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Com visual assertivo, formato robusto e curvas marcantes, o E-PACE se baseia 
em nosso passado e aponta para o nosso futuro.

“Um interior totalmente preparado com a tecnologia conectada mais atualizada, 
riqueza de cores e detalhes exclusivos. O novo cockpit do E-PACE foi aperfeiçoado 
para integrar de forma magnífica as nossas mais avançadas interfaces digitais, 
controles de condução de alta qualidade e materiais de toque suave melhorados.”
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DESIGN DINÂMICO
Novo e arrojado, o E-PACE traz uma nova grade com 
extremidade em motivo laminado, dando-lhe um aspecto 
ainda mais assertivo. O formato robusto do veículo flui ao 
redor dos arcos das rodas, criando curvas dramáticas que 
lembram o F-TYPE, nosso carro esportivo mais famoso.

Os veículos mostrados são da linha global Jaguar. As especificações, os opcionais 
e a disponibilidade podem variar de acordo com o mercado e devem ser verificados 
na concessionária Jaguar mais próxima de você. Os dados de CO₂ e economia de 
combustível podem variar de acordo com o tipo de roda e opcionais instalados.

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo 
e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações para obter informações mais 
detalhadas ou entre em contato com a concessionária Jaguar mais próxima para obter 
mais informações.

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE NA COR AZUL BLUEFIRE 
COM OPCIONAIS INSTALADOS (DISPONIBILIDADE CONFORME O MERCADO)
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UMA PRESENÇA MARCANTE
Elegantes e surpreendentes com a opção dos motivos “J-Blade” e indicadores de direção 
animados, as luzes LED do veículo incluem a nova tecnologia de pixels* e o que há de mais 
avançado na nossa experiência em faróis altos. Eles produzem uma luz de cor mais próxima 
à luz do dia para ajudar a reduzir a fadiga do motorista e garantir que o E-PACE deixe uma 
impressão duradoura.

*Item opcional.

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE NA COR AZUL BLUEFIRE COM OPCIONAIS INSTALADOS 
(DISPONIBILIDADE CONFORME O MERCADO)
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BOM DE SE VER. DE QUALQUER ÂNGULO.
A presença marcante do E-PACE expressa as credenciais