J W latach 70. XX wieku parla-

ment angielski przez wzgląd na bezpieczeństwo przechodniów zakazał
montażu figurki Jaguara na masce.
Firma specjalizująca się w produkcji
akcesoriów do ekskluzywnych aut
odnowiła tradycję brytyjskiej marki.
Za dodatkową opłatą każdy kierowca
może zamontować na masce
„dzikiego kota”.

Jaguar to słowo od lat kojarzące się jednoznacznie z siłą, szykiem, wdziękiem, zwinnością, prędkością i luksusem.
Jaguar to marka zachwycająca wysublimowanymi modelami samochodów o imponującej sylwetce, która łączy w sobie
stylistykę i osiągi samochodów sportowych z wyrafinowaniem luksusowej limuzyny. Mocna, znakomita konstrukcja
w połączeniu ze zwinnością i trwałością sprawia, że modele Jaguar są szybkie i piękne.

www.jaguar.pl

To, czego nie wiedziałeś

J Według przeprowadzonej ankiety

system inteligentnego kluczyka (Jaguar Smart
Key), który umożliwia uruchomienie silnika
i odblokowanie samochodu. W 2005 roku
Jaguar wprowadził nowatorski system ochrony
pieszych realizowany poprzez pirotechniczne
odpalanie przedniej maski w modelu XK.
W 2007 roku ten sam system ochrony
pieszych został zaprezentowany w najnow-

Oferta i wartości
Prezentując perfekcyjne modele pełne
luksusu, elegancji i wyrafinowania, firma
Jaguar oferuję stuprocentową satysfakcję
z posiadania „dzikiego kota” i przygodę, która
nie tylko odsłoni świat na nowo, ale na nowo
też go zdefiniuje. Koneserzy marki Jaguar
zachwycają się zarówno modelami, które
zyskały sławę w minionym wieku – E- Type czy
XJ-S – jak i obecnymi, które łączą w sobie
tradycyjne wykonanie i inteligentne technologie. Pod zmysłowymi liniami Jaguara kryją się
technologie ery kosmicznej i przełomowe
rozwiązania projektowe. Aluminiowe nadwozia
w modelach XJ czy XK zapewniają nadzwyczajne korzyści – zapierające dech w piersiach
przyspieszenie, szybsze hamowanie, precyzyjne prowadzenie oraz zwiększoną oszczędność paliwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom
rynku, firma Jaguar zaprezentowała na
Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych
we wrześniu 2007 model XF, który był
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efektem odważnej decyzji o odmłodzeniu
wizerunku marki. Aerodynamiczny kształt jak
nigdy dotąd wywoływał skojarzenia z przyczajonym do skoku drapieżnikiem. Energetyzująco
piękny Jaguar XF stał się wyrazem doskonałości projektu i myśli technicznej spod znaku
Jaguara. XF stał się symbolem nowoczesnego
luksusu. Bazując na sukcesie nowych modeli
XK i XF firma Jaguar zdecydowała się na
kolejny krok – odmłodzenie flagowego modelu
Jaguara XJ. Premiera w 2009 roku całkowicie
nowego Jaguara XJ stałą się kamieniem
milowym dla odmłodzonej marki Jaguar.
Reinkarnacja ikony sprawiła, że nowy Jaguar
XJ pozycjonowany jako czterodrzwiowy „okręt
flagowy” marki Jaguar, stał się atrakcyjny dla
nowego pokolenia klientów.
Innowacje i promocje
Firma Jaguar wierzy niewzruszenie w czystą
radość jazdy, a to oznacza, że samochody
Jaguar uzbrojone są w cały arsenał dyskret-

nych technologii, które pomagają kierowcy
i chronią go w sposób niezauważalny.
Poczucie komfortu i kontroli zaczyna się już
od samopoziomującego zawieszenia pneumatycznego, które reguluje wysokość zawieszenia po to, by poprawić aerodynamikę
i oszczędność paliwa. Co więcej, aktywne
zawieszenie komputerowe subtelnie dostosowuje charakterystykę prowadzenia i właściwości jezdne do każdej zmiany warunków
drogowych. Gdy droga jest śliska, układ
kontroli trakcji zapobiega buksowaniu kół
napędowych podczas ruszania z miejsca lub
przyśpieszania. W czasie długiej jazdy po
autostradzie wielokrotnie nagrodzony przez
gremia dziennikarskie inteligentny tempomat,
wykorzystujący radar mikrofalowy, nie tylko
utrzymuje stałą prędkość, ale również
monitoruje ruch przed samochodem i dostosowuje prędkość tak, aby zachować odpowiedni dystans od poprzedzającego pojazdu.
Dla maksymalnej wygody kierowcy stworzono

