Có trên động cơ D150 và D180.   2Tuỳ theo thị trường.



HIỆU SUẤT

ĐỘNG CƠ DẦU
Tất cả động cơ dầu Ingenium đều được bố trí xung quanh cụm xi-lanh vê ngược bằng nhôm được lót với nhiều lớp gang ép mỏng nhẹ. Do vậy mà cấu trúc này giảm được tối 
đa trọng lượng, vỏ ngoài đẹp và chắc chắn. Cấu trúc này gồm một ray phun nhiên liệu trực tiếp với áp lực cao, bánh cam xả biến thiên theo thời gian và kết hợp với bình làm 
mát trung gian có hiệu suất vận hành cao đốt cháy nhiên liệu một cách hiệu quả. Động cơ với công nghệ turbo tăng áp điều chỉnh theo chiều xoay của luồng khí xả tạo lực 
xoắn cao do vòng tua lớn và độ nhạy cùng đồng bộ tăng dần đều, giúp hạn chế hiện tượng ì turbo tăng áp.

ĐỘNG CƠ XĂNG
Hệ thống thông minh kiểm soát đóng mở xu-páp biến thiên liên tục CVVL biến đổi khi các van nạp mở ra, hạn chế hao hụt khi động cơ bơm. Điều này sẽ 
giúp cho động cơ hoạt động với hiệu suất tối đa, đạt mã lực và lực xoắn tối ưu. Hệ thống CVVL hoạt động kết hợp với hai bánh cam biến thiên độc lập 
theo thời gian để đạt khả năng vận hành linh hoạt tối đa, tạo hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu qua các vòng tua máy. 

D150 Dẫn động cầu trước, số sàn/ Dẫn động bốn bánh 
toàn thời gian, số sàn/ Dẫn động bốn bánh toàn thời 
gian, số tự động 
2.0 lít | 4-xy-lanh Turbo tăng áp
150PS | 380 Nm 
Tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

D180 Dẫn động bốn bánh toàn thời gian, số sàn / 
Dẫn động bốn bánh toàn thời gian, số tự động 
2.0 lít | 4-xy-lanh Turbo tăng áp
180PS | 430 Nm
Tối ưu cho sự kết hợp giữa tính kinh tế và hiệu suất vận hành.
•  Đầu phun kiểm soát chính xác lượng nhiên liệu đưa vào buồng 

đốt cho ra hiệu suất tối đa.

D240 Dẫn động bốn bánh toàn thời gian, số tự động 
2.0 lít | 4-xy-lanh Turbo tăng áp kép
240PS | 500 Nm 
Tối ưu về hiệu suất vận hành và khả năng lái.
•  Turbo tăng áp kép nối tiếp tạo sự kết hợp hoàn hảo giữa sức 

mạnh vận hành và khả năng lái ở tốc độ thấp tốt hơn.
•  Bao gồm hệ thống phun nhiên liệu với áp suất cao hơn, tăng từ 

1.800 lên 2.200 bar, và tỉ lệ phun nhiên liệu tốt hơn. Điều này giúp 
tiết kiệm tối đa nhiên liệu, tăng sức mạnh vận hành và giảm đáng 
kể lượng khí thải ra môi trường.

•  Bộ kiểm soát luồng gió biến thiên thổi thêm không khí vào khi 
động cơ hoạt động ở tốc độ và lực xoắn thấp để cải thiện hỗn hợp 
nhiên liệu không khí- dầu, tăng hiệu suất đốt cháy, tạo ra ít khí thải 
hơn và làm nóng động cơ nhanh hơn.

P200 Dẫn động bốn bánh toàn thời gian, số tự động
2.0 lít | 4-xy-lanh Turbo tăng áp
200PS | 320 (EB)
Tối ưu cho hoạt động lái và tiết kiệm nhiên liệu.
•  Hệ thống phun xăng trực tiếp từ đầu phun đặt ở vị trí trung tâm 

đảm bảo hiệu suất phun nhiên liệu và hiệu suất đốt, giảm thiểu 
ô nhiễm khí thải.

P250 Dẫn động bốn bánh toàn thời gian, số tự động
2.0 lít | 4-xy-lanh Turbo tăng áp
249PS | 365 Nm 
Tối ưu cho quá trình tăng công suất mà không quá tiêu hao 
nhiên liệu.
•  Hệ thống thông minh kiểm soát đóng mở xu-páp biến 

thiên (CVVL) hoạt động phối hợp với trục cam biến thiên 
độc lập giúp tối đa hoá công suất tại vòng tua máy 
1.300 - 4.500rpm, cho chiếc xe tăng tốc ấn tượng.

•  Khí thải được tích hợp vào một ống nạp và dẫn vào hai 
turbo tăng áp, từ đó tăng năng lượng truyền tới tua-bin, 
giúp giảm đáng kể hiện tượng ì turbo và tăng độ nhạy 
động cơ.

P300 Dẫn động bốn bánh toàn thời gian, số tự động
2.0 lít | 4-xy-lanh Turbo tăng áp
300PS 
Cho hiệu suất vận hành đỉnh cao.
•  Gồm nhiều nâng cấp gia tăng hiệu suất vận hành, được lắp trên 

thiết kế của động cơ xăng turbo tăng áp 2.0 lít 4 xy-lanh, công 
suất 249PS.

•  Turbo tăng áp nâng cấp sử dụng bánh xe nén với áp suất cao tạo 
ra hơn 26% lượng không khí, cho phép động cơ đạt sức mạnh 
tối đa.

•  Turbo tăng áp kép sử dụng các vòng bi bằng gốm nhằm giảm 
thiểu độ ma sát và cải thiện độ phản ứng nhất thời.
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KHI BÁNH TRƯỚC CÓ ÍT LỰC MA SÁT, MÔ MEN XOẮN LỚN HƠN SẼ ĐƯỢC 
PHÂN BỔ CHO CÁC BÁNH SAU.

CHỨC NĂNG KHỞI HÀNH Ở MẶT ĐƯỜNG MẤT BÁM KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH TRÊN MỌI BỀ MẶT



CÔNG NGHỆ HIỆU SUẤT

HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG 4 BÁNH TOÀN THỜI GIAN
Để đảm bảo xe vận hành tốt trong nhiều địa hình, hệ thống Dẫn động bốn bánh toàn thời 
gian (AWD) kiểm soát việc phân bổ lực xoắn lên cả trục trước và trục sau thông qua bộ ly 
hợp nhiều đĩa chạy bằng điện nằm ở phía trước bộ vi sai sau. Mô men xoắn được phân bổ 
cả trục trước và trục sau để tối đa hoá ma sát đang có ở bốn bánh. Trên mặt đường trơn 
trượt như cỏ hay tuyết, mô men xoắn sẽ được cân bằng giữa các bánh trước và bánh sau để 
tối đa hoá lực ma sát. Trong các điều kiện khắc nghiệt khi chỉ bánh trước hoặc bánh sau có 
được lực ma sát thì có thể cả 100% mô-men xoắn của động cơ sẽ phân bổ cho bánh phía 
còn lại để tăng tối đa độ bám đường. Hệ thống AWD kết hợp với hệ thống Chống trượt điện 
tử (ETC) đảm bảo cảm giác lái chân thật trong cả những điều kiện khắc nghiệt nhất.

HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG CHỦ ĐỘNG ACTIVE DRIVELINE
Hệ thống dẫn động chủ động Active Driveline¹ gia tăng độ ma sát, sự ổn định và cân bằng 
tốt hơn trong những cung đường khó. Khi lái trên đoạn đường đơn giản, hệ thống có thể 
ngắt hoàn toàn lực kết nối với bánh sau, công nghệ Active Driveline sẽ kết nối lại lực lái đến 
bánh sau trong vòng 300 mili giây nếu các điều kiện của hệ thống Chuyển động bốn bánh 
toàn thời gian được đáp ứng. Trong hoàn cảnh bắt buộc, cả hai bộ ly hợp sau sẽ được khoá 
lại cho ra hiệu quả tương tự như việc khoá vi sai cầu sau thông thường để tối đa hoá sự ổn 
định của xe và tăng hiệu suất.

Active Driveline còn tận dụng ma sát và độ linh hoạt, gia tăng cảm giác lái bánh sau bằng 
cách cho phép 100% mô-men xoắn ở trục sau phân bố lên một hoặc hai bánh sau tuỳ theo 
độ bám đường sẵn có. Bộ ly hợp ướt điều khiển bằng thủy lực nằm trên trục bánh sau.  
Các bộ ly hợp sẽ được kiểm soát riêng rẽ và cho ra mô-men xoắn tối ưu đến mỗi bánh sau 
bằng cách đo lường tốc độ bánh xe, vị trí bướm ga, góc lái và hướng lái. Do đó, bạn sẽ thấy 
mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, hiển thị trên màn hình cảm ứng sẽ thông báo cho bạn  
biết những gì đang xảy ra.

CHỨC NĂNG KHỞI HÀNH Ở MẶT ĐƯỜNG MẤT BÁM
Cho bạn khả năng kiểm soát mô men xoắn tối ưu khi xe bắt đầu di chuyển, Chức năng kiểm 
soát mặt đường mất bám2 gia tăng hiệu suất xe trong điều kiện đường mất bám ví dụ như 
cỏ, tuyết hoặc băng. Hệ thống sẽ vẫn hoạt động đến khi xe đạt được vận tốc 30km/h-sau đó 
E-PACE sẽ dần chuyển sang chế độ lái được chọn.

KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH TRÊN MỌI BỀ MẶT
Tính năng kiểm soát hành trình trên mọi bề mặt2 (ASPC) là hệ thống hiện đại cho phép bạn 
thiết lập và duy trì vận tốc ổn định trong những đoạn đường khó, trơn trượt như bùn, cỏ ướt, 
băng, tuyết hoặc đường bẩn. Vận hành giống như tính năng Kiểm soát hành trình thông 
thường, chức năng này hoạt động với vận tốc từ 1,8km/h đến 30km/h, cho phép bạn tập 
trung hoàn toàn vào đoạn đường phía trước.

1Chỉ có sẵn trên động cơ D240 và P300.   2Trang bị tiêu chuẩn cho hộp số tự động. Không có trên hộp số sàn.

XE THỂ HIỆN: E-PACE PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN MÀU ĐỎ CALDERA (TÙY THỊ TRƯỜNG)
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HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO KHI VÀO CUA BẰNG PHANH LÀM GIẢM LỰC PHÍA TRONG 
CỦA BÁNH TRƯỚC VÀ BÁNH SAU ĐỂ GIẢM HIỆN TƯỢNG THIẾU LÁI.

HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH ĐỘNG NĂNG CHẾ ĐỘ LÁI NĂNG ĐỘNG VÀ TÍNH NĂNG THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ LÁI NĂNG ĐỘNG



1Trang bị tiêu chuẩn cho Hệ thống chuyển động bốn bánh toàn thời gian AWD.   2Không có trên phiên bản D150, hộp số sàn hoặc mâm hợp kim 17". 
3Chỉ có trên xe số tự động.   4Chỉ có khi chọn kèm chức năng.   5Không có trên động cơ D150 hoặc xe số sàn.

XE HIỂN THỊ: E-PACE R-DYNAMIC SE MÀU ĐỎ CALDERA VỚI CÁC TÍNH NĂNG TÙY CHỌN (TÙY THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG)

KHUNG GẦM XE VÀ ĐỘNG NĂNG
Bộ khung gầm xe của E-PACE được phát triển để tạo ra chuyển động mềm mại, êm ái trên 
đường. Khung gầm bằng nhôm gia tăng lực treo bằng cách tăng độ cứng và giảm khối 
lượng không ép trên lò xo. Để tăng cảm giác lái thoải mái, xe E-PACE có hệ thống treo hoàn 
toàn độc lập với thiết kế giảm xóc đa liên kết ở đuôi xe. Để giảm khả năng thiếu lái và gia 
tăng sự linh hoạt ngay cả khi qua những khúc cua gấp nhất, Hệ thống kiểm soát lực kéo khi 
vào cua bằng phanh Torque Vectoring by Braking (TVBB)1 kiểm soát lực phanh bên trong 
bánh trước và bánh sau một cách độc lập.

HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH ĐỘNG NĂNG ADAPTIVE DYNAMICS
Tùy chọn Hệ thống Ổn định Động năng² phản ứng ngay lập tức với điều khiển từ người lái và 
điều kiện đường sá, giúp việc kiểm soát lái được tốt hơn, giảm thiểu rung lắc thân xe. Để làm 
được điều đó, hệ thống sẽ liên tục phân tích các thao tác tăng tốc, chuyển hướng, bướm ga 
và phanh. Bộ giảm chấn điện sẽ điều chỉnh 100 lần một giây để tối đa hoá lực treo và luôn 
cân bằng sự thoải mái, êm ái và linh hoạt.

CHẾ ĐỘ LÁI NĂNG ĐỘNG VÀ TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ LÁI NĂNG ĐỘNG
Chế độ kết nối năng động làm gia tăng cá tính thể thao của xe E-PACE. Lẫy chuyển số 
nhanh hơn và khi động cơ chạy với tốc độ cao hơn3 ở chế độ Điều khiển bằng tay, độ phản 
ứng của bướm ga sẽ được kích hoạt tốt hơn, bộ chống rung sẽ chắc lại4 và trọng lực lái tăng 
lên. Cụm đồng hồ và Đèn nội thất sẽ bật sáng. 

Tùy chèn Thiết5 lập chế độ lái năng động cho phép bạn tùy biến chế độ lái Dynamic trên 
E-PACE nhằm tạo ra chế độ lái năng động hoàn hảo nhất. Thông qua màn hình cảm biến, 
các thông số lái sẽ được điều chỉnh sang chế độ Dynamics hay để như thông thường. 
Theo đó, Configurable Dynamics điều chỉnh bướm ga, điểm chuyển số, tay lái và bộ chống 
rung4 cho phép bạn thiết lập Chế độ lái năng động phù hợp với nhu cầu lái của bạn.
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CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ
Mỗi chiếc E-PACE được trang bị hệ thống Thông tin giải trí InControl TouchPro, cung cấp 
rất nhiều thông tin và chương trình giải trí đa dạng. Đây là công nghệ cao cấp được tích 
hợp để đảm bảo từng thành viên trên xe tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn.

CÔNG NGHỆ

1Đi kèm với gói kỹ thuật HSE hoặc gói tuỳ chọn.   ²Các tính năng trực tuyến và kết nối Wi-Fi sẽ tuỳ thuộc vào việc sử dụng micro SIM với gói cước thích hợp.   ³Khi trang bị gói Navigation Pro. 

Các tính năng, tuỳ chọn và tình trạng phân phối của Hệ thống InControl thay đổi tuỳ theo thị trường – Liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar để biết tất cả các điều khoản và tình hình phân phối tại địa phương.  
Thông tin và hình ảnh liên quan đến công nghệ InControl, bao gồm các màn hình hoặc trình tự hiển thị, tuỳ thuộc vào các cập nhật phần mềm, các phiên bản và các thay đổi hiển thị/hệ thống khác tuỳ  
theo các tuỳ chọn. Kết nối mạng điện thoại di động có thể không giống nhau tại tất cả địa phương. Ứng dụng InControl và Remote phải được tải từ Apple/Play Store. Tất cả các tính năng tiện ích trong  
xe chỉ nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người lái cần đảm bảo khả năng kiểm soát xe an toàn trong mọi lúc.

NỘI THẤT THỂ HIỆN BÊN TRÁI: E-PACE S VỚI TÙY CHỌN GHẾ BỌC DA THÔ MÀU BẠC LIGHT OYSTER, NỘI THẤT ĐEN EBONY/BẠC LIGHT OYSTER VÀ ỐP TRẦN BẠC LIGHT OYSTER

TOUCH PRO
Màn hình cảm ứng 10" ở giữa trung tâm điều khiển, dễ 
dàng thao tác xoay, phóng to thu nhỏ, thể hiện âm thanh – 
hình ảnh thông tin giải trí chất lượng nhất. Làm phong phú 
trải nghiệm của bạn, chức năng Touch Pro còn cho phép 
bạn chọn màn hình nền, các phím tắt hoặc điều khiển bằng 
giọng nói. Màn hình tương tác Interactive Side Panel hỗ trợ 
thực hiện đa chức năng. Công nghệ Touch Pro càng được 
nâng cao hơn khi thêm gói kết nối Connect Pro Pack.

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC NGƯỜI LÁI
Màn hình tương tác người lái1 12.3” có thể nhận và hiển thị 
một lượng lớn thông tin lái xe, thông tin giải trí và các dữ 
liệu an toàn như hệ thống định vị, điện thoại và thông tin 
truyền thông. Độ phân giải cao đảm bảo thông tin hiển thị 
rõ ràng và bộ xử lý tinh vi khiến các hình ảnh sắc nét khi 
chuyển động. Để giúp bạn định hướng dễ dàng, tuỳ chọn 
Navigation Pro2 sẽ hiển thị bản đồ định vị dạng 3D.

