
F-PACE
P400E LIMITED EDITION 

PRIJS- EN SPECIFICATIELIJST 
1 JANUARI 2022 – MODELJAAR 2022

https://www.jaguar.nl


SPECIFIEKE KENMERKEN F-PACE P400e LIMITED EDITION S
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. F-PACE P400e S OPTIECODE

Glazen panoramadak met elektrisch bediend schuif-/kanteldeel vóór 041CZ

12-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen 300JT

Cold Climate Pack (verwarmbare stuurwielrand, hogedruk koplampsproeiers, verwarmbare voorruit) 072BI

Consumentenvoordeel F-PACE P400e Limited Edition S: € 3.302

1
Configureer uw F-PACE op jaguar.nl

MODELLEN EN AUTOPRIJZEN

CODE UITVOERINGEN EN MOTOREN TRANSMISSIE AANDRIJVING VERMOGEN 
kW/pk

GECOMBINEERDE 
CO2-EMISSIE  

g/km 
WLTP2)

GECOMBINEERD 
VERBRUIK  
l/100 km 
WLTP2)

NETTO 
CATALOGUS- 

PRIJS
BTW BPM FISCALE  

WAARDE
CONSUMENTEN- 

PRIJS1)

F-PACE P400e Limited Edition S

5000686843 P400e 2.0 liter viercilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 297 / 4043) 50 2,2 € 64.466,12 € 13.537,88 € 2.176,00 € 80.180,00 € 81.565,00

F-PACE P400e Limited Edition R-Dynamic SE

5000686851 P400e 2.0 liter viercilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 297 / 4043) 52 2,4 € 69.792,56 € 14.656,44 € 2.346,00 € 86.795,00 € 88.180,00

F - P A C E  P 4 0 0 e  L i m i t e d  E d i t i o n s 
M O D E L J A A R  2 0 2 2

SPECIFIEKE KENMERKEN F-PACE P400e LIMITED EDITION R-DYNAMIC SE
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. F-PACE P400e R-DYNAMIC SE OPTIECODE

Glazen panoramadak met elektrisch bediend schuif-/kanteldeel vóór 041CZ

12-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met memoryfunctie bestuurdersstoel 300JV

Cold Climate Pack (verwarmbare stuurwielrand, hogedruk koplampsproeiers, verwarmbare voorruit) 072BI

Driver Assist Pack (Adaptive Cruise Control met Steering Assist, Rear Collision Monitor) 017TE

Consumentenvoordeel F-PACE P400e Limited Edition R-Dynamic SE: € 3.547

AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)   Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.  

Consumentenprijzen zijn inclusief 5 jaar garantie met een maximum van 150.000 kilometer en inclusief 5 jaar Jaguar Assistance. Voorwaarde voor Jaguar Assistance: kies jaarlijks voor een Jaguar erkend reparateur voor uw regulier onderhoud en Zomer- of  
Wintercheck. Uw recht op Jaguar Assistance vervalt wanneer uw regulier onderhoud en Zomer- of Wintercheck niet jaarlijks zijn uitgevoerd door een Jaguar erkend reparateur.

2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te 
meten. De WLTP vervangt de vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dyna-
mische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met  
telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting  
(TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

3)   Bij combinatie van benzine- en elektromotor

LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt 
alleen de basis-BPM genoemd die geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief 
een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van 
tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele opties of een combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. In de configurator van dit model op jaguar.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die de juiste prijs van de door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. 
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg jaguar.nl of uw dealer voor meer informatie.
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2022.
De F-PACE P400e Limited Edition en de F-PACE R-Dynamic P400e Limited Edition zijn Limited Editions op basis van 22MY specificaties en zijn beperkt beschikbaar, zolang de voorraad strekt.  
De Jaguar F-PACE Limited Editions zijn beschikbaar met andere opties, zolang deze niet in conflict zijn met de standaarduitrusting. Ook is de auto beschikbaar met verschillende interieur-/bekledingskleuren tegen meerprijs.  
Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie m.b.t. beschikbaarheid en prijzen. Wijzigingen in prijzen en specificaties blijven voorbehouden.

https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/f-pace_k2125/48gn9


2 AFBEELDINGEN – F-PACE P400e LIMITED EDITION S

Getoonde auto is uitgerust met lakkleur Santorini Black tegen meerprijs.