szym modelu XF. Jaguar XF jest pierwszą
limuzyną w swoim segmencie wyposażoną
w ten innowacyjny system.
Kontekst rynkowy
Dla firmy Jaguar liczy się przede wszystkim
doskonałe rzemiosło, czyli inaczej mówiąc,
perfekcyjne wykonanie wykorzystujące
najnowocześniejsze metody i technologie.
Dlatego też każdy może się przekonać
i doświadczyć, że najdrobniejszy nawet
element Jaguara został stworzony przez ludzi,
którym wyjątkowo zależało na jakości.
Samochody te są wyznacznikiem prestiżu
i elegancji. Nie bez powodu hasło reklamowe
Jaguara brzmi „gorgeous” – wyjątkowy.
Osiągnięcia i perspektywy
Firma Jaguar bezustannie poszukuje sposobów
na udoskonalenie samych modeli i procesu
produkcji samochodów, dlatego samochody
i proces wytwarzania ulegają ciągłym modyfikacjom. Jaguar chce być częścią światowej
czołówki przedsiębiorstw charakteryzujących
się rentowną i ekologiczną produkcją.
Jaguar to samochód wyjątkowy i nietuzinkowy – klasa sama dla siebie. Jeżdżą nim
koronowane głowy i wielkie gwiazdy.
Nieprzerwanie jest obiektem pożądania obu
płci, młodego i starszego pokolenia. Jaguar
to marka, która powstała, by zachwycać,
kusić, olśniewać i hipnotyzować.

1922 początek historii jednej
z najsłynniejszych marek świata;
w Blackpool William Lyons
otworzył wraz ze wspólnikiem
Williamem Walmseyem warsztat
produkujący aluminiowe
przyczepy motocyklowe
1931 z nowej siedziby w Coventry
Lyons wypuścił na rynek pierwsze
auto własnej konstrukcji – SS1

przez prestiżowy brytyjski magazyn
„Autocar”, Jaguar E-Type został
okrzyknięty najseksowniejszym
i najpiękniejszym samochodem
świata. Zostało wyprodukowanych
tylko 72 tysiące egzemplarzy.
Do dziś Jaguar E-Type wzbudza wyjątkowe emocje, sprawiając, że jego
popularność jest wciąż ogromna.

J Jaguar XJ-S przeszedł do historii

jako najdłużej produkowany model
firmy; przez 21 lat fabryka wyprodukowała 115 tys. egzemplarzy.

J Model XJ produkowany nieprzerwanie od 1968 roku czytelnicy
magazynu „Business Car Awards”
ogłosili „luksusowym samochodem
roku 2007”.

J Dotychczasowy rekord

prędkości Jaguara, ustanowiony
przez model XJ220 w roku 1992
– 350 km/h, został poprawiony przez
najnowszego Jaguara XF-R 2010
na 363,188 km/h.

J Aluminiowe nadwozie nowego

Jaguara XJ wykonane jest w autorskiej technologii firmy Jaguar,
zainspirowanej przez rozwiązania
lotnicze i kosmiczne, dzięki
czemu XJ jest aż o 150 kg lżejszy
od swoich konkurentów.

1968 wprowadzono model
czterodrzwiowej limuzyny XJ 6
1989 przejęcie marki Jaguar przez
Ford Motor Company
2006 wdrożenie innowacyjnej technologii
z dziedziny bezpieczeństwa
w modelu XK – pirotechnicznie
odpalana maska chroniąca pieszych

1945 zmiana nazwy marki
na Jaguar Cars

2007 premiera modelu Jaguar XF
stanowiącego nowy język projektowy w dziedzinie motoryzacji

1961 zaprezentowany w Genewie model
E-Type stał się symbolem epoki

2009 reinkarnacja ikony, premiera
w Londynie nowego Jaguara XJ
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