HIỂN THỊ THÔNG TIN TRÊN KÍNH GIÓ
Nhằm giúp bạn giảm thiểu sự phân tâm khi lái xe, tập trung 
vào con đường phía trước, màn hình Hiển thị trên kính 
chắn gió là một tùy chọn cho phép hiển thị các thông tin xe 
cơ bản như vận tốc, vị trí số và định vị³ lên kính chắn gió. 
Màn hình màu chất lượng tốt, sắc nét cho phép bạn tiếp 
nhận các thông tin lái quan trọng một cách dễ dàng. Nó 
cũng có thể hiển thị các thông tin quan trọng từ màn hình 
Touch Pro và điện thoại. Tính năng này có thể bật hoặc tắt 
tùy lựa chọn của người lái.
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ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG PINPOINT
Công nghệ điều khiển bằng cảm ứng Pinpoint cho phép bạn tương tác với nguồn thông tin 
nhanh chóng. Màn hình cảm ứng phản hồi nhanh nhạy giống như màn hình điện thoại thông 
minh hoặc máy tính bảng, có thể thao tác chuyển trang hay phóng to thu nhỏ.

CÁ NHÂN HOÁ MÀN HÌNH CHÍNH
Màn hình nền có thể điều chỉnh được cùng với hơn 60 phím tắt và ứng dụng mini, bạn có thể 
tuỳ chỉnh những ứng dụng, tính năng nào bạn thường sử dụng nhất.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHỤ
Bảng điều khiển phụ cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác trên màn hình. Ví dụ như màn 
hình chính đang dùng để điều hướng và bảng điều khiển bên dùng để điều khiển điện thoại. 
Đơn giản bạn chỉ cần thao tác vuốt lên và xuống để chuyển đổi giữa các bảng điều khiển.

ĐA PHƯƠNG TIỆN
Tận hưởng một loạt những tính năng đa phương tiện trên màn hình cảm ứng. Kết nối thiết bị 
của bạn và xem chi tiết danh sách bài hát theo ca sĩ, album và dòng nhạc.

NÂNG CAO KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC VỚI ĐIỆN THOẠI
Để dễ dàng và an toàn hơn, bạn có thể thực hiện cuộc gọi đến số thường gọi chỉ bằng một 
lần chạm tay. Những chức năng có thể thêm vào là truy cập trực tiếp vào hộp thư thoại, 
điện đàm và quay về màn hình chủ.

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI
Bạn có thể thực hiện một số thao tác mà không cần phải nhìn vào màn hình, vì E-PACE 
được trang bị chức năng nhận dạng giọng nói thông minh. Ví dụ, 'Chuyển kênh 97.9' 
hay là 'Gọi về nhà'.

KẾT NỐI
InControl là bộ điều khiển tiêu chuẩn của Jaguar và những chức năng tuỳ chọn khác giúp kết nối bạn với xe của mình và kết nối bạn 
với bên ngoài một cách an toàn tuyệt đối. Có nhiều gói và các tuỳ chọn riêng lẻ cho bạn lựa chọn. Với các ứng dụng, bạn có thể kết 
nối với xe của mình qua một số tính năng của InControl ngay cả khi bạn không ở trong xe, đảm bảo rằng những trải nghiệm của 
bạn với Jaguar luôn tuyệt vời.

Tìm kiếm ‘Jaguar E-PACE' để kích hoạt tài khoản của bạn

TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN
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¹Chức năng Remote và Hỗ trợ tối ưu Jaguar bao gồm các dịch vụ thuê bao có thể được gia hạn sau khi đã hết thời hạn sử dụng ban đầu do 
Nhà bán lẻ Jaguar cung cấp. Các tính năng, tuỳ chọn và tình trạng phân phối của Hệ thống InControl thay đổi tuỳ theo thị trường – Liên hệ 
với Nhà bán lẻ Jaguar để biết tất cả các điều khoản và tình hình phân phối tại địa phương. Thông tin và hình ảnh liên quan đến công nghệ 
InControl, bao gồm các màn hình hoặc trình tự hiển thị, tuỳ thuộc vào các cập nhật phần mềm, các phiên bản và các thay đổi hiển thị/hệ 
thống khác tuỳ theo các tuỳ chọn. Kết nối mạng điện thoại di động có thể không giống nhau tại tất cả địa phương. Ứng dụng InControl và 
Remote phải được tải từ Apple/Play Store. Tất cả các tính năng tiện ích trong xe chỉ nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người 
lái cần đảm bảo khả năng kiểm soát xe an toàn trong mọi lúc.   ²Khi trang bị gương chiếu hậu gập điện.

DỊCH VỤ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA1
Chức năng điều khiển từ xa cung cấp thông tin trên xe và cho phép bạn tương tác với xe của 
mình từ xa. Dịch vụ này tương thích với hầu hết điện thoại thông minh, thiết bị Android Wear™ 
hay Apple Watch®, bao gồm: 
•  Khoá xe/Mở khoá xe từ xa – Khoá cửa xe chỉ với 1 lần nhấn nút. Đơn giản bạn chỉ cần nhấn 

nút 'Khoá' ở trên màn hình Vehicle Security của dịch vụ Remote trên điện thoại thông minh 
của mình và đặt chuông báo động, gập hai gương chiếu hậu2 và đóng cửa sổ. Và bấm nút 
'Mở khoá' để mở gương chiếu hậu, mở đèn chiếu gần và nháy đèn ưu tiên hai lần.

•  Điều chỉnh nhiệt độ từ xa – Sưởi ấm hoặc làm mát chiếc xe E-PACE trước để giúp cho bạn 
và những người đi cùng cảm thấy thoải mái ngay từ lúc bước lên xe.

•  Beep/Chớp đèn – Tính năng này mở đèn báo ưu tiên Jaguar, mở đèn pha gần và phát ra âm 
thanh để giúp bạn định vị xe của mình trong bãi đỗ xe đông đúc.

•  Theo dõi hành trình – Tuỳ chọn này có thể tự động ghi lại lược sử hành trình của bạn bao 
gồm tuyến đường đi và các dữ liệu thống kê về hành trình đó. Thông tin này có thể truy 
xuất qua email để sử dụng làm báo cáo chi phí và có thể nhập trên bảng tính.

•  Kiểm tra tình trạng xe – Kiểm tra mức nhiên liệu hiện tại và phạm vi có thể đi được, tình 
trạng các cửa, cửa sổ và ổ khoá. Xem vị trí đỗ xe cuối cùng và trở lại đó với chức năng 
dẫn đường on-foot.

Hỗ trợ tối ưu của Jaguar – Bạn có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến đội hỗ trợ của Jaguar 
bằng việc ấn nút trên bảng điều khiển hay từ màn hình Hỗ trợ trong ứng dụng InControl 
Remote trên điện thoại.

Gọi điện thoại khẩn cấp – Trong các tình huống xấu, cuộc gọi khẩn cấp sẽ tự động kết nối đến 
đội phản ứng nhanh, và họ sẽ thông báo cho các dịch vụ khẩn cấp đến vị trí của bạn. Dịch vụ 
này được cung cấp trong suốt 10 năm đầu kể từ ngày đăng ký.



NAVIGATION PRO1
Trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản S, SE, HSE, hệ thống định vị Navigation Pro cho phép 
bạn lưu lại những địa điểm yêu thích, dùng thao tác phóng to, thu nhỏ để sử dụng bản đồ và có 
thể lựa chọn hiển thị 2D hoặc 3D tuỳ sở thích. Các chức năng của chương trình Navigation Pro 
được bổ trợ thêm bởi gói Connect Pro Pack.

GÓI CONNECT PRO PACK1 2
Gói Connect Pro bao gồm các đầu phát Wi-Fi 4G và các dịch vụ chuyên nghiệp Pro Services. 
Gói công nghệ này mang lại nhiều trải nghiệm cho bạn khi ở trong xe lẫn ngoài xe, đảm bảo 
rằng bạn và những người đi cùng luôn được kết nối với thế giới bên ngoài.

Wi-Fi 4G
Điểm truy cập Wi-Fi 4G cho phép bạn truy cập Internet khi ở trong xe, và cho phép tám thiết 
bị kết nối cùng lúc. Các hành khách có thể kết nối Internet thông qua mạng không dây của 
xe để lướt web, làm việc, cập nhật mạng xã hội và sử dụng những phương tiện giải trí khác 
trong suốt hành trình.

PRO SERVICES
•  Thông tin thời gian giao thông thực – sử dụng dữ liệu giao thông trực tiếp để cung cấp cho 

bạn hình ảnh chính xác về tình trạng giao thông trên tuyến đường của bạn.

•  Tìm kiếm trực tuyến – Bạn có thể tìm kiếm những địa điểm mà bạn quan tâm ở khu vực 
xung quanh cho dù bạn đang ở đâu. Hệ thống này có thể truy cập thông tin đích đến, đưa 
ra những gợi ý du lịch và những bình luận trực tuyến liên quan đến khu vực bạn muốn đến.

•  Các tuyến đường dự kiến và tuyến đường từ điểm đi đến đích đến Door-to-door – Trước 
khi khởi hành, bạn sử dụng ứng dụng Route Planner hay tìm kiếm trực tuyến để lưu lại và 
cài đặt điểm đến của mình. Ứng dụng này sử dụng lưu trữ đám mây Cloud để tự động gửi 
thông tin điểm đến của bạn đến màn hình định vị trên xe. Khi bạn sẵn sàng, ứng dụng Route 
Planner sẽ hướng dẫn bạn cách đi đến điểm đến của mình bao gồm những tuỳ chọn về 
giao thông công cộng, một trải nghiệm “đi đến nơi về đến chốn”(door-to-door) đích thực.

•  Chia sẻ thời gian đến dự kiến (ETA) – Bạn có thể chia sẻ thời gian đến dự kiến của mình 
trên hệ thống hướng dẫn định vị để những người bạn chọn sẽ biết chính xác thời gian bạn 
đến nhờ vào quá trình tính toán của hệ thống này. Nếu bạn có thể đến trễ, chức năng ETA 
sẽ tự động cập nhật bằng tin nhắn, email mà không cần bạn phải can thiệp.

•  Quan sát từ vệ tinh – Khi bạn muốn nhìn toàn cảnh khu vực xung quanh, chỉ cần đơn giản 
chuyển qua chế độ quan sát từ vệ tinh.

•  Chế độ Commute – cho phép hệ thống ghi nhớ các hành trình đi lại của bạn và tự động đưa 
ra gợi ý cho bạn về thời gian dựa kiến của hành trình dựa vào lược sử cũng như tình hình giao 
thông trực tiếp mà bạn không cần phải nhập điểm đến. Hệ thống sẽ ghi nhận tuyến đường 
bạn chọn để đi đến điểm đến và sau đó đưa ra gợi ý tuyến nào là nhanh nhất. Tính năng này 
có thể bật hoặc tắt đi tuỳ vào tài xế.

•  Dịch vụ đỗ xe – Khi bạn đến đích, bạn có thể biết được chỗ nào có thể đỗ xe. Chỉ cần đơn giản 
chạm vào vị trí đỗ xe mong muốn và hệ thống sẽ tự động cập nhật trực tiếp cho bạn.

•  Tìm đường trực tuyến – Trong khi bạn đang trên đường đến điểm đến thì hệ thống sẽ hiển thị 
tình trạng giao thông hiện tại và sẽ tính đến những diễn biến giao thông quan trọng tại thời 
điểm đó nhằm đảm bảo bạn vẫn đang đi trên tuyến đường tối ưu nhất.

•  Camera an toàn – Cảnh báo bạn những điểm mù có thể gây tai nạn thông qua các camera 
an toàn.

•  Tham khảo Giá nhiên liệu – Khi bạn cần đổ xăng dầu, dịch vụ Giá nhiên liệu không chỉ tìm 
cho bạn trạm bơm trên đường mà còn cho bạn so sánh giá cả nhiên liệu để bạn lựa chọn 
nơi nào tiết kiệm nhất.

•  Kết nối Media trực tuyến – Cho phép truy cập vào kho dữ liệu của nhiều nhà cung cấp nội 
dung và các nội dung được cá nhân hóa của họ – ví dụ như Deezer và TuneIn – cung cấp 
quyền truy cập vào hơn 40 triệu bản nhạc và 4 triệu chương trình và podcast theo yêu cầu. 
Lần đầu tiên, các nội dung này có thể được truyền trực tiếp từ xe mà không cần điện thoại 
thông minh – mang lại trải nghiệm tích hợp liền mạch.

CÁC TÙY CHỈNH THÔNG MINH SMART SETTINGS
Tính năng Smart Settings giúp cuộc sống đơn giản hơn. Sử dụng kết hợp chìa khóa truyền 
thống và điện thoại, tính năng này tự động nhận diện người lái và có thể ghi nhớ các cài đặt 
riêng cho mỗi người lái bao gồm vị trí ghế ngồi, vị trí gương, kênh giải trí ưa thích khi bắt đầu 
hành trình, nhằm đảm bảo dù là bạn hay người khác đều cảm thấy thoải mái ngay khi vào xe.

¹Trang bị tiêu chuẩn trong gói kỹ thuật của phiên bản S, SE và HSE.   ²Các tính năng trực tuyến và kết nối Wi-Fi sẽ tuỳ thuộc vào việc sử dụng micro SIM với gói cước thích hợp. Tính năng điểm phát 4G 
và gói Pro Services bao gồm các dịch vụ thuê bao có thể được gia hạn sau khi đã hết thời hạn sử dụng ban đầu do nhà Nhà bán lẻ Jaguar cung cấp.

Các tính năng, tuỳ chọn và tình trạng phân phối của Hệ thống InControl thay đổi tuỳ theo thị trường – Liên hệ với Nhà bán lẻ Jaguar để biết tất cả các điều khoản và tình hình phân phối tại địa phương. 
Thông tin và hình ảnh liên quan đến công nghệ InControl, bao gồm các màn hình hoặc trình tự hiển thị, tuỳ thuộc vào các cập nhật phần mềm, các phiên bản và các thay đổi hiển thị/hệ thống khác tuỳ 
theo các tuỳ chọn. Kết nối mạng điện thoại di động có thể không giống nhau tại tất cả địa phương. Ứng dụng InControl và Remote phải được tải từ Apple/Play Store. Tất cả các tính năng tiện ích trong 
xe chỉ nên được người lái sử dụng khi thật sự an toàn. Người lái cần đảm bảo khả năng kiểm soát xe an toàn trong mọi lúc.

CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN KHÁC



JAGUAR

APPS

INCONTROL APPS1
Công nghệ InControl Apps cho phép các ứng dụng tối ưu dành cho xe ôtô trên điện 
thoại Apple® hay Android™ được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng của xe, bao 
gồm danh bạ, lịch, chương trình nghe nhạc nhờ kết nối cáp USB. Bạn cũng có thể tải 
các ứng dụng khác của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để tăng thêm các tiện ích. Các 
ứng dụng này bao gồm:

•  Spotify3 – Truy cập thư viện nhạc gồm hơn 30 triệu bản nhạc với ứng dụng tích hợp 
này. Với những chức năng tương đương với ứng dụng Spotify trên điện thoại, bạn 
có thể tìm kiếm bài hát, kênh nhạc và các gợi ý, tạo danh sách nhạc và nghe nhạc 
của bạn mà không cần kết nối mạng. Chỉ cần đăng nhập vào bằng tài khoản Spotify 
miễn phí hay Premium hiện tại của bạn.

•  Tile4 – Hỗ trợ bạn tìm kiếm những thứ bị thất lạc chỉ trong vài giây. Bạn chỉ cần gắn 
miếng nhỏ Bluetooth tracker Tile vào chìa khoá, ví hay giỏ xách. Ứng dụng đơn giản 
Tile có thể giúp bạn tìm kiếm chúng khi bị thất lạc. Ứng dụng này truy cập dễ dàng 
mọi lúc qua màn hình cảm ứng của xe, đảm bảo rằng bạn có tất cả những thứ bạn 
cần trước khi bắt đầu chuyến đi của mình.

THEO DÕI AN NINH
Sử dụng công nghệ theo dõi an ninh giúp cảnh báo bạn về các hành vi trộm xe và 
thông báo vị trí xe đến các bên liên quan nhằm kịp thời lấy lại. Bao gồm gói thuê bao 
cho thời gian bảo hành.

3Vui lòng kiểm tra trước trên App Store và Google Play.    
4Thiết bị Bluetooth tracker cần được mua riêng. 2016 Tile Inc. và thiết kế Tile là thương hiệu của Tile, Inc.

iPhone® là thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc., tại Mỹ và các quốc gia khác.

Liên hệ với nhà bán lẻ Jaguar để được tư vấn về sự tương thích của xe với iPhone của bạn.



HỆ THỐNG ÂM THANH
Hệ thống âm thanh tuyệt hảo gồm 6 loa.

HỆ THỐNG ÂM THANH MERIDIAN™1
Âm thanh sắc nét, các âm cao trong trẻo, âm trầm đầy đặn được thể hiện trọn vẹn qua hệ 
thống 10 loa và bộ loa trầm hai kênh.

RADIO KỸ THUẬT SỐ DIGITAL AUDIO BROADCAST (DAB)2
Công nghệ đài phát thanh kỹ thuật số DAB mang đến cho bạn chất lượng âm thanh cải tiến 
với nhiều kênh lựa chọn và thông tin hiển thị về kênh đó, các chương trình ca nhạc và các bài 
hát bạn đang nghe.

HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM MERIDIAN2

Chất lượng âm thanh chân thực và sống động như bạn đang thưởng thức buổi biểu diễn trực 
tiếp, được truyền tải từ hệ thống 14 loa bố trí phía trước, hai bên và phía sau cùng bộ loa trầm 
hai kênh – kết hợp hoàn hảo sử dụng công nghệ Trifield™. Thiết kế độc quyền cho Meridian, 
công nghệ Trifield kết hợp các kênh trung tâm, kênh vòm với các kênh hai bên trái và phải 
nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh hoàn hảo đến với mỗi hành khách trên xe.

