E-PACE
Пасивнапідвіска
Повний привод із системою Standard Driveline
Світлодіодні фари
Система JaguarDriveControl™
Електропідсилювач керма (EPAS)
Автоматичне регулювання жорсткості керування в
залежності від швидкості
Динамічний контроль стійкості (DSC)
Система розподілу крутного моменту (TVBB)
Система старту на слизькій поверхні
Електричне паркувальне гальмо (EPB)
Допомога при екстренному гальмуванні (EBA)
Дистанційний прогрів двигуна і салону із функцією
програмування Timedclimate
Передній та задній парктронік
10" сенсорний дисплей TouchPro на передній панелі

-

2.0D I4 150PS AWD Auto

Fuji White

-

Сидіння з тканини кольору Ebony,
салон Ebony/Ebony

-

Перемикачі передач під кермом з чорним покриттям
Двері багажного відділення з електроприводом
18" 9-спицеві диски 'Style 9008'
Механічне регулювання передніх сидінь за 8
налаштуваннями - з підігрівом передніх сидінь
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Пакет COLD CLIMATE (Вітрове скло з обігрівом,
Підігрів форсунок омивача вітрового скла, Підігрів
керма, Килимки гумові)

1 232 616,00 грн.*
*Усі ціни вказані в Євро, включаючи ПДВ (остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу
на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. Умовами договору може бути передбачено
еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість розраховується за валютним курсом на день здійснення оплати,
який відображується на веб-сайті -

http://www.winner.ua/)Курс

Євро 32.20 від01.12.2018

E-PACE
-

Килимок багажного відділення 2 770,68 грн.
Килимки салону гумові X540
4 029,63 грн.
Сітка для утримання багажу 2770,68 грн.
База для змінних аксесуарів 906,84 грн.
Вішак для верхнього одягу
2 216, 28 грн.

1 247 849,00 грн.*
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*Усі ціни вказані в Євро, включаючи ПДВ (остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на
день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. Умовами договору може бути передбачено еквівалент
вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість розраховується за валютним курсом на день здійснення оплати, який
відображується на веб-сайті - http://www.winner.ua/)Курс Євро 32.20 від01.12.2018