2 AFBEELDINGEN – F-PACE P400e LIMITED EDITION R-DYNAMIC SE

Getoonde auto is uitgerust met lakkleur Santorini Black tegen meerprijs.



BEKIJK CONFIGURATIE
F-PACE LE S

PROEFRIT

BEKIJK CONFIGURATIE
F-PACE LE R-DYNAMIC SE

CONFIGUREREN
Van een scala aan lakkleuren tot een keur aan accessoires. De F-PACE biedt ultieme mogelijkheden voor individuele 
expressie. Ga uw gang. Personaliseer uw auto. Bekijk de configuratie van de F-PACE P400e Limited Edition S en de 
F-PACE P400e Limited Edition R-Dynamic SE via de buttons BEKIJK CONFIGURATIE.  
Let op: de in de configurator getoonde prijzen zijn niet van toepassing op de P400e Limited Edition.  
Configureert u liever een individuele F-PACE, inclusief opties naar keuze, klik dan op de button CONFIGUREREN.

3 PERSONALISEREN

BEKIJK ACCESSOIRES

https://build.jaguar/DC8C7FE8
https://jaguarlandrover.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=jHQjPM5ai6nKqccBomxpLIFgW7tOvWdySgyP%2BoD5NbNUytgz4t20sbzTt13V68SRmMwRB7M6TR_JEdt45s&formCode=jag-td-nl-nl
https://build.jaguar/22D22DCC
https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/f-pace
https://accessories.jaguar.com/nl/nl/


Prijslijst F-PACE Limited Edition (Modeljaar 2022) van 1/1/2022 – issue 1 1/1/2022 
vervangt de prijslijst F-PACE Limited Edition (Modeljaar 2022) van 1/10/2021 – issue 1 1/10/2021 
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Briggs Office 
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3528 AG Utrecht 
jaguar.nl

JAGUAR FINANCIAL SERVICES: DE ZEKERHEID VAN VERANTWOORD FINANCIEREN 
Uw wensen vormen het uitgangspunt voor een financiering op maat. Vooraf inventariseert uw dealer al uw voorkeuren en wensen, en zet daar de uitgebreide 
mogelijkheden tegenover. U kunt er bovendien op vertrouwen dat het advies verantwoord is, want Jaguar Financial Services committeert zich aan de door de 
Vereniging van Financierings-ondernemingen (VFN) opgestelde gedragscode. Oftewel u loopt geen onnodig risico. 

JAGUAR INSURANCE  
Jaguar Insurance is een verzekering met een klantgerichte aanpak. Wij luisteren naar u en wij denken met u mee. Of het nu gaat om het aanvragen van een 
verzekering, wijzigen van gegevens of om het afwikkelen en herstellen van eventuele schades. En dit alles tegen uitstekende voorwaarden en een aantrekkelijke 
premie. Jaguar Insurance is een initiatief van financieringsmaatschappij FCA Capital Nederland en Anac Backoffice, en wordt via de dealers aangeboden. De 
volledige administratie is in beheer bij Anac Backoffice, gevestigd in Eindhoven. Daar staat een deskundig team voor u klaar dat al uw vragen en meldingen 
vakkundig en op correcte wijze kan afhandelen. De risicodrager van het product is ASR Schadeverzekering N.V. 

BELANGRIJKE MEDEDELING
Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's te verbeteren en er vinden derhalve 
voortdurend wijzigingen plaats. Hoewel in deze Prijs- en specificatielijst zo actueel mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een 
onfeilbare leidraad voor de huidige specificaties. Deze Prijs- en specificatielijst is niet bedoeld als offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig. Dealers 
zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete 
activiteiten uit te voeren of vertegenwoordigingen aan te gaan. In deze Prijs- en specificatielijst vermelde vergelijkingen en vergelijkingswaarden zijn gebaseerd op 
officiële fabrieksgegevens en testresultaten.

De afbeeldingen op de voor- en achterzijde van de cover tonen de F-PACE P400e in Portofino Blue (optie tegen meerprijs).

https://www.jaguar.nl
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