HỆ THỐNG ÂM THANH
Khoang lái của xe là nơi lý tưởng cho bạn để trải nghiệm những bản nhạc ưa thích và mẫu Jaguar E-PACE có ba lựa chọn 
khác nhau cho bạn về hệ thống âm thanh trên xe để trải nghiệm:

LOA

LOA SIÊU TRẦM

1Trang bị tiêu chuẩn trên gói SE và HSE.   2Tuỳ chọn.

Hình minh họa: Hệ thống âm thanh vòm Meridian.



CÔNG NGHỆ MERIDIAN ĐỘC QUYỀN CÁC LOA +  
BỘ LOA TRẦM CÔNG SUẤT

HỆ THỐNG ÂM THANH N/A 6 180

HỆ THỐNG ÂM THANH MERIDIAN™ 10 + 1 380

HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM MERIDIAN™ 14 + 1 825

XỬ LÝ TÍN HIỆU KỸ THUẬT SỐ
Kết hợp tất cả thành tố của hệ thống âm thanh thành một khối đơn nhất để 
thích hợp với những tiết mục biểu diễn mà thường yêu cầu có dàn loa công 
suất lớn hơn.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Thuật toán cải tiến của công nghệ Meridian's Cabin Correction điều chỉnh 
chất lượng âm thanh chính xác bên trong nội thất xe Jaguar E-PACE.

CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH SÓNG ÂM KỸ THUẬT SỐ CỦA MERIDIAN
Để duy trì chất lượng, những bản thâu âm được chuyển đối thành định 
dạng âm thanh kỹ thuật số thông thường. Với công nghệ Tạo hình sóng âm, 
Meridian đảm bảo rằng các tín hiệu kỹ thuật số này vẫn giữ được độ trong 
trẻo và êm ái và cảm xúc mang lại tựa như bản gốc.

TRIFIELD
Là công nghệ độc quyền của Meridian, Trifield kết hợp các kênh trung tâm, 
kênh vòm với các kênh trái và phải cho ra âm thanh trầm ấm giống như 
đang tham dự một buổi hoà nhạc.

MERIDIAN™
Được thành lập vào năm 1977 ở Cambridgeshire, Anh Quốc, đối tác chuyên về âm thanh 
Meridian của Jaguar đã tiên phong trong nhiều lĩnh vực âm thanh bao gồm loa chủ động và 
bộ xử lý âm thanh vòm kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới. Công nghệ âm thanh của Meridian 
đảm bảo xe Jaguar E-PACE có được khoang nội thất đạt chuẩn để tận hưởng những âm 
thanh tuyệt vời. Công nghệ Meridian Cabin Correction là công nghệ chuyên dụng của 
Meridian dùng để phân tích cấu tạo tổng thể của khoang lái, âm thanh và những đặc tính 
vang âm để loại bỏ những tạp âm. Công nghệ này sử dụng các thuật toán cải tiến để đảm 
bảo rằng giai điệu, nhịp và quãng âm đều được nghe chính xác, rõ ràng giống theo mong 
muốn thể hiện của tác giả và mang chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh đến với tất cả hành 
khách trên xe.

Meridian là thương hiệu đăng kí của Meridian Audio Ltd. 
Trifield và dịch vụ “Three fields” là thương hiệu của Trifield Productions Ltd. 
Các chức năng có thể khác nhau tuỳ theo dòng xe và thị trường.
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KHIẾN VIỆC LÁI XE TRỞ NÊN DỄ DÀNG VÀ AN TOÀN HƠN
Dù xe được lái trong nội thành hoặc trên đường cao tốc, để mang lại sự an toàn hơn cho bạn và hành khách, trên xe 
được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến; là một phần của bản tiêu chuẩn, các tùy chọn hoặc là một gói các tùy chọn. 
Bất kể chọn gói nào, bạn sẽ thấy từng tính năng đã được thiết kế và sản xuất để đem đến cảm giác lái phấn khích.

Tìm 'Hệ thống hỗ trợ người lái Jaguar E-PACE Driver Assistance' để biết thêm chi tiết.

GÓI HỖ TRỢ LÁI DRIVE PACK1
Làm cho mỗi hành trình trở nên an toàn và thoải mái hơn. Gói Hỗ trợ lái 
Drive Pack bao gồm:
Tính năng điều khiển hành trình linh hoạt kèm với hỗ trợ chờ sẽ giữ cho 
chiếc xe của bạn ở khoảng cách an toàn nếu chiếc xe phía trước đi chậm 
hoặc dừng lại khi bạn đang chạy trên xa lộ hay đang đi trong tình trạng giao 
thông di chuyển chậm. Khi có thể lưu thông, chỉ cần chạm nhẹ chân ga, tính 
năng Điều khiển hành trình linh hoạt sẽ hoạt động trở lại, tiếp tục theo sau xe 
phía trước. Hệ thống có thể được kích hoạt từ tốc độ 15km/h đến tốc độ di 
chuyển trên đường cao tốc.
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp tốc độ cao phát hiện khi có nguy cơ xảy ra 
va chạm phía trước với một chiếc xe khác và sẽ cảnh báo để người lái phanh 
xe lại. Nếu lái xe không phản ứng, chiếc xe sẽ tự động phanh để giảm mức độ 
nghiêm trọng của va chạm nếu có. Phanh khẩn cấp tốc độ cao sẽ sẵn sàng 
và được kích hoạt từ tốc độ 10km/h đến 160km/h.

Hỗ trợ cảnh báo điểm mù có thể giúp bạn tránh được các va chạm. Nếu phát 
hiện có xe đang ở điểm mù của bạn khi bạn chuẩn bị chuyển làn, một đèn 
cảnh báo nhỏ bên gương chiếu hậu phía tương ứng sẽ bật sáng. Hệ thống 
cũng sẽ cung cấp mô-men xoắn định hướng vô-lăng để hướng dẫn xe của 
bạn duy trì khoảng cách an toàn.

CHỨC NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

CÁC TÍNH NĂNG 
TIÊU CHUẨN
•  Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp Emergency 

Braking (xem trang 30)
•  Hỗ trợ lái trong làn phát hiện khi xe của bạn rời khỏi 

làn một cách không chủ đích và sẽ cung cấp mô-
men xoắn định hướng vô-lăng, nhẹ nhàng đưa bạn 
trở lại đúng làn.

•  Hệ thống giám sát tình trạng người lái Driver 
Condition Monitor sẽ phát hiện nếu bạn bắt đầu 
cảm thấy buồn ngủ và cảnh báo khi bạn cần 
nghỉ ngơi.

•  Hệ thống điều khiển hành trình với chức năng giới 
hạn tốc độ Cruise Control and Speed Limiter

• Chế độ hỗ trợ đỗ xe trước và sau
• Camera lùi

Tính năng điều khiển hành trình linh hoạt kèm với hỗ trợ chờ



1Trang bị tiêu chuẩn trong gói kỹ thuật phiên bản HSE. Chỉ có sẵn khi chọn gương chiếu hậu gập bằng điện và tự động chống chói. Chỉ có trên xe số tự động. 
2Trang bị tiêu chuẩn trong gói kỹ thuật phiên bản SE và HSE.   ³Chỉ có sẵn khi chọn gương chiếu hậu gập bằng điện và tự động chống chói.

XE HIỂN THỊ LÀ E-PACE R-DYNAMIC SE MÀU TRẮNG YULONG VỚI CÁC TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN (TUỲ TỪNG THỊ TRƯỜNG)

HỖ TRỢ ĐỖ XE2
Tùy chọn Đỗ xe cho phép bạn đỗ và di chuyển an toàn khi ra vào không 
gian chật hẹp và vào các khu vực giao thông bị che khuất bởi các tòa nhà 
hoặc các phương tiện khác. Gói Hỗ trợ đỗ xe có tính năng:
Giám sát giao thông phía sau Rear Traffic Monitor đặc biệt hữu ích khi lùi 
xe ra khỏi bãi đậu. Hệ thống sẽ cảnh báo bạn về các phương tiện, người đi 
bộ hoặc các mối nguy hiểm khác đang tiếp cận từ hai bên xe. Bạn sẽ được 
cảnh báo bằng cả âm thanh và hình ảnh về những gì đang xảy ra phía sau 
ngay cả khi tầm nhìn bạn bị cản trở.

Hỗ trợ đỗ xe Park Assist khiến cho việc đỗ xe song song và vuông góc dễ 
dàng hơn bao giờ hết bằng cách đánh tay lái đưa xe của bạn vào một 
không gian thích hợp. Bạn chỉ cần chọn số phù hợp và kiểm soát tốc độ 
của xe bằng chân ga và phanh. Các hình ảnh đồ họa và thông báo sẽ 
hướng dẫn bạn di chuyển. Chức năng Hỗ trợ đỗ xe cũng sẽ hướng dẫn bạn 
ra khỏi bãi đỗ giải tỏa tất cả căng thẳng của việc đỗ xe.
Hỗ trợ đỗ xe 360° Parking Aid giúp bạn hoàn toàn tự tin khi di chuyển 
trong không gian chật hẹp. Khi bạn gài số lùi, các cảm biến gắn xung 
quanh xe sẽ tự động được kích hoạt, hoặc có thể được kích hoạt bằng tay, 
với hình ảnh xuất hiện trên màn hình cảm ứng. Khi bạn đỗ xe, màn hình 
cảm ứng hiển thị và phản hồi bằng âm thanh cho biết bạn đang ở gần 
những chướng ngại vật như thế nào.

CÔNG NGHỆ

TÍNH NĂNG 
TÙY CHỌN
Camera 360°3 độ sử dụng bốn máy ảnh kỹ thuật số 
kín đáo đặt xung quanh chiếc xe, cung cấp chế độ xem 
360° trên màn hình cảm ứng. Khả năng hiển thị nhiều 
góc quay khác nhau cùng một lúc hỗ trợ bạn di chuyển 
từ việc đậu xe cạnh lề, cho đến đi vào và ra khỏi không 
gian chật và nút giao thông kín. Các camera tích hợp 
cũng hỗ trợ khi kéo theo rờ-mooc.

Giám sát giao thông phía sau Rear Traffic Monitor Camera xung quanh 360°
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CÁC CÔNG NGHỆ TĂNG CƯỜNG HIỆU SUẤT

THIẾT KẾ BỀN VỮNG
Jaguar Land Rover cam kết sản xuất các dòng xe sử dụng những vật liệu bền vững,  
ít lãng phí và sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn, đây là một trong nhiều cách 
chúng tôi thực hiện để đạt được tính bền vững. Quá trình phát triển của E-PACE  
đã bao gồm việc đánh giá vòng đời xe một cách hoàn chỉnh và đã được thiết kế để 
có thể tái chế/tái sử dụng được 85% và 95% có thể phục hồi sau khi kết thúc vòng  
đời của chiếc xe.

Vật liệu tái chế được sử dụng trong E-PACE bất cứ khi nào có thể. Mỗi chiếc xe 
chứa lên tới 10 kg nhựa tái chế, tương đương 769 chai nước nhỏ. Việc sử dụng vật 
liệu tái chế trong E-PACE đồng nghĩa với việc khoảng 6.290 tấn nhựa được tiết kiệm 
trong toàn bộ vòng đời của xe. Các bộ phận có chứa nhựa tái chế bao gồm: đế sàn, 
lót vòm bánh xe và vỏ hộp nối.

TRUNG TÂM SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ
Trung tâm Sản xuất động cơ Jaguar Land Rover, nơi tất cả động cơ E-PACE được 
phát triển, đã được xây dựng theo tiêu chuẩn môi trường cao nhất (BREEAM 
Excellent) và được lắp đặt pin năng lượng mặt trời lớn nhất nước Anh. Bao gồm 
khoảng 22.600 tấm pin năng lượng riêng biệt, có khả năng cung cấp lên đến 6.2MW 
(đủ năng lượng để cung cấp cho 1.600 căn hộ), các tấm pin này tạo ra hơn 30% 
lượng năng lượng của trung tâm và làm giảm lượng khí thải CO2 hơn 2.400 tấn/năm.

ĐỘNG LỰC HỌC NÂNG CAO
Hình dạng tinh gọn của E-PACE điều hướng không khí xung quanh bánh sau để 
giảm nhiễu loạn. Gầm xe đã được kiểm tra toàn diện để đạt được hiệu suất lưu 
thông không khí hoàn hảo. Bánh xe 17” được thiết kế để có lực cản gió thấp.

Giúp E-PACE lướt nhẹ trong không khí và cải thiện hiệu suất nhiên liệu, hốc hút gió 
ở cản trước sẽ tối ưu lượng không khí qua bánh xe trước bằng cách cho không khí 
vào bên trong vòm chắn bùn thông qua đường ống dẫn ở cánh gió trước. Trong 
lưới tản nhiệt phía trên và phía dưới, hai cánh gió thông minh mở ra khi cần thiết 
để không khí mát tràn vào và sẽ đóng lại khi nào có thể.

Để giảm bớt lực kéo, từ đó làm giảm lượng phát thải CO2, một cánh gió dưới cản 
sau giúp chuyển hướng không khí ra ngoài phía sau xe. Cánh gió cũng giúp làm 
sạch kính sau và đèn chiếu sáng.

CHẾ ĐỘ ECO
Chế độ Eco khuyến khích lái xe tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm độ nhạy của 
bướm ga, lựa chọn các cơ chế động cơ tiết kiệm, và đưa ra các đề nghị chuyển số 
trên xe số sàn. Chế độ này cũng làm giảm lượng nhiên liệu trên động cơ thông qua 
hệ thống kiểm soát không khí và âm thanh. Màn hình cảm ứng cung cấp dữ liệu về 
xe và hướng dẫn lái xe.

CÔNG NGHỆ

NỘI THẤT MÔ TẢ: MODE ECO
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AN TOÀN

AN TOÀN VÀ AN NINH
Được thiết kế để đảm bảo sự an toàn tối đa, E-PACE có nhiều tính năng để không chỉ để bảo vệ bạn và hành khách mà còn 
tích cực ngăn ngừa tai nạn xảy ra. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) chắc chắn sẽ giúp bạn luôn vững tâm trên 
đường, bất kể mọi điều kiện thời tiết hay môi trường. Jaguar E-PACE được đánh giá 5 sao trong bảng xếp hạng Euro NCAP, 
được coi là một trong những mẫu xe an toàn nhất trên thị trường. Với tính năng bảo vệ vượt trội đối với người lớn, trẻ em và 
người đi bộ, mẫu xe đạt điểm cao trong tất cả các hạng mục đánh giá.

Tìm 'Jaguar E-PACE Safety' để biết thêm thông tin chi tiết.

Hệ thống cân bằng điện tử Dynamic Stability Control (DSC) giám sát chuyển động của 
E-PACE, can thiệp để tối đa hóa sự ổn định của xe. DSC làm giảm mô men động cơ và 
áp lực phanh lên các bánh xe thích hợp để điều chỉnh hướng di chuyển của chiếc xe 
giảm thiểu hiện tượng thiếu lái hoặc dư lái.

Hệ thống điều khiển lực kéo điện tử Electronic Traction Control (ETC) tối ưu hóa lực kéo 
và sự ổn định bằng cách điều khiển lực quay bánh xe. Hệ thống ETC làm giảm mô men 
xoắn của bánh xe đang quay, sau đó áp dụng lực phanh nếu cần.

Hệ thống Kiểm soát mô men xoắn động cơ Engine Drag Torque Control (EDC) hạn chế để 
bánh xe bị khóa do thắng gấp trên mặt đường trơn trượt. EDC hoạt động bằng cách nhanh 
chóng tăng mô men xoắn lên bánh xe khi thích hợp.

Hỗ trợ Khởi hành ngang dốc Hill Start Assist (HSA) đảm bảo bạn không bị tụt lùi khi bạn 
khởi động xe ở mặt phẳng nghiêng.

Hệ thống Kiểm soát phanh khúc cua Cornering Brake Control (CBC) tự động thay đổi lực 
phanh cho mỗi bánh xe khi phanh vào cua và độ bám đường đã ở mức tối đa. Trong tình 
huống này, hệ thống CBC sẽ ngăn bánh xe bị bó cứng hoặc trượt đi bằng cách thay đổi lực 
phanh áp dụng cho mỗi bánh xe.

Bộ ổn định thân xe chống lật Roll Stability Control (RSC) được tích hợp với Hệ thống Kiểm 
soát phanh khúc cua DSC để giảm khả năng xe bị lật, đồng thời mang lại sự linh hoạt khi lái 
tránh chướng ngại vật. RSC giám sát chuyển động xe và lực vào cua để phát hiện rủi ro lật 
xe. Khi phát hiện nguy cơ, lực phanh sẽ được đặt lên ngoài bánh xe trước để giảm các lực có 
thể khiến xe bị lật.

Hệ thống hỗ trợ Phanh khẩn cấp Emergency Brake Assist (EBA) hiểu được khi bạn sử dụng 
phanh gấp nhưng không đủ mạnh để xe ngừng ngay. Từ đó hệ thống này sẽ tự động tăng 
áp suất phanh thông qua bơm ABS để đảm bảo bạn dừng lại kịp thời. Nhằm giảm thiểu khả 
năng va chạm, hệ thống Tín hiệu Phanh khẩn cấp sẽ tự động phát sáng đèn cảnh báo nguy 
hiểm trong suốt quá trình phanh khẩn cấp.

Hệ thống Chống bó cứng phanh Anti-lock Braking System (ABS) cho phép xe duy trì ma sát 
với mặt đường trong khi phanh và ngăn cản bánh xe bị khoá – do đó vẫn duy trì khả năng 
đánh lái. Hệ thống cũng giúp rút ngắn khoảng cách phanh.

Hệ thống Phân phối lực phanh điện tử Electronic Brake-force Distribution (EBD) tự động 
thay đổi lực phanh trên từng trục để giảm thiểu khoảng cách dừng, trong khi vẫn duy trì sự 
ổn định và khả năng đánh lái của xe.

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp Emergency Braking có thể giúp ngăn ngừa va chạm với 
các phương tiện khác hoặc với người đi đường. Nếu phát hiện nguy cơ va chạm, một cảnh 
báo sẽ được hiển thị để bạn có thời gian phản ứng. Một camera đặt trước xe sẽ theo dõi tốc 
độ từ 5km/h đến 80km/h đối với va chạm trước mặt và 5km/h tới 60km/h đối với người đi 
bộ. Nếu dự đoán va chạm sắp xảy ra và bạn vẫn chưa hành động, hệ thống này sẽ phanh  
xe lại để giúp giảm mức độ nghiêm trọng có thể xảy ra.

Đèn phanh khẩn cấp Emergency Brake Lights (EBL) được kích hoạt thông qua các đèn cảnh 
báo nguy hiểm để cảnh báo những chiếc xe phía sau bạn trong trường hợp phanh đột ngột.

AN TOÀN

*Tuỳ từng thị trường.

XE THỂ HIỆN: E-PACE R-DYNAMIC SE MÀU TRẮNG YULONG WHITE VỚI TÙY CHỌN TÍNH NĂNG PHÙ HỢP (TÙY THỊ TRƯỜNG)
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KHUNG AN TOÀN
Được thiết kế để đảm bảo an toàn tối đa, khung thép siêu bền của E-PACE 
tạo thành một cái lồng cứng xung quanh bảo vệ bạn và hành khách.

TÚI KHÍ CA-PÔ VÀ NẮP CA-PÔ TỰ ĐỘNG*
Các cảm biến trong cản trước sẽ kích hoạt túi khí dưới nắp ca-pô trong 
trường hợp va chạm. Nắp ca-pô sẽ bật lên đẩy túi khí ra bên ngoài để 
bảo vệ người đi bộ hoặc người đi xe đạp khỏi va chạm vào kính chắn gió.

CƠ CẤU CHỐNG CĂNG CỦA DÂY AN TOÀN
Cơ cấu chống căng của dây an toàn sẽ kích hoạt trong tích tắc để 
giữ cho bạn và gia đình bạn an toàn nếu trong trường hợp xảy ra 
va chạm. Tốc độ bị giảm đột ngột sẽ kích hoạt một piston trong 
hệ thống điều khiển để gần như ngay lập tức thắt chặt dây đai và 
kéo người ngồi chặt vào ghế.

ISOFIX VÀ CÁC TÚI KHÍ
Để nâng cao độ an toàn, mỗi bên ghế sau đều có hai chốt ISOFIX 
dành cho ghế của trẻ em và hệ thống sáu túi khí được trang bị 
tiêu chuẩn bao gồm túi khí cho người lái và hành khách, túi khí 
bên cửa và trước ngực.



ĐÈN SÁNG HƠN, 
LÁI XE ĐÊM AN TOÀN HƠN
Xe E-PACE tiêu chuẩn trang bị tất cả đèn LED chiếu sáng phía ngoài xe. Đèn LED có độ bền 
tương thích với tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu hơn vì sử dụng ít năng lượng hơn. 
Chất lượng ánh sáng cho ra gần với ánh sáng ban ngày, vì vậy lái xe vào ban đêm trở nên ít 
mệt mỏi hơn.

Cung cấp nhiều cấp độ chiếu sáng chính là đặc điểm nổi bật của hệ thống Đèn chạy ban 
ngày1 (DRL). Khi bật xi-nhan, tuỳ chọn Đèn góc tĩnh2 hoạt động khi vận tốc thấp hơn 70km/h 
sẽ chiếu sáng đoạn đường mà xe sắp vào. Ngoài ra, việc lái xe vào ban đêm cũng trở nên 
dễ dàng hơn với tuỳ chọn Hỗ trợ chống chói tự động3 (AHBA) giúp phát hiện các đèn của xe 
ngược chiều và điều chỉnh độ sáng tương thích.

Tuỳ chọn hệ thống Đèn LED Ma trận cho phép điều chỉnh ánh đèn pha tương thích. 
Bằng cách tách chùm sáng thành các tia sáng đứng, đèn pha điều chỉnh tự động sẽ tận 
dụng các tia sáng chiếu xung quanh xe đang chạy ngược chiều để có tầm nhìn tối ưu, đồng 
thời giảm độ sáng của các tia chiếu trực diện vào xe để chống hiện tượng loá mắt. Đèn pha 
điều chỉnh tự động còn có thể tối ưu việc phân bổ ánh sáng cho phù hợp với điều kiện lái 
xe trong thành phố, nông thôn, trên cao tốc hoặc trong thời tiết xấu. Các đèn báo chuyển 
hướng ở phía trước và sau xe cũng được trang bị với tuỳ chọn Hệ thống đèn ma trận nhằm 
giúp các phương tiện khác nhanh chóng nhận ra hướng di chuyển của xe bạn.

Tìm 'Tính năng an toàn trên Jaguar E-PACE' để biết thêm thông tin chi tiết.

1Trang bị tiêu chuẩn trên gói kỹ thuật S, SE và HSE.   2Trang bị tiêu chuẩn với hệ thống đèn LED Ma trận.   3Tiêu chuẩn cho gói kỹ thuật SE và HSE.

XE MÔ TẢ: E-PACE S MÀU XÁM BORASCO VỚI CÁC TUỲ CHỌN CÓ SẴN (TUỲ THEO THỊ TRƯỜNG)

CẤU TRÚC ĐÈN PHA

ỐP ĐÈN PHA

ĐÈN PHA MA TRẬN
Bao gồm 20 đèn LED liên kết cảm biến để cùng giám sát 
môi trường xung quanh xe. Mở, tắt hay điều chỉnh độ sáng 
của từng đèn, điều chỉnh khoảng cách chiếu sáng và phân 
bổ ánh sáng tuỳ theo từng tình huống.

ĐÈN TẮT ĐÈN BẬT





TÍNH THỰC TIỄN

MỘT NƠI CÓ TẤT CẢ MỌI THỨ
E-PACE có rất nhiều ngăn đựng đồ bên trong xe. Ngăn đựng ly nằm bên dưới bảng điều khiển trung tâm khi tháo rời có thể đủ không 
gian đựng máy tính bảng cỡ nhỏ hay bốn chai nước 750ml. Bên trong ngăn còn có một ổ cắm điện 12V và hai cổng cắm USB để sạc 
điện. Kệ tỳ tay phía sau có thể có ba cổng USB cho hành khách phía sau. Bên dưới ngăn đựng còn có khay giữ máy tính bảng để bạn 
yên tâm khi sạc.

NỘI THẤT THỂ HIỆN: E-PACE HSE VỚI GHẾ BỌC DA WINSOR MÀU BẠC LIGHT OYSTER, NỘI THẤT ĐEN EBONY/BẠC LIGHT OYSTER VÀ TRẦN XE MÀU BẠC LIGHT OYSTER



Hộc đựng điện thoại thông minh nằm giữa hai hộc đựng ly để bạn vẫn có thể vừa sạc điện thoại vừa sử dụng hộc đựng ly. 
Bên trên cốp đựng ly còn có nắp đậy có thể tháo rời để bạn giữ chìa khoá hoặc tiền xu hoặc làm giá đỡ điện thoại. 
Hộc đựng găng lớn có thể đặt tất cả các vật dụng cần thiết của bạn. Hai ngăn sâu trên cửa trước được thiết kế để đặt 
được nhiều loại đồ dùng như điện thoại, lon nước hoặc chai nước 1,5 lít.
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TÍNH THỰC TIỄN

Hỗ trợ nối rờ-moocChìa khoá thông minh dạng vòng tay

1Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ Jaguar để biêt thêm thông tin. 
2Trang bị tiêu chuẩn khi thanh kéo được đặt mua cùng với camera xung quanh 360°.

THIẾT KẾ THỰC DỤNG
Dù bạn đang trong hành trình nào, Chìa khoá thông minh dạng vòng tay cũng sẽ là người 
bạn đồng hành hoàn hảo. E-PACE có sức kéo lên đến 1.800kg và có hàng loạt các tính năng 
để giúp việc kéo thêm rờ-mooc dễ dàng và chắc chắn hơn.

CHÌA KHOÁ THÔNG MINH DẠNG VÒNG TAY
Với tuỳ chọn Chìa khoá thông minh dạng vòng tay Activity Key, bạn có thể tận hưởng các 
hoạt động yêu thích của mình và an tâm để chìa khoá trong xe. Để thuận tiện hơn nữa, bạn 
còn có thể đeo chìa khoá xe ở cổ tay. Vòng đeo tay của chìa khoá chống thấm nước và rất 
chắc chắn, cho phép bạn thoải mái đạp xe hoặc bơi lội. Chỉ cần đặt chìa khoá vào cảm biến 
ở cốp sau1 để mở và khoá xe hoặc kích hoạt và ngắt kích hoạt ổ khoá thông thường.

THANH KÉO ĐIỆN CÓ THỂ THÁO RỜI
Hệ thống tuỳ chọn này sử dụng nút bấm thông thường ở khoang hành lý hay qua màn 
hình cảm ứng.

KIỂM TRA ĐÈN RỜ-MOOC
Tính năng này cho phép bạn kiểm tra đèn rờ-mooc mà không cần phải rời xe. Khi lắp thanh 
kéo điện, hệ thống tự động sẽ bật các đèn sáng theo thứ tự thông qua màn hình cảm biến 
hay nút bấm trên khoang hành lý.

CHỨC NĂNG HỖ TRỢ NỐI RỜ-MOOC
Thông qua việc hiển thị quá trình nối rờ-mooc, chức năng Tow Hitch Assist2 này làm việc nối 
rờ-mooc vào xe dễ dàng hơn. Trên màn hình cảm ứng, bạn sẽ thấy được hướng di chuyển 
của xe khi tiến đến thanh nối rờ-mooc.

CHỨC NĂNG HỖ TRỢ KÉO
Chức năng Hỗ trợ kéo Tow Assist2 này giúp việc lùi xe dễ dàng hơn nhờ vào dự đoán được 
hướng của rờ-mooc. Hệ thống sẽ hiển thị hướng đi của cả xe lẫn rờ-mooc bằng các đường 
quỹ đạo màu trên màn hình cảm biến. Bạn thậm chí có thể chọn kích thước của rờ-mooc để 
việc hướng dẫn chính xác hơn.

HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH MÓC KÉO
Hệ thống ổn định móc kéo Trailer Stability Assist (TSA) làm gia tăng đáng kể sự ổn định của 
rờ-mooc trong lúc kéo. Khi phát hiện nguy cơ rờ-mooc bị lắc lư, hệ thống TSA sẽ giúp bạn 
lấy lại kiểm soát bằng cách giảm vận tốc của xe E-PACE.
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MANG CẢ THẾ GIỚI 
ĐI CÙNG BẠN
E-PACE được thiết kế mang đến sự thoải mái và tiện nghi cho bạn và hành lý 
mang theo, dù bạn đi đến đâu, cần mang theo bất cứ thứ gì – tạo ra phong cách 
ấn tượng cho riêng bạn.

Nếu tay bạn đang đầy đồ đạc, chức năng mở cửa khoang hành lý bằng cử chỉ* 
sẽ giúp bạn mở hay đóng khoang hành lý phía sau mà không cần chạm tay. 
Chỉ với một thao tác đưa chân vào khoảng không giữa cản sau và mặt đất, 
khoang hành lý sẽ được đóng hoặc mở.

Chiều dài tối đa của khoang hành lý lên đến 1,3 mét, cho phép chủ nhân E-PACE 
dễ dàng bố trí những đồ vật có chiều dài và không mấy khó khăn để có thể ngả 
lưng thoải mái. Dung tích khoang hành lý lên đến 577 lít, đủ chỗ cho 2 vali cỡ vừa 
và 3 túi hành lý xách tay.

Hàng ghế sau có thể gập linh hoạt theo tỉ lệ 60:40 là trang bị tiêu chuẩn, cho 
phép bạn mang theo những đồ dùng có chiều dài lên đến 1.568mm mà vẫn đủ 
chỗ cho một hoặc hai hành khách ngồi phía sau. Khi cần vận chuyển những 
hành lý cồng kềnh, như đồ nội thất lắp ráp được, hãy gập gọn hàng ghế sau để 
tăng thêm 1.234 lít thể tích trong khoang hành lý. Tùy chọn thanh trượt dễ dàng 
sử dụng và lưới ngăn khoang hành lý giúp tăng khả năng bố trí hợp lý và gọn 
gàng, đồng thời ngăn không cho hành lý rơi xuống hàng ghế sau.

*Trang bị tiêu chuẩn trong gói kỹ thuật phiên bản HSE. Chỉ có khi tính năng Khởi động không chìa được chọn.

HÌNH MINH HOẠ: E-PACE S MÀU XÁM BORASCO VỚI CÁC TÙY CHỌN TÍNH NĂNG CÓ SẴN (TÙY THỊ TRƯỜNG)

ĐÓNG MỞ CỐP SAU BẰNG CỬ CHỈ
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ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA E-PACE
Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

Đây là nơi bạn thổi hồn cho chiếc E-PACE của chúng tôi trở thành chiếc E-PACE mang cá tính của riêng bạn. 
Bạn có khá nhiều lựa chọn, từ việc chọn phiên bản E-PACE hay E-PACE R-Dynamic, động cơ và thông số kĩ 
thuật của xe cho đến màu sắc nội, ngoại thất hay bánh xe, các chi tiết tùy chọn này sẽ nói lên phong cách 
của chính chủ nhân. Bạn còn có thể thiết kế và hoàn thiện chiếc E-PACE hoàn hảo cho riêng mình bằng tính 
năng định dạng cấu hình xe trực tuyến tại Jaguar.com

Trang 42

Bạn có thể so sánh các tính năng tiêu chuẩn trên 
E-PACE và E-PACE R-Dynamic.

Trang 44

Động cơ dầu và động cơ xăng với nhiều hiệu 
suất khác nhau sẵn sàng để bạn lựa chọn.

Trang 46

Gói thông số kỹ thuật tùy chọn thêm dành riêng 
cho phiên bản S, SE hoặc HSE sẽ khiến sự lựa chọn 
của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

LỰA CHỌN

PHIÊN BẢN XE
LỰA CHỌN

ĐỘNG CƠ

LỰA CHỌN

ĐẶC ĐIỂM  
KỸ THUẬT
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Trang 48

Có rất nhiều các tùy chọn ngoại thất để bạn lựa 
chọn, kiểu mui, màu sơn, gói ngoại thất màu đen, 
bánh xe – tất cả đều cho phép bạn thể hiện cá tính 
của riêng mình.

LỰA CHỌN

NGOẠI THẤT
Trang 56

Một khi đã chọn được kiểu ghế ngồi, hãy 
chọn màu sắc mà bạn yêu thích.

Trang 64

Hàng loạt các tùy chọn phong phú sẽ giúp bạn thiết 
kế chính xác chiếc xe mà bạn muốn sở hữu. Bộ sưu 
tập phụ kiện cũng sẽ được các nhà bán lẻ Jaguar 
cung cấp để bạn chọn lựa.

LỰA CHỌN

NỘI THẤT

LỰA CHỌN

CÁC TÙY CHỌN 
VÀ PHỤ KIỆN  
JAGUAR



1

E-PACE R-DYNAMIC

E-PACE

LỰA CHỌN

PHIÊN BẢN ĐỘNG CƠ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NGOẠI THẤT

Thông gió bên hông mạ crôm
Nẹp cửa kính màu đen Satin Black
Gương chiếu hậu có chức năng sưởi
Cần gạt mưa tự động
Ống xả kép có đầu mạ crôm1
Cánh gió phía sau
Cửa kính sau có chức năng sưởi
Đèn pha LED
Đèn hậu LED
Đèn sương mù sau
Đèn pha tự động
Đèn chuyển hướng 3 lần nháy
Đèn tiếp cận (thông qua điều khiển từ xa) và đèn 
chờ dẫn đường Follow me home

BÁNH XE VÀ LỐP XE

Mâm hợp kim 17 inch, lazăng 10 chấu ‘Style 1005’
Hệ thống sửa chữa lốp xe
Hệ thống giám sát áp suất lốp xe (TPMS)

NỘI THẤT

Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập
Bảng điều khiển trung tâm kèm hốc đựng ly
Hộc để ly đôi có nắp đậy phía trước
Kệ tỳ tay
Tấm che nắng gắn gương trang điểm
Khe gió điều hòa hàng ghế sau
Bảng điều khiển hệ thống đèn

GHẾ NGỒI VÀ NỘI THẤT

Ghế bọc vải
Hàng ghế trước điều chỉnh xoay 8 hướng
Vô lăng bọc da
Ốp trần Morzine
Trần xe màu bạc Light Oyster
Ốp bệ cửa khắc chữ Jaguar
Hàng ghế sau có thể gập gọn theo tỉ lệ 60/40

ĐỘNG CƠ

Kiểm soát hành trình trên mọi bề mặt2
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hệ thống chọn chế độ lái
Hệ thống lái trợ lực điện (EPAS)
Hệ thống kiểm soát lực kéo khi vào 
cua bằng phanh3 (TVbB)
Hệ thống cân bằng điện tử và chống trượt
Hệ thống phanh tay điện tử (EPB)
Chức năng khởi hành ở mặt đường mất bám2
Hệ thống dừng/khởi động
Hệ thống khởi động bằng phím bấm

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ

Màn hình cảm ứng 10”
Màn hình bảng điều khiển 5”
Hệ thống âm thanh – 180W
Radio AM/FM
Hệ thống điều khiển âm lượng
Kết nối Bluetooth®

Hệ thống điều khiển bằng giọng nói Voice Control
Ổ sạc điện 12V và 2 cổng kết nối USB
Chế độ lái tiết kiệm xăng
Máy tính hành trình

HỖ TRỢ LÁI XE

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp
Hệ thống điều khiển hành trình với chức 
năng giới hạn tốc độ
Hệ thống giám sát tình trạng người lái
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường
Hỗ trợ đỗ xe trước và sau
Camera lùi

AN TOÀN

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Hệ thống túi khí cho người đi đường
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA)
Túi khí phía trước kèm cảm biến người ngồi
Túi khí hông trước
Túi khí quanh xe
Báo động ngoại vi và chống trộm
Tự động khoá cửa khi xe di chuyển
Ghế trẻ em phía sau
Khoá an toàn trẻ em điều khiển bằng điện
Nhắc nhở cài dây an toàn
Gối tựa đầu giảm chấn thương cổ hàng ghế trước

TIỆN NGHI

Tấm chắn khoang hành lý
Dây đàn hồi cố định hành lý bên hông
Đèn chiếu sáng khoang hành lý
Móc gắn cố định trong khoang hành lý
Móc treo trong khoang hành lý
Lưới ngăn khoang hành lý
Cốp sau đóng mở bằng tay

TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN BỔ SUNG TRÊN PHIÊN BẢN E-PACE R-DYNAMIC

TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN TRÊN E-PACE VÀ E-PACE R-DYNAMIC

PHIÊN BẢN R-DYNAMIC

Gói R-Dynamic Body Kit (cản trước độc đáo với 
lưới tản nhiệt trước màu đen bóng)
Vô lăng R-Dynamic và lẫy chuyển số da mềm2
Ống xả kép có đầu bọc

Ghế vải mắt lưới thể thao màu đen Ebony  
với đường chỉ khâu tương phản
Đèn sương mù phía trước
Hốc gió hông mạ crôm
Lưới tản nhiệt màu đen bóng 

Gloss Black viền crôm
Chân ga chân phanh bằng hợp kim sáng
Ốp bệ cửa kim loại khắc chữ R-Dynamic
Trần xe màu đen Ebony

1Tùy chọn với động cơ 150PS và 180PS.   2Chỉ có ở xe hộp số tự động.   3Chỉ có ở xe với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
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2 LỰA CHỌN

ĐỘNG CƠ
Tùy chỉnh động cơ của bạn tại jaguar.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ DẦU

CÔNG SUẤT, HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

ĐỘNG CƠ D150 D180 D240

Hộp số Hộp số sàn Hộp số sàn Hộp số tự động Hộp số sàn Hộp số tự động Hộp số tự động

Hệ dẫn động Hệ thống dẫn động 
cầu trước (FWD)

Hệ dẫn động 4 bánh 
toàn thời gian (AWD)

Hệ dẫn động 4 bánh 
toàn thời gian (AWD)

Hệ dẫn động 4 bánh 
toàn thời gian (AWD)

Hệ dẫn động 4 bánh 
toàn thời gian (AWD)

Hệ dẫn động 4 bánh 
toàn thời gian (AWD)

Công suất tối đa Mã lực/vòng/phút 150/3.500 150/3.500 150/3.500 180/4.000 180/4.000 240/4.000

Mô-men xoắn cực đại Nm/vòng/phút 380/1.750 380/1.750 380/1.750 430/1.750 430/1.750 500/1.500

Dung tích cc 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999

Số lượng xy lanh 4 4 4 4 4 4

Bố trí xy lanh Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

HIỆU SUẤT

Tốc độ tối đa km/h 199 194 193 207 205 224

Tăng tốc (Giây) 0-100km/h 10,1 10,7 10,5 9,9 9,1 7,4

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Mức nhiên liệu tổng hợp I/100km 5,4 5,5 6,0 5,7 6,0 6,6

Khí thải CO2 tổng hợp g/km 143* 146 158 149 158 175

*Được trang bị với mâm 17 inch.

Động cơ D240 và P300 sẽ được thiết kế phù hợp với thông số kĩ thuật của phiên bản S, SE hoặc HSE. 
Hộp số sàn không phù hợp với thông số kĩ thuật của phiên bản SE hay HSE.
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ĐỘNG CƠ XĂNG

CÔNG SUẤT, HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

ĐỘNG CƠ P200 P250 P300

Hộp số Hộp số tự động Hộp số tự động Hộp số tự động

Hệ dẫn động Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời 
gian (AWD)

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời 
gian (AWD)

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời 
gian (AWD)

Công suất cực đại Mã lực/vòng/phút 200/5.500 249/5.500 300/5.500

Mô-men xoắn cực đại Nm/vòng/phút 320/1.300-4.500 365/1.300-4.500 400/1.200-4.500

Dung tích cc 1.997 1.997 1.997

Số lượng xy lanh 4 4 4

Bố trí xy-lanh Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

Bố trí xi lanh  
thẳng hàng

HIỆU SUẤT

Tốc độ tối đa km/h 216 231 240

Tăng tốc (Giây) 0-100km/h 8,2 7.1 6.5

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Mức nhiên liệu tổng hợp I/100km 8,0 8,1 8,7

Khí thải CO2 tổng hợp g/km 182 185 199



3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LỰA CHỌN

GÓI KĨ THUẬT

S SE HSE

R-DYNAMIC S R-DYNAMIC SE R-DYNAMIC HSE
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S SE HSE
ĐÈN NGOẠI THẤT

Đèn chạy ban ngày LED đặc trưng Đèn LED kết hợp dải đèn chạy ban ngày đặc trưng DRL và hệ 
thống đèn pha tự động 

Hệ thống chiếu sáng chủ động (AHBA)

Đèn LED kết hợp dải đèn chạy ban ngày đặc trưng DRL và hệ 
thống đèn pha tự động 

Hệ thống chiếu sáng chủ động (AHBA)

MÂM XE

Mâm xe hợp kim 18”, 9 chấu ‘Style 9008’

Khi chọn phiên bản R-Dynamic: 
Mâm xe hợp kim 18 inch ‘Style 5048’, 5 chấu

Mâm xe hợp kim 19”, 10 chấu ‘Style 1039’

Khi chọn phiên bản R-Dynamic: 
Mâm xe hợp kim 19”, 5 chấu ‘Style 5049’

Mâm xe hợp kim 20”, 5 chấu ‘Style 5054’

Khi chọn phiên bản R-Dynamic: 
Mâm xe hợp kim 20”, chấu kép ‘Style 5051’ được đánh bóng kim 
cương màu xám Satin Grey

TIỆN NGHI

Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động

Gương chiếu hậu ngoài gập bằng điện, chống chói tự động, 
có sưởi, tích hợp đèn tiếp cận

Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động

Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, chống chói tự động, 
có sưởi, chức năng nhớ vị trí kết hợp đèn tiếp cận

Cốp chỉnh điện

Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động

Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, chống chói tự động, 
có sưởi, chức năng nhớ vị trí tích hợp đèn tiếp cận

Đóng mở cốp sau bằng cử chỉ

Hệ thống tự động mở cửa (công nghệ khóa không chìa)

GHẾ NGỒI

Ghế ngồi bọc da

Ghế trước chỉnh điện 10 hướng

Khi chọn phiên bản R-Dynamic: 
Ghế ngồi bọc da có đường chỉ khâu tương phản

Ghế ngồi bọc da thô

Ghế trước chỉnh điện 14 hướng có bộ nhớ

Khi chọn phiên bản R-Dynamic: 
Ghế ngồi bọc da thô có đường chỉ khâu tương phản

Ghế ngồi bọc da Windsor có lỗ thông khí

Ghế trước chỉnh điện 18 hướng có bộ nhớ

Khi chọn phiên bản R-Dynamic: 
Ghế ngồi bọc da Windsor có lỗ thông khí với đường chỉ khâu 
tương phản

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ

Hệ thống định vị Navigation Pro

Gói Connect Pro Pack bao gồm dịch vụ Pro Services, Điểm phát 
Wi-Fi và Cài đặt thông minh Smart Settings InControl Apps

InControl Apps

Hệ thống định vị Navigation Pro

Gói Connect Pro Pack bao gồm dịch vụ Pro Services, 
Điểm phát Wi-Fi và Cài đặt thông minh Smart Settings

InControl Apps

Hệ thống âm thanh Meridian™ – 380W

Hệ thống định vị Navigation Pro

Gói Connect Pro Pack bao gồm dịch vụ Pro Services, Điểm phát 
Wi-Fi và Cài đặt thông minh Smart Settings InControl Apps

InControl Apps

Hệ thống âm thanh đỉnh cao Meridian™ – 380W

Màn hình tương tác Interactive Driver Display 12.3 inch

HỖ TRỢ LÁI XE

Hệ thống nhận diện tín hiệu/biển báo giao thông và hệ 
thống giới hạn tốc độ

Hệ thống nhận diện tín hiệu/biển báo giao thông và giới 
hạn tốc độ linh hoạt

Tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh 360° 
Tính năng giám sát phía sau xe và hỗ trợ đỗ xe

Hệ thống nhận diện tín hiệu/biển báo giao thông và giới hạn tốc 
độ linh hoạt

Tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh 360° 
Tính năng giám sát phía sau xe và hỗ trợ đỗ xe

Gói phụ kiện Drive Pack bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng, 
Phanh xe tự động, Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hỗ trợ cảnh 
báo điểm mù



4 LỰA CHỌN

NGOẠI THẤT

LỰA CHỌN MUI XE

Mui màu đen tương phản* 
(Tùy chọn)

Mui xe cùng màu với thân xe 
(Màu tiêu chuẩn)

Cửa sổ trời toàn cảnh màu tương phản với thân xe* 
(Tùy chọn)

Cửa sổ trời toàn cảnh cùng màu với thân xe  
(Tùy chọn)

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

*Không có trên màu ngoại thất đen Narvik Black, đen Santorini Black hay đen ngọc trai Farallon Pearl Black.

Các tùy chọn có thể ảnh hưởng tới hiệu suất xe và giá bán do chính sách thuế tại địa phương. Vui lòng tham khảo tại jaguar.com hoặc liên hệ Nhà bán lẻ Jaguar.

XE THỂ HIỆN LÀ BẢN E-PACE R-DYNAMIC SE MÀU TRẮNG YULONG VỚI CÁC TÙY CHỌN PHÙ HỢP (TÙY TỪNG THỊ TRƯỜNG)



LỰA CHỌN MÀU SẮC

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Màu thân xe: Trắng Fuji White  
(màu trơn)

Màu mui: Đen

Màu thân xe: Trắng Yulong White  
(ánh kim)

Màu mui: Đen

Màu thân xe: Đỏ Caldera Red  
(màu trơn)

Màu mui: Đen

Đen Narvik Black  
(màu trơn)
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4

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Định dạng cấu hình chiếc xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

NGOẠI THẤT

Thân xe màu xám Borasco 
(Ánh kim)

Mui xe màu đen

Thân xe màu xám Corris 
(Ánh kim)

Mui xe màu đen Thân xe màu bạc Indus 
(Ánh kim)

Mui xe màu đen

Thân xe màu đen Santorini* 
(Ánh kim)

LỰA CHỌN MÀU SẮC
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Thân xe màu đỏ Firence 
(Ánh kim)

Mui xe màu đen

Thân xe màu xanh Caesium 
(Ánh kim)

Mui xe màu đen Thân xe màu bạc Silicon 
(Ánh kim cao cấp)

Mui xe màu đen

Thân xe màu đen ngọc trai Farallon* 
(Ánh kim cao cấp)



4 GÓI TÙY CHỌN MÀU  
ĐEN BLACK PACK
Gói tùy chọn màu đen Black Pack làm chiếc xe của bạn cực kỳ phong cách. Bao gồm 
lưới tản nhiệt, hốc gió hông và nẹp của sổ màu đen bóng Gloss Black. Hoàn thiện với tùy 
chọn mâm hợp kim 20", 5 chấu kép ‘Style 5051” màu đen bóng.

Tùy chỉnh cho chiếc xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

NGOẠI THẤT

PHIÊN BẢN E-PACE MÀU XÁM BORASCO VỚI CÁC TÙY CHỌN TÍNH NĂNG CÓ SẴN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT52 |





4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

NGOẠI THẤT

MÂM HỢP KIM 17” ‘STYLE 1005’, 
10 CHẤU

Trang bị tiêu chuẩn cho phiên bản E-PACE

MÂM HỢP KIM 20” ‘STYLE 5054’, 
5 CHẤU

Trang bị tiêu chuẩn trên E-PACE HSE

MÂM HỢP KIM 18” ‘STYLE 9008’, 
9 CHẤU

Trang bị tiêu chuẩn cho phiên 
bản E-PACE R-Dynamic

MÂM HỢP KIM 19” ‘STYLE 1039’, 
10 CHẤU

Trang bị tiêu chuẩn trên E-PACE SE

MÂM HỢP KIM 17” ‘STYLE 1005’, 
10 CHẤU

Trang bị tiêu chuẩn cho phiên 
bản E-PACE R-Dynamic

MÂM HỢP KIM 20” ‘STYLE 5051’,  
5 CHẤU KÉP VỚI VÀNH MÀU XÁM SATIN DIAMOND

Trang bị tiêu chuẩn trên phiên 
bản E-PACE R-Dynamic HSE

MÂM HỢP KIM 18” ‘STYLE 5048’, 
5 CHẤU

Trang bị tiêu chuẩn cho phiên 
bản E-PACE R-Dynamic S

MÂM HỢP KIM 19” ‘STYLE 5049’, 
5 CHẤU

Trang bị tiêu chuẩn trên phiên 
bản E-PACE R-Dynamic SE

TIÊU CHUẨN VÀ TÙY CHỌN

CÁC LỰA CHỌN BÁNH XE
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*Chỉ có trên động cơ D150 và D180.   **Chỉ có khi trang bị tùy chọn hệ thống Ổn định động năng. Không có trên động cơ D150 hoặc phiên bản số sàn.

Các tùy chọn có thể ảnh hưởng tới hiệu suất xe và giá bán do chính sách thuế tại địa phương. Vui lòng tham khảo tại jaguar.com hoặc liên hệ Nhà bán lẻ Jaguar.

MÂM HỢP KIM 19” ‘STYLE 5049' 
MÀU XÁM SẪM SATIN, 5 CHẤU

MÂM HỢP KIM 21” ‘STYLE 5053'  
MÀU XÁM SẪM DIAMOND  

5 CHẤU KÉP**

MÂM HỢP KIM 20” ‘STYLE 5051’,  
5 CHẤU KÉP VỚI VÀNH SƠN MÀU ĐEN BÓNG

MÂM HỢP KIM 17",  
10 CHẤU ‘STYLE 1037’

MÂM 20" 6 CHẤU KÉP 'STYLE 6014'  
MÀU XÁM SATIN GREY ĐÁNH BÓNG  

KIM CƯƠNG

TÙY CHỌN



5
Tùy chỉnh cho xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

NỘI THẤT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VẢI VẢI MẮT LƯỚI

DA SẦN ĐỤC LỖ DA SẦN ĐỤC LỖ

DA WINDSOR DA WINDSOR

E-PACE E-PACE R-DYNAMIC
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CHỌN CHẤT LIỆU VÀ TÍNH NĂNG CHO GHẾ

KIỂU GHẾ GHẾ TRƯỚC ĐIỀU KHIỂN 8 
HƯỚNG BẰNG TAY

GHẾ TRƯỚC ĐIỀU KHIỂN 10 
HƯỚNG – ĐIỆN TỬ

GHẾ TRƯỚC ĐIỀU KHIỂN 14 
HƯỚNG – ĐIỆN TỬ

GHẾ TRƯỚC ĐIỀU KHIỂN 18 
HƯỚNG – ĐIỆN TỬ

E-PACE 2 7 7 7

E-PACE R-Dynamic 2 7 7 7

CÁC TÙY CHỈNH

Trước/sau Bằng tay (2) Bằng điện (2) Bằng điện (2) Bằng điện (2)

Chiều cao gối Bằng tay (2) Bằng điện (2) Bằng điện (2) Bằng điện (2)

Xoay gối Bằng điện (2) Bằng điện (2) Bằng điện (2)

Nâng cao gối Bằng điện (2)

Chỉnh nghiêng Bằng tay (2) Bằng điện (2) Bằng điện (2) Bằng điện (2)

Đệm lưng Bằng điện (4) Bằng điện (4)

Đệm cổ Bằng điện (2)

Chiều cao tựa đầu Bằng tay (2) Bằng tay (2) Bằng tay (2) Bằng tay (2)

CÁC TÍNH NĂNG

Chức năng ghi nhớ ghế tài xế và hành khách — — 2 2

Hộp gác tay giữa ghế sau — 2 2 2

TÍNH NĂNG TUỲ CHỌN

Sưởi ghế trước 7 7 7 7

Sưởi ghế trước và sau 7 7 7 7

Sưởi và làm mát ghế trước và sưởi ghế sau — — — 7

CHẤT LIỆU

Chất liệu vải (trang bị tiêu chuẩn trên E-PACE) 2 — — —

Vải mắt lưới (trang bị tiêu chuẩn trên E-PACE R-Dynamic) 2 — — —

Da sần đục lỗ — 2 2 —

Da Windsor — — — 2

CÁC MẪU SẴN CÓ

E-PACE 2 7 7 7

S — 2 7 7

SE — — 2 7

HSE — — — 2

2 Tiêu chuẩn   7 Tùy chọn   — Không có sẵn



5

1 2 3 4 5 6

MÀU CHỦ ĐẠO MÀU CHỈ MÀU GHẾ ỐP TRẦN BẢNG TÁPLÔ BỆ TÌ TAY MÀU THẢM XE

E-PACE

A Đen Ebony/Đen Ebony Đen Ebony Vải màu đen Ebony Bạc Light Oyster1 Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

B Đen Ebony/Đen Ebony Đen Ebony Da sần đục lỗ đen Ebony Bạc Light Oyster1 Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

C Lunar/Bạc Light Oyster Bạc Light Oyster Da sần đục lỗ bạc Light Oyster Bạc Light Oyster1 Lunar Bạc Light Oyster Lunar

D Đen Ebony/Đen Ebony Đen Ebony Da Windsor đen Ebony Bạc Light Oyster1 Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

E Lunar/Bạc Light Oyster Bạc Light Oyster Da Windsor bạc Light Oyster Bạc Light Oyster1 Lunar Bạc Light Oyster Lunar

F Đen Ebony/Bạc Light Oyster Bạc Light Oyster Da Windsor bạc Light Oyster Bạc Light Oyster1 Đen Ebony Bạc Light Oyster Đen Ebony

G Đen Ebony/Nâu Siena Tan Nâu Siena Tan Da Windsor nâu Siena Tan Bạc Light Oyster1 Đen Ebony Nâu Siena Tan Đen Ebony

E-PACE R-DYNAMIC

H Đen Ebony/Đen Ebony Bạc Light Oyster Vải mắt lưới đen Ebony Đen Ebony2 Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

I Đen Ebony/Đen Ebony Bạc Light Oyster Da thô đen Ebony Đen Ebony2 Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

J Đen Ebony/Đen Ebony Xanh Reims Blue Da thô đen Ebony Đen Ebony2 Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

K Đen Ebony/Bạc Light Oyster Bạc Light Oyster Da thô bạc Light Oyster Đen Ebony2 Đen Ebony Bạc Light Oyster Đen Ebony

L Đen Ebony/Đen Ebony Bạc Light Oyster Da Windsor đen Ebony Đen Ebony2 Đen Ebony Đen Ebony Đen Ebony

M Đen Ebony/Bạc Light Oyster Bạc Light Oyster Da Windsor bạc Light Oyster Đen Ebony2 Đen Ebony Bạc Light Oyster Đen Ebony

N Đen Ebony/Đỏ Mars Red Đỏ Red Da Windsor đỏ Mars Red Đen Ebony2 Đen Ebony Đỏ Mars Red Đen Ebony

O Đen Ebony/Eclipse Xanh Reims Blue Da Windsor Eclipse Đen Ebony2 Đen Ebony Eclipse Đen Ebony

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tùy chỉnh cho xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

NỘI THẤT

KẾT HỢP MÀU NỘI THẤT

1Tùy chọn ốp trần màu đen Ebony có sẵn.   2Tùy chọn ốp trần màu Bạc Light Oyster có sẵn.
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5

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

KẾT HỢP MÀU NỘI 
THẤT CHO E-PACE

C. LUNAR/BẠC LIGHT OYSTER
Nội thất: E-PACE SE với nội thất Lunar/Bạc Light Oyster, đường chỉ viền, ghế bọc da thô và 
ốp trần màu bạc Light Oyster. Nội thất này cũng được trang bị cho dòng E-PACE S.

B. ĐEN EBONY/ĐEN EBONY
Nội thất: E-PACE SE có nội thất màu đen Ebony với viền chỉ đen, ghế ngồi bọc da thô màu 
đen và ốp trần màu Bạc Light Oyster. Nội thất này cũng được trang bị cho dòng E-PACE S.

A. ĐEN EBONY/ĐEN EBONY
Nội thất: E-PACE có nội thất màu đen Ebony đi cùng với các đường chỉ đen, ghế bọc vải đen 
và ốp trần màu Bạc Light Oyster.

Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

NỘI THẤT

60 |



F. ĐEN EBONY/BẠC LIGHT OYSTER
Nội thất: E-PACE HSE với nội thất kết hợp màu đen Ebony và màu bạc Light Oyster, đường 
chỉ viền màu bạc, ghế bọc vải da Windsor và ốp trần cùng màu bạc Light Oyster.

E. LUNAR/BẠC LIGHTY OYSTER
Nội thất: E-PACE HSE có nội thất kế hợp giữa màu Lunar và bạc Light Oyster, chỉ viền, ghế 
bọc vải da Windsor và ốp trần cùng màu bạc Light Oyster.

D. ĐEN EBONY/ ĐEN EBONY
Nội thất: E-PACE HSE có nội thất màu đen Ebony với chỉ viền đen, ghế vải da Windsor 
và ốp trần màu bạc Light Oyster.

G. ĐEN EBONY/NÂU SIENA TAN
Nội thất: E-PACE HSE kế hợp giữa hai màu đen Ebony và nâu Siena với viền chỉ và bọc ghế 
da Windsor cùng màu nâu Siena Tan, ốp trần màu bạc Oyster.



5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tùy chỉnh cho xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

NỘI THẤT

K. ĐEN EBONY/BẠC LIGHT OYSTER
Nội thất: E-PACE R-Dynamic SE với nội thất màu đen Ebony/bạc Light Oyster, chỉ viền bạc 
Light Oyster, ghế da sần đục lỗ thể thao màu bạc Light Oyster. Nội thất này cũng được trang 
bị trên xe E-PACE R-Dynamics S. 

J. ĐEN EBONY/ĐEN EBONY
Nội thất: E-PACE R-Dynamic SE có nội thất màu đen Ebony, chỉ viền xanh Reims, ghế bọc 
da thô đen Ebony thể thao và ốp trần cùng màu. Nội thất này cũng được trang bị trên xe 
E-PACE R-Dynamic S.

H. ĐEN EBONY/ĐEN EBONY
Nội thất: E-PACE R-Dynamic nội thất màu đen Ebony với các đường viền chỉ màu bạc Light 
Oyster, ghế bọc da mắt lưới màu đen, cùng màu với ốp trần.

I. ĐEN EBONY/ĐEN EBONY
Nội thất: E-PACE R-Dynamic SE với nội thất màu đen Ebony, chỉ viền màu bạc Oyster, 
ghế da thô cùng ốp trần đều màu đen Ebony. Nội thất này cũng được trang bị trên xe E-PACE 
R-Dymanic S.

E-PACE R-DYNAMIC 
MÀU NỘI THẤT KẾT HỢP

62 |



N. ĐEN EBONY/ĐỎ MARS RED
Nội thất thể hiện: E-PACE R-Dynamic HSE với nội thất màu đen Ebony/đỏ Mars, chỉ viền màu 
đỏ, ghế bọc da Winsor màu đỏ Mars thể thao và ốp trần màu đen Ebony. 

M. ĐEN EBONY/BẠC LIGHT OYSTER
E-PACE R-Dynamic HSE với nội thất màu đen Ebony/bạc Light Oyster, chỉ viền màu bạc  
Light Oyster, ghế bọc da Windsor màu bạc Light Oyster thể thao và ốp trần màu  
đen Ebony. 

L. ĐEN EBONY/ĐEN EBONY
Nội thất: E-PACE R-Dynamic HSE với nội thất đen Ebony, chỉ viền màu bạc Light Oyster, ghế 
bọc da Windsor màu đen Ebony thể thao, cùng màu với ốp trần.

O. ĐEN EBONY/MÀU XÁM ECLIPSE
Nội thất thể hiện: E-PACE bản R-Dynamic HSE với nội thất màu đen Ebony/ xám Eclipse,  
chỉ màu xanh Reims, ghế da Windsor thể thao màu xám Eclipse và ốp trần màu  
xanh Ebony. 



6 LỰA CHỌN

CÁC TUỲ CHỌN VÀ PHỤ KIỆN JAGUAR

NGOẠI THẤT VÀ CÁC GÓI TUỲ CHỌN

Thanh đỡ mui xe dài1 
Thanh đỡ mui xe được lắp sẵn từ khâu sản xuất khiến việc chở hành 
lý trên xe vững chắc hơn. Các điểm nối đã được cố định trước nhằm 
đảm bảo trọng lực trên các thanh đỡ được phân bổ tối ưu và đảm 
bảo khí động học. Có hai màu Đen và Bạc.
Kính xe tối màu 
Cửa khoang hành khách được trang bị kính tối màu nhằm đảm bảo 
sự riêng tư và giảm ánh sáng trời.
Đèn LED với dải Đèn chạy ban ngày đặc trưng DRL 
Xem trang 32.
Gói đèn LED ma trận 
Bao gồm bộ đèn pha LED ma trận với đèn chạy ban ngày DRL đặc 
trưng cùng hệ thống đèn xi-nhan trước và sau. Xem trang 32.
Hệ thống đèn pha tự động (AHBA) 
Hệ thống đèn pha tự động (AHBA) gia tăng sự thoải mái và an toàn 
khi lái xe ban đêm. Hệ thống dựa vào một camera hướng phía trước 
để nhận diện các đèn xe khác và tự động bật đèn pha.
Kính trước chắn tia hồng ngoại 
Kính chắn gió sẽ lọc bớt ánh sáng, giúp giảm độ nóng và tia cực tím 
vào trong xe.
Không gắn nhãn 
Bạn có thể gỡ bỏ các nhãn mác biểu hiện thông số xe và động cơ ở 
hai bên và ở phía sau xe.
Ống xả kép, bo tròn2 
Ống xả kép, dạng tròn, tạo cảm giác mạnh mẽ của dòng xe công 
suất lớn.

Kính chiếu hậu có chế độ sưởi, tự gấp và chức năng chống chói tự 
động, có khả năng ghi nhớ các điều chỉnh và các đèn báo cận3 
Để gia tăng tầm nhìn khi điều khiển xe, mỗi khi cài số lùi, các kính 
chiếu hậu sẽ tự động bật chức năng chống chói. Ngoài ra, gương 
chiếu hậu sẽ được gập tự động, tránh hư hỏng lúc đậu xe trong 
những khoảng không hẹp. Một khi bạn đã điều chỉnh tư thế ngồi và 
vị trí gương chiếu hậu phù hợp, hệ thống sẽ ghi nhớ lại vị trí này. 
Các đèn tiếp cận bên hông gương chiếu hậu chiếu xuống đất làm 
nổi bật chữ Jaguar và logo hình con báo đặc trưng.
Viền cửa bằng chrome 
Viền cửa bằng chrome gia tăng cá tính của xe E-PACE.

Tùy chỉnh cho xe của bạn tại jaguar.com

1Chỉ được trang bị khi lắp mui Panoramic.   2Phiên bản tiêu chuẩn trên tất cả xe E-PACE R-Dynamic. Tuỳ chọn cho xe E-PACE động cơ 150PS và 180PS. 
3Chỉ được trang bị khi gương chiếu hậu bên trong được lắp chức năng chống chói tự động và các ghế ngồi được bọc da.   4Bản tiêu chuẩn chỉ có trên dòng R-Dynamics.

Các tuỳ chọn có thể sẽ khác nhau tuỳ theo dòng xe và thị trường. Xin vui lòng tham khảo Hướng Dẫn về Giá và Kỹ Thuật hoặc liên lạc với Đại lý Jaguar gần nhất để biết thêm chi tiết.

Các tùy chọn có thể ảnh hưởng tới hiệu suất xe và giá bán do chính sách thuế tại địa phương. Vui lòng tham khảo tại jaguar.com hoặc liên hệ Nhà bán lẻ Jaguar.

Kính bảo mật

Hệ thống đèn LED Matrix với Đèn chiếu ban ngày đặc trưng DRL



LỰA CHỌN

CÁC TUỲ CHỌN VÀ PHỤ KIỆN JAGUAR CÁC TUỲ CHỌN ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NHÀ MÁY
Các tuỳ chọn này cần phải được cụ thể ngay từ khi bạn đặt hàng. Để biết thêm thông tin 
về các tính năng và các tuỳ chọn sẵn có, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn về Giá và Kỹ Thuật 
hoặc ghé đến các nhà bán lẻ Jaguar gần nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÂM VÀ LỐP

Lốp dự phòng nhỏ 
Lốp dự phòng nhỏ kèm theo kích và cờ-lê, đặt bên dưới khoang 
hành lý.
Ốc khoá mâm xe 
Bảo vệ mâm xe của bạn bằng ốc khoá mâm an toàn chất 
liệu chrome.

Lốp xe Bốn Mùa 
Lốp xe Bốn Mùa thích hợp với cả khí hậu mùa hè lẫn mùa đông cho 
nên bạn sẽ yên tâm sử dụng cả năm. Các lốp xe này được thiết kế 
dành cho những vùng có mùa đông không quá khắc nghiệt, ít tuyết 
và nhiệt độ ít khi dưới 0 độ.

CÁC GÓI NỘI THẤT TUỲ CHỌN

Ốp bệ cửa khắc logo Jaguar 
Ốp bệ cửa của người lái và hành khách trước được khắc logo 
Jaguar nổi bật.
Chân ga và phanh bằng kim loại sáng4 
Chân ga và phanh làm bằng thép không gỉ sáng bóng thể thao dễ 
điều khiển và vệ sinh.
Đèn nội thất tự điều chỉnh 
Tính năng này cho phép điều chỉnh màu và độ sáng bên trong 
xe phù hợp với tâm trạng của bạn. Có tổng cộng mười màu sắc 
khác nhau.
Hẹn giờ điều chỉnh không khí trong xe từ xa 
Chức năng này sẽ làm ấm động cơ, đưa khí ấm vào trong xe làm xe 
ấm lên trước khi bạn rời khỏi nhà. Chức năng có chế độ điều chỉnh 
thời gian 7 ngày hoặc có thể điều chỉnh cho từng thời điểm riêng rẽ 
trong vòng 16 ngày.

Lựa chọn dành cho người hút thuốc 
Thêm vào hộc đựng bật lửa và tàn gạt thuốc ngay giữa ghế người 
lái và ghế hành khách trước.
Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói 
Xem trang 11.
Hệ thống Làm sạch không khí trong xe bằng ion hoá 
Công nghệ Nanoe™ tăng cường sự thoải mái cho cả người lái và 
hành khách trên xe. Công nghệ này giúp cải thiện chất lượng không 
khí trong ca-bin bằng cách loại bỏ các vi-rút, chất dị ứng trong 
không khí, triệt tiêu các vi khuẩn gây mùi. Hệ thống sẽ ion hoá các 
phân tử trong không khí, đẩy chúng bám vào các bề mặt để lọc 
sạch không khí. 

Cảm biến và lọc không khí tự động 
Tuỳ chọn kiểm soát không khí này được đưa thêm vào để đo 
lường chất lượng không khí trong xe và tự động điều chỉnh luồng 
khí khi cần thiết.
Gói tuỳ chọn cho thời tiết lạnh 
Tuỳ chọn này cho phép bạn lắp đặt thêm chức năng sưởi vào 
ống phun nước, kính chắn gió, bánh lái hoặc lắp bánh lái được 
bọc da mềm.
Hệ thống giá đỡ đồ Click and Go 
Xem trang 19.

Ốc khoá mâm xe

| 65
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Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

CÁC TUỲ CHỌN & PHỤ KIỆN

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ

Gói Navigation Pro4 
Xem trang 22.
Gói Connect Pro5 
Xem trang 22.
InControl Apps 
Xem trang 23.
Hệ thống âm thanh Meridian – 380W 
Xem trang 24.
Hệ thống âm thanh vòm Meridian – 825W 
Xem trang 24.
Radio kỹ thuật số (DAB) 
Công nghệ radio DAB cung cấp nhiều đài, với âm thanh tốt, kèm với 
thông tin hữu ích về chương trình hoặc bài hát mà bạn đang nghe.

TV kỹ thuật số 
Khi xe ngừng, người lái và hành khách có thể xem các chương trình 
TV yêu thích qua màn hình cảm ứng.
Màn hình kép6 
Cho phép người lái và hành khách xem hai góc nhìn khác nhau 
cùng trên một màn hình cảm ứng 10”, đồng thời có thể truy cập 
những chức năng khác cùng một lúc.
Hiển thị trên kính chắn gió 
Xem trang 19.
Hiển thị tương tác với người lái 
Xem trang 19.

1Không trang bị với xe bánh mâm 17”.   2Không có trên động cơ D150, phiên bản số sàn hay mâm hợp kim 17".   3Không trang bị trên động cơ 150PS hoặc bộ truyền động bằng tay.   4Phải đi cùng với tuỳ chọn Connect Pro.   5Phải đi cùng với gói Định vị Pro.   
6Phải đi kèm với gói TV Kỹ Thuật Số.   7Chỉ có khi gắn kèm các tuỳ chọn của gương tự động chống chói và tự động gấp.   8Chỉ có khi gắn kèm các tuỳ chọn của gương tự động chống chói và tự động gấp. Chỉ có trong hộp số tự động.    
9Chỉ có khi đi cùng chức năng Khởi động không chìa.   10Chỉ có khi lắp đặt chức năng tự động chống chói cho gương chiếu hậu trong.

Các gói tuỳ chọn sẽ có thể khác nhau giữa các dòng xe và thị trường. Vui lòng tham khảo Hướng Dẫn về Giá và Kỹ Thuật hoặc liên lạc với nhà bán lẻ Jaguar gần nhất để biết thêm chi tiết.

Các tùy chọn có thể ảnh hưởng tới hiệu suất xe và giá bán do chính sách thuế tại địa phương. Vui lòng tham khảo tại jaguar.com hoặc liên hệ Nhà bán lẻ Jaguar.

GÓI TĂNG TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC

Gói Vận Hành1 
Gói vận hành cung cấp thêm bộ kẹp phanh màu đỏ và phanh trước 
350mm tăng độ ma sát khi phanh bị mòn.
Gói Hệ thống ổn định động năng2 
Xem trang 17.
Gói Thiết lập chế độ lái năng động3 
Xem trang 17.

GHẾ NGỒI VÀ NỘI THẤT

Ốp trần Morzine màu bàc Light Oyster  
Xem trang 60.
Ốp trần Morzine màu đen Ebony 
Xem trang 62.
Ốp trần bằng vải da lộn màu đen Ebony 
Tuỳ chọn vải da lộn cao cấp cho tấm ốp trần.
Thảm sàn xe 
Gia tăng cảm giác sang trọng và bảo vệ sàn xe E-PACE với 
các tuỳ chọn về thảm trải sàn.

Thảm xe cao cấp 
Thảm xe cao cấp viền bằng da Nubuck tăng sự sang trọng 
cho xe E-PACE.
Vô lăng béc da móm 
Được bọc bằng da mềm cao cấp, vô lăng xe E-PACE tích hợp các 
tính năng thường xuyên sử dụng thuận tiện trong tầm với.

Thảm sàn cao cấp



CÁC TIỆN NGHI

Khoá điều khiển từ xa 
Cho phép bạn mở và khoá xe E-PACE mà không cần dùng đến chìa 
khoá. Khi bạn để khoá điện tử trong túi hoặc túi xách và đến gần 
xe, bạn có thể mở xe chỉ đơn giản bằng cách mở tay nắm cửa. Khi 
ra khỏi xe, bạn có thể khoá chiếc E-PACE đơn giản bằng cách chạm 
vào nút trên tay nắm cửa hoặc dùng khoá điều khiển từ xa.
Chìa khoá thông minh kiểu vòng đeo tay 
Xem trang 37.
Đóng mở cửa sau tự động 
Xem trang 38.
Đóng mở cửa sau bằng cử chỉ9 
Xem trang 38.

Chức năng mở cửa garage10 (HomeLink®) 
Hệ thống Homelink là một thiết bị truyền tín hiệu khá phổ biến được 
gắn bên dưới kính chiếu hậu trong xe. Thiết bị sẽ được lập trình để 
kết nối với tối đa 3 hệ thống kiểm soát không dây tại nhà hoặc công 
ty, ví dụ như cửa garage, cửa chính hoặc đèn an ninh.
Chức năng theo dõi an ninh 
Xem trang 23.
Lưới ngăn khoang hành lý 
Được thiết kế để bảo vệ người ngồi trong xe an toàn khi hành lý 
trong cốp sau bị xê dịch.
Ray và bộ dụng cụ cố định hành lý 
Ray ngăn khoang hành lý có thể được điều chỉnh để cố định hành lý.

Bộ cảm biến chống xâm nhập 
Sử dụng bộ cảm biến để phát hiện bất kỳ sự xâm nhập nào khi  
xe đang được khoá.
Ổ cắm điện 
Có thêm ba ổ cắm USB ở bệ tỳ tay hàng ghế sau.
Hệ thống giá đỡ đồ Click and Go 
Tùy chọn giá móc đồ Click and Go tích hợp vào ghế giúp người  
ngồi ở hàng ghế sau tiện lợi sử dụng các thiết bị máy tính bảng 
trong suốt hành trình. Hoặc với cổng sạc USB được gắn thêm  
phía sau, tất cả hành khách trên xe sẽ luôn được kết nối. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

Camera 360°7 
Xem trang 27.
Gói tuỳ chọn cho người lái8 
Xem trang 26.
Gói tuỳ chọn đỗ xe 
Xem trang 27.

Nhận diện biển báo giao thông Traffic Sign Recognition cùng  
chức năng giới hạn tốc độ thích ứng Adaptive Speed Limiter5 
Chức năng này giúp bạn luôn được cập nhật các thông tin khi lái 
xe bằng việc hiển thị tốc độ và tín hiệu không được phép vượt trên 
bảng điều khiển rất dễ nhận thấy. Tính năng Giới hạn tốc độ thích 
ứng sẽ sử dụng thông tin từ Hệ thống nhận biết tín hiệu giao thông 
để điều chỉnh tốc độ xe phù hợp thông qua hệ thống kiểm soát 
hành trình.

Màn hình hiển thị trên kính lái

| 67



6
Tùy chỉnh chiếc xe của bạn tại jaguar.com

LỰA CHỌN

CÁC TUỲ CHỌN & PHỤ KIỆN JAGUAR

LỰA CHỌN PHỤ KIỆN JAGUAR
Các phụ kiện có thể được mua tại nhà bán lẻ Jaguar tại địa phương để trang bị cho xe của bạn vào bất cứ lúc nào, không chỉ 
vào lúc mới mua. Bộ phận Phụ kiện Jaguar chịu trách nhiệm thiết kế, thử nghiệm và sản xuất đảm bảo quy cách tiêu chuẩn 
chính xác như thiết bị ban đầu trên xe của bạn.

Bạn có thể tìm thấy toàn bộ các phụ kiện qua bộ giới thiệu sản phẩm bằng cách tìm “Phụ kiện Jaguar”.

XE HIỂN THỊ: E-PACE R-DYNAMIC SE MÀU ĐỎ CALDERA VỚI CÁC TÍNH NĂNG TÙY CHỌN (TÙY THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG)



PHỤ KIỆN NGOẠI THẤT

Bậc xe cố định bên hông1 2
Bậc xe bên hông giúp việc lên xuống xe và với đến mui xe dễ dàng. 
Thiết kế làm nổi bật thương hiệu Jaguar với tấm lót cao su và viền 
thép không gỉ, làm tôn thêm phong cách cho chiếc xe.
Ống thép phong cách bên hông²
Gắn kèm thêm một ống thép không gỉ, sáng bóng cặp bên hông xe 
sẽ khiến ngoại thất xe thêm nổi bật.
Ốp kính bằng sợi carbon
Ốp kính chiếu hậu bằng chất liệu carbon cao cấp cho dáng vẻ thể 
thao mạnh mẽ.
Ốp kính bằng Chrome Noble cao cấp
Ốp kính bằng chất liệu Chrome Noble cao cấp tôn lên thiết kế của 
kính chiếu hậu.

Khe gió hông bằng sợi carbon
Khe gió hông bằng sợi carbon cao cấp cho vóc dáng thể 
thao mạnh mẽ.
Tấm chắn bùn-Trước và Sau
Tấm chắn bùn của Jaguar được thiết kế riêng cho từng dòng xe, 
giúp giảm bụi đất bẩn hay đá dăm bắn lên xe.
Tấm chắn bùn trước và sau bằng thép không gỉ³
Được làm bằng thép không gỉ, các tấm chắn bùn trước và sau tạo 
thêm phong cách sang trọng cho xe.

Bậc xe cố định bên hông

Ốp kính bằng sợi carbon

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1Khuyến cáo lắp đặt tấm chắn bùn trước để bảo vệ xe khỏi bùn, tuyết, băng tích tụ trong điều kiện khắc nghiệt. 
2Việc lắp đặt thêm có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành xe trên một số địa hình.   3Tấm chắn bùn sau sẽ không thể lắp đặt nếu đã gắn hệ thống kéo.

Các tùy chọn có thể ảnh hưởng tới hiệu suất xe và giá bán do chính sách thuế tại địa phương. Vui lòng tham khảo tại jaguar.com hoặc liên hệ Nhà bán lẻ Jaguar.
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LỰA CHỌN

CÁC TUỲ CHỌN & PHỤ KIỆN JAGUAR

PHỤ KIỆN BÊN TRONG

Thảm sàn xe cao cấp¹
Thảm trước sang trọng, kiểu dệt 2,050g/m2 với logo Jaguar in 
chìm và viền da Nubuck. Tấm thảm cao cấp sẽ tạo ấn tượng nội 
thất tinh tế.
Thảm cao su¹
Thảm cao su với logo Jaguar làm tăng thêm một lớp bảo vệ cho 
thảm lót sàn xe.
Thảm lót khoang hành lý cao cấp
Thảm lót mềm và sang trọng với logo Jaguar. Kiểu dệt 2,050g/m2 
chất lượng, viền da Nubuck. Thảm sẽ choàng qua miếng lót thanh 
giảm chấn để bảo vệ khỏi trầy xước và tránh đồ vật vấy bẩn khi xếp 
lên xe. Miếng lót thanh giảm chấn có thể được đặt dưới thảm khi 
không sử dụng.
Thảm sàn khoang hành lý chất liệu cao su cao cấp
Loại thảm cao cấp này được thiết kế riêng để bảo vệ khoang hành 
lý. Nhẹ và bền, dễ lấy ra để vệ sinh.
Lưới ngăn khoang hành lý
Lưới ngăn sẽ giúp giữ các đồ vật nhỏ không rơi ra khi mở cốp, đồng 
thời tối đa hoá không gian trong khoang. Được sản xuất từ chất liệu 
nhẹ, cao cấp, gồm một phần từ nhôm chất lượng cao.

Lẫy chuyển số bằng nhôm2
Lẩy chuyển số được làm từ nhôm cao cấp và thiết kế tinh tế. Lẫy 
số được hoàn thiện đánh bóng bằng tay và phủ bề mặt chống hao 
mòn khi sử dụng.
Ốp chân ga, chân phanh thể thao
Được làm từ thép không gỉ, ốp chân ga, chân phanh được cố định 
trên chân ga, chân phanh hiện có, tạo hình dáng thể thao.
Gói dành cho thú nuôi với thảm sàn cao su cho khoang hành lý
Kết hợp thảm sàn cao su khoang hành lý với vách ngăn loại cao 
vừa giúp bảo vệ xe vừa bảo vệ được thú cưng. Thảm cao su chống 
thấm nước, bảo vệ cho lớp thảm sàn khoang hành lý. Vách ngăn 
loại cao tách biệt khu vực ghế hành khách, đảm bảo an toàn cho 
thú cưng khi di chuyển.
Ốp bệ cửa phản quang được làm riêng theo yêu cầu
Bậc cửa thanh lịch ở bên cửa dành cho người lái và hành khách 
trước, được làm từ thép không gỉ và sẽ tự động bật sáng khi cửa 
mở với màu xanh Phosphor Blue ấn tượng. Khách hàng có thể đặt 
nội dung khắc trên bậc cửa theo nhu cầu riêng.

Gói dành cho thú nuôi với thảm sàn cao su cho khoang hành lý

Ốp bệ cửa phản quang, được làm riêng theo yêu cầu

1Không phù hợp với các xe có bình chữa cháy.   2Chỉ có trên xe R-Dynamic với hộp số tự động.   3Khối lượng tải sẽ thay đổi tuỳ theo loại thanh ngang của khung hành lý, liên lạc với nhà bán lẻ Jaguar gần nhất để biết thêm thông tin.   4Thanh đỡ 
trên mui đã được đính kèm theo từng dòng xe và không được xem là phụ kiện.   5Chỉ được lắp đặt khi đã gắn thanh ngang khung hành lý.   6Việc sắp xếp các phụ tùng tuỳ thuộc vào kích thước xe đạp, liên lạc với nhà bán lẻ Jaguar gần nhất để 
biết thêm chi tiết.   7iPhone® là thương hiệu đã được đăng ký bản quyền của Apple Inc tại Mỹ và các quốc gia khác, liên hệ với nhà bán lẻ Jaguar gần nhất để tìm hiểu thêm thông tin kết nối với điện thoại Iphone.   8Cần phải lắp đặt khi đã chọn 
phụ kiện Click and Go.   9Chỉ có sẵn khi chức năng Click and Go-Base được lắp đặt.



PHỤ KIỆN CHUYÊN CHỞ

Thanh ngang đỡ hành lý³ ⁴
Thanh ngang đỡ hành lý cho phép chuyên chở được nhiều phụ kiện. 
Các thanh này dễ lắp đặt và tháo gỡ mà không cần dùng dụng cụ. 
Thanh ngang có thể được trang bị cho xe mà không cần đến thanh 
đỡ mui4.
Dụng cụ chở ván trượt tuyết⁵
Hệ thống an toàn, chắc chắn của Jaguar để chuyên chở dụng cụ 
thể thao mùa đông. Lắp đặt kèm với thanh trượt để việc chuyên 
chở dễ dàng.

Hộp đựng dụng cụ thể thao5
Hộp có khoá, đặt trên mui xe, dung tích 320 lít, kích thước 
206 x 84 x 34cm để đựng các dụng cụ thể thao.
Giá chở xe đạp⁵ ⁶
Giá chở đặt trên nóc, có khoá, dễ lắp đặt, mỗI giá đặt được 
1 xe đạp, có thể chở tối đa 3 giá trên nóc xe.
Thanh gắn xe đạp
Thanh gắn xe đạp phía sau là một giải pháp rất hữu ích với cơ chế 
móc gắn và khoá dễ tháo gỡ. Thiết kế thông minh cho phép thanh 
gắn có thể được điều chỉnh hướng ra bên ngoài khi cần chất dỡ 
hàng hoá vào khoang hành lý.

CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Kết nối iPhone® và cổng sạc⁷
Thiết bị kết nối và sạc Iphone được thiết kế để vẫn có thể nhìn thấy 
điện thoại khi đang sạc, tận dụng hộc đựng ly ở kệ tì tay trước. Khi 
kết nối, bạn có thể điều khiển các chương trình giải trí trên Iphone 
qua hệ thống âm thanh/thông tin giải trí. Hộc để sạc điện thoại có 
chừa một khoảng trống để khi xe đỗ, bạn có thể vẫn sử dụng được 
nút Home. Cổng sạc IPhone sẽ ngắt kết nối nếu đã cắm thêm thiết 
bị khác.
Click and Go Base8
Click and Go là công cụ đa mục đích dùng cho hàng ghế sau. Click 
and Go Base có thể được đặt vào thanh khung điểm tựa đầu, các 
khung, móc còn lại có thể được dùng để giữ máy tính bảng, túi 
xách, áo khoác. Mỗi khung, móc được bán riêng rẽ và có thể được 
gỡ bỏ dễ dàng khi không còn sử dụng.

Click and Play9
Click and Play là một khung đựng máy tính bảng với nhiều kích 
thước khác nhau và có thể dễ dàng điều chỉnh nhiều góc độ khi đặt 
ở khoang trước hoặc khoang sau.
Tấm chắn nắng – Trước và bên hông
Dễ thao tác khi sử dụng, các tấm chống nắng cũng dễ được gấp 
gọn gàng. Đi kèm với túi đựng có logo Jaguar.
Hộp giữ nhiệt nóng lạnh ở bệ tì tay trước
Hộp giữ thức ăn, nước uống vừa làm kệ tì tay trước. Được bọc da 
và giữ cố định bằng đai an toàn, nguồn điện lấy từ ổ cắm phía ghế 
sau. Lý tưởng cho chuyến đi xa với gia đình.

Giá đỡ xe đạp trên mui

Giá móc đồ Click and Hang
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4.395mm

2.681mm 1.625mm (Bánh xe 1.635mm 20")

1.984mm

2.088mm

1.6
49

m
m

1.624mm (Bánh xe 1.634mm 20")

Chiều cao
Gồm thanh đỡ mui 1.647mm 
Gồm ăng-ten mui 1.649mm

Không gian phía trên
Không gian phía trên trong khoang trước với 
mui Panoramic cố định: 996mm 
Không gian phía trên trong khoang sau 970mm

Chỗ duỗi chân
Chỗ duỗi chân tối đa khoang trước 1.030mm 
Chỗ duỗi chân tối đa khoang sau 892mm

Khoang hành lý
Khi gấp ghế thẳng 
Cao 748mm, Rộng 1.311mm 
Thể tích 577 lít* 
Chiều rộng khoang giữa hai trục 1.057mm 
Chiều dài sàn 806mm

Khả năng gập ghế 
Chiều cao 748mm, Chiều rộng 1.311mm 
Thể tích 1.234 lít* 
Chiều rộng khoang giữa hai trục 1.057mm 
Chiều dài sàn 1.568mm

Bán kính quay đầu
Từ lề trái đến lề phải 11,4m 
Từ tường đến tường 11,9m 
Số vòng đánh lái 2,31
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2 Tiêu chuẩn   — Không có sẵn

*Khi sử dụng Hệ thống Vá lốp.   **Khi sử dụng mâm 17 inch. 
1Trọng lực theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Lắp đặt thêm các tuỳ chọn sẽ làm tăng trọng lực.   2Tuỳ theo thị trường.

XE THỂ HIỆN E-PACE R-DYNAMIC SE MÀU TRẮNG YULONG VỚI CÁC LỰA CHỌN TÙY CHỌN TƯƠNG ỨNG (TÙY THỊ TRƯỜNG)

DẦU DẦU DẦU XĂNG XĂNG XĂNG

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC D150 D180 D240 P200 P250 P300

Hệ thống truyền động/dẫn động Dẫn động  
cầu trước

Dẫn động bốn 
bánh toàn  
thời gian

Dẫn động bốn 
bánh toàn  
thời gian

Dẫn động bốn 
bánh toàn  
thời gian 

Dẫn động bốn 
bánh toàn  
thời gian

Dẫn động bốn 
bánh toàn  
thời gian

Dẫn động bốn 
bánh toàn thời 

gian

Dẫn động bốn 
bánh toàn  
thời gian

Dẫn động bốn 
bánh toàn  
thời gian

Đường kính (mm) 83 83 83 83 83 83 83 83 83

Hành trình piston (mm) 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,3 92,3 92,3

Tỉ lệ nén (:1) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,34 10,5 +/-0,5 10,5 +/-0,5 10,5 +/-0,5

PHANH

Phanh trước Phanh trước 
Đĩa thông gió 

Phanh trước 
Đĩa thông gió

Phanh trước 
Đĩa thông gió

Phanh trước 
Đĩa thông gió

Phanh trước 
Đĩa thông gió

Phanh trước 
Đĩa thông gió

Phanh trước 
Đĩa thông gió

Phanh trước 
Đĩa thông gió

Phanh trước 
Đĩa thông gió

Đường kính phanh trước (mm) 325 325 325 325 325 349 325 325 - 349** 349

Phanh sau Phanh sau  
Đĩa đặc

Phanh sau  
Đĩa đặc

Phanh sau  
Đĩa đặc

Phanh sau  
Đĩa đặc

Phanh sau  
Đĩa đặc

Phanh sau  
Đĩa đặc

Phanh sau  
Đĩa đặc

Phanh sau  
Đĩa đặc

Phanh sau  
Đĩa đặc

Đường kính phanh sau (mm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Phanh đỗ Phanh tay điện tử tích hợp bộ kẹp phanh

TRỌNG LƯỢNG1
Trọng lượng 1.775 1.831 1.843 1.831 1.843 1.926 1,832 1.832 1.894

Tổng trọng lượng 2.320 2.400 2.400 2.400 2.400 2.420 2.400 2.400 2.400

Khối lượng tối đa mỗi trục trước 1.300 1.300 1.320 1.300 1.320 1.340 1.300 1.300 1.320

Khối lượng tối đa mỗi trục sau 1.145 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

KÉO

Rơ-mooc không phanh 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Lực kéo cực đại 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Trọng lực tối đa tại điểm nối 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Trọng lượng xe và rờ-mooc 3.920 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

TRỌNG LƯỢNG TẢI TRÊN MUI XE (KG)

Lượng tải tối đa (bao gồm cả khung chở hành lý) 75 75 75 75 75 75 75 75 75

CÔNG SUẤT

Vận tốc tối đa (km/h) 199 194 193 207 205 224 216 231 240

Tăng tốc 0-100km/h (giây) 10,1 10,7 10,5 9,9 9,1 7,4 8,2 7,1 6,5

Dung tích bình nhiên liệu-có thể sử dụng (lít) 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 68,5 68,5 68,5

Bộ lọc dầu DPF2 2 2 2 2 2 2 — — —



TRUNG TÂM SẢN XUẤT PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

TRUNG TÂM SẢN  
XUẤT PHIÊN BẢN  
ĐẶC BIỆT
Trung tâm sản xuất phiên bản đặc biệt (SVO) thiết kế và chế tạo các xe Jaguar và Land Rover  
nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của thương hiệu, tập trung vào sự sang trọng, khả năng vận hành 
và công suất.

Đội ngũ các chuyên gia của chúng tôi sẽ tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu độc đáo và tăng 
cường sự gắn kết thương hiệu với các khách hàng nhiệt huyết nhất bằng việc tạo ra những trải 
nghiệm mà khách hàng sẽ nhớ suốt đời.

SVO chịu trách nhiệm tạo ra những tuyệt tác để đời, khắc họa đặc tính nổi bật về thiết kế và kỹ 
thuật của Jaguar, kết nối niềm đam mê của khách hàng với chiếc xe của họ.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT MỚI

Trung tâm kỹ thuật Phát triển phiên bản đặc biệt mới tọa lạc ngay trong lòng nước Anh. Trung tâm 
được Jaguar và Land Rover đầu tư 20 triệu Bảng Anh, được chia thành bốn khu vực nhằm hỗ trợ 
chế tác các chiếc xe đỉnh cao. Bên cạnh phòng Nhận yêu cầu và phác thảo ý tưởng, khu vực sản 
xuất sẽ lắp ráp và hoàn thiện bằng tay các dòng xe phiên bản giới hạn và phiên bản siêu phẩm  
và khu vực sơn xe cho ra những nước sơn độc nhất.

BỘ PHẬN BESPOKE TRỰC THUỘC TRUNG TÂM SẢN XUẤT PHIÊN  
BẢN ĐẶC BIỆT

Bộ phận Bespoke hình thành từ việc thấu hiểu điều mà các khách hàng đặc biệt của chúng tôi 
quan tâm hơn hết đó là sở hữu một chiếc xe độc bản cho riêng mình. Chiếc xe mà chỉ có riêng 
họ có được, bộc lộ được cá tính và sở thích cá nhân. Ý thức được điều đó, SVO phát triển phòng 
Nhận yêu cầu và phác thảo ý tưởng, cho phép chế tạo nên những chiếc xe tinh tuý và sang trọng 
bậc nhất thế giới. Bộ phận Bespoke với cơ sở mới được đặt trong trung tâm kỹ thuật SVO tại 
Warwickshire, nước Anh.
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GIẢI ĐUA JAGUAR

JAGUAR TRÊN 
ĐƯỜNG ĐUA
Từ Le Mans đến giải Công thức 1 cho đến hiện tại là giải Công thức E và Jaguar 
I-PACE eTROPHY, danh tiếng của Jaguar về hiệu suất, công nghệ và thiết kế đã 
được kiểm chứng tại các giải đua khắc nghiệt nhất thế giới.

GIẢI ĐUA FORMULA E

Năm 2016, Jaguar là nhà sản xuất xe hạng sang đầu tiên tham gia giải đua Formula E của FIA. 
Diễn ra trên các cung đường đua ở những thành phố sầm uất nhất thế giới như Hong Kong, Paris 
và New York, giải đua Formula E là một sân chơi hoàn hảo để phô diễn công nghệ của xe hơi chạy 
điện trong môi trường đường đua hiệu năng cao.

Ghi dấu những khoảnh khắc khó quên, từ vòng đua phân hạng khắc nghiệt đến giây phút chạm 
đích ấn tượng hay những lần tăng tốc nghiệt ngã và thời gian hoàn tất một vòng đua kỷ lục, giải 
Formula E thúc đẩy Jaguar phát triển hệ thống truyền động bằng điện. Sau mỗi mùa giải, Formula 
E giúp các kỹ sư Jaguar phát triển những mẫu xe điện tốt hơn.

Tìm hiểu thêm chi tiết tại jaguar.com/jaguar-racing
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eTROPHY của JAGUAR I-PACE

Một lần nữa, chúng tôi tiên phong giới thiệu một chuỗi các giải đua dành cho dòng xe chạy điện, là 
giải đấu bên cạnh giải đua Formula E của FIA, diễn ra cùng thời điểm trên cung đường đua tại các 
thành phố và được dành riêng cho các dòng xe đua eTROPHY của Jaguar I-PACE.

Được thiết kế, chế tác và sản xuất bởi đội ngũ chuyên phụ trách Các phiên bản đặc biệt của 
Jaguar Land Rover, những mẫu xe đua chạy điện mang lại trải nghiệm lái phấn khích và khả năng 
kết nối đỉnh cao. Giải đua Jaguar I-PACE eTROPHY mang lại cơ hội cho những tay đua tương lai 
phô diễn tài năng, tranh tài tại đường đua dành cho dòng xe thể thao không khí thải ở quy mô 
toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm chi tiết tại jaguar.com/eTROPHY



THẾ GIỚI CỦA JAGUAR

THẾ GIỚI CỦA JAGUAR
Chọn E-PACE và bạn bắt đầu đặt chân vào thế giới của Jaguar đầy hứng khởi.

LÁI THỬ

Cách tốt nhất để cảm nhận xe Jaguar là lái thử nó. Chương trình Trải nghiệm Jaguar cho bạn 
nhiều cơ hội độc đáo để thực sự cảm nhận các đặc tính tinh túy nhất của xe. Đây cũng là dịp bạn 
thử thách giới hạn của chính bản thân và của xe Jaguar.

Hãy tìm hiểu thêm tại trang jaguar.com/experience.

ĐẰNG SAU NHỮNG TUYỆT TÁC

Chuyến tham quan nhà máy của chúng tôi là cơ hội độc đáo để bạn trải nghiệm toàn bộ quy trình 
sản xuất xe, từ công đoạn dập khuôn thép đến hoàn chỉnh chi tiết cuối cùng. Tại nhà máy hiện đại 
của chúng tôi, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cách các kỹ thuật viên lành nghề làm việc với các 
máy móc hiện đại để cho ra đời những chiếc Jaguar tuyệt tác.

Hãy tìm hiểu thêm tại jaguar.com/experience-jaguar/behind-the scenes

TRẢI NGHIỆM LÁI TRÊN BĂNG

Cảm nhận khả năng lái xe ở tầm cao mới với trải nghiệm lái trên băng cùng Jaguar Land Rover.
Từ năm 2017, chúng tôi ra mắt chuyến phiêu lưu ở Arjeplog, Thụy Điển để thử thách và phát triển kĩ 
năng lái trong điều kiện khắc nghiệt. Đây là dịp hiếm có dành riêng cho cả chủ xe và những người 
đam mê xe chinh phục những cung đường khó nhất thế giới, với sự hướng dẫn của các chuyên gia. 
Các huấn luyện viên tầm cỡ sẽ hướng dẫn các bạn từng bước, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm lái đã 
được tích lũy qua nhiều năm. Các bạn sẽ drift xe trên băng, vượt qua những khúc cua hoàng tráng 
và cảm nhận sự mạnh mẽ của Jaguar và Land Rover.

Nếu bạn muốn tham gia vào chuyến phiêu lưu sắp tới, hãy ghé thăm trang 
jaguar.com/experience-jaguar/iconic-experiences
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BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG VÀ PHỤ KIỆN JAGUAR

Bộ sưu tập Jaguar mới nhất được chế tác với trình độ thiết kế và sự tinh túy tương tự như khi chế tác các 
dòng xe. Điều này được thể hiện qua các mẫu quần áo, các thiết kế da và đồ dùng du lịch. Chúng tôi cũng 
có những mẫu thời trang và các mẫu quà tặng gợi nhắc các thành tích đã đạt được cũng như làm nổi 
bật phong cách đường đua thể thao.

Tìm hiểu thêm tại www.jaguar.com/shop

TẠP CHÍ JAGUAR

Tạp chí Jaguar sống động, hiện đại, phản ánh lối sống đô thị. Với sự tham gia của những nhà thiết kế 
nhiệt huyết và những tay viết kỳ cựu, các trang trên tạp chí lần lượt cho bạn những thông tin thú vị đằng 
sau các tuyệt phẩm Jaguar cũng như về lối sống, sự sang trọng, phong cách, thiết kế và các chuyến đi 
đến vùng đất mới. Tạp chí Jaguar được phát hành một năm hai lần, hoàn toàn miễn phí trong ba năm 
đầu tiên. Hãy liên lạc với các đại lý của Jaguar để được nhận.
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Dầu nhớt Castrol EDGE Professional được Jaguar đặc biệt khuyên dùng.

Meridian là nhãn hiệu đăng ký độc quyền của Cty TNHH Meridian Audio. 
Các nhãn hiệu và biểu tượng Bluetooth® do Bluetooth SIG Inc. sở hữu và bất kỳ việc sử dụng nào của 
Jaguar Land Rover Limited về các nhãn hiệu trên đều được cấp phép. iPhone là nhãn hiệu thương mại của Apple 
Inc, được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. đến quá trình lái xe và sự an toàn của các phương tiện khác.

XE THỂ HIỆN Ở BÌA TRƯỚC VÀ SAU: E-PACE PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN VỚI TÔNG MÀU ĐỎ CALDERA 
(TÙY THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG ÁP DỤNG)

HÌNH ẢNH XE Ở BÊN TRÁI: E-PACE VỚI TÔNG MÀU XÁM BORASCO VỚI NHỮNG TÙY CHỌN THÍCH HỢP 
(TÙY THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG ÁP DỤNG)

Dịch vụ JAGUAR CARE

E-PACE mang đến quý khách hàng dịch vụ bảo hành 3 năm và dịch vụ tiêu chuẩn có thời hạn 5 năm 
hoặc 100.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Chính chương trình này đã giúp cho tổng chi phí sở 
hữu của mẫu xe E-PACE trở nên tiết kiệm nhất so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Để biết 
thêm thông tin chi tiết về chương trình Jaguar Care của mẫu E-PACE, quý vị vui lòng truy cập vào 
trang web jaguar.com/jaguarcare

PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG

Các phụ tùng chính hãng Jaguar được thiết kế, thử nghiệm và sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn về 
chất lượng, độ ăn khớp và tính bền bỉ của chúng tôi. Mỗi phụ tùng đều được thiết kế chuyên biệt 
cho mẫu E-PACE của quý vị nhằm mang lại khả năng vận hành tối ưu và kéo dài tuổi thọ tối đa cho 
mẫu xe này.

XE BÁN THEO LÔ VÀ DOANH NGHIỆP

Các doanh nghiệp thể hiện phong cách và cá tính đặc trưng của công việc kinh doanh của mình với 
những mẫu xe Jaquar năng động và độc đáo. Chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ hậu mãi 
hướng đến sự hài lòng của khách hàng nhằm bảo đảm rằng mỗi mẫu xe Jaguar đều sử dụng tiêu 
chuẩn cao nhất và tiết kiệm chi phí nhất cho các doanh nghiệp. Quý vị vui lòng truy cập trang web 
jaguar.com/fleet-and-business để biết thêm thông tin chi tiết.

GÓI HỖ TRỢ JAGUAR ASSISTANCE.

Gói hỗ trợ Jaguar Assistance cung cấp những hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, từ việc xe không 
di chuyển được do hư hỏng hoặc tai nạn cho đến những vấn đề nhỏ nhất như là thủng lốp xe. 
Quý khách có thể yên tâm với gói hỗ trợ trên đường của chúng tôi trong bất kì tình huống nào 
và bất kể nơi nào quý khách gặp sự cố.

CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA JAGUAR

Xe mới hay đã qua sử dụng, cho tư nhân hay doanh nghiệp, chúng tôi đều có những tuỳ chọn tài 
chính phù hợp với nhu cầu của quý vị. Vui lòng liên hệ với Đại lý Jaguar tại địa phương để biết thêm 
thông tin chi tiết.

BẢO HIỂM

Các bộ phận quan trọng của E-PACE đều có thể được bảo hiểm với dịch vụ tiết kiệm thời gian và chi 
phí sửa chữa. Mẫu xe E-PACE là mẫu xe có các xếp hạng đánh giá theo nhóm xe có mức bảo hiểm 
cạnh tranh nhờ tập trung chủ yếu vào chi phí sửa chữa thấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng 
liên hệ với nhà bán lẻ Jaguar tại địa phương.

LUÔN THUẬN TIỆN CHO BẠN
Cũng như việc đem đến những dịch vụ và sản phẩm thời trang độc đáo, Jaguar giúp cho việc sở 
hữu xe và trải nghiệm lái được thoải mái và dễ dàng.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Jaguar Land Rover Limited không ngừng tìm kiếm các phương pháp cải thiện các đặc tính kỹ thuật, thiết kế và 
sản xuất các mẫu xe của mình và những thay đổi này vẫn diễn ra liên tục. Dù chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra thông 
tin cập nhật nhất, tập tài liệu này không nên được xem là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tuyệt đối hay là một phần 
của các gói ưu đãi bán hàng của bất kỳ mẫu xe nào. Các nhà phân phối hay bán lẻ không phải là đại diện của 
Jaguar Land Rover Limited dưới bất cứ hình thức nào dù trực tiếp hay gián tiếp.

MÀU SẮC
Màu sắc thể hiện ở đây có thể bị hạn chế trong quá trình in ấn, do vậy có thể hơi khác so với màu thực tế trên 
xe. Công ty được quyền miễn trách về việc thay thế hay bỏ bớt bất kỳ màu nào mà không cần thông báo. Một số 
màu có thể không có ở quốc gia của bạn. Vui lòng kiểm tra các mã màu và các thông số kỹ thuật hiện có với đại 
lý Jaguar. Các nhà phân phối và đại lý không phải là đại diện của Jaquar Land Rover Limited và hoàn toàn không 
có quyền ràng buộc Jaguar Land Rover Limited với bất kỳ trách nhiệm nào dù trực tiếp hay gián tiếp.

CẢI TIẾN VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI JAGUAR
Jaguar được cam kết giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu thô, sử dụng ít nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
sản sinh ít khí thải, và đó đồng thời là một phần trong sự phát triển kinh doanh lâu dài và có trách nhiệm của 
chúng tôi.

Tìm kiếm 'Cải tiến môi trường Jaguar' để biết thêm chi tiết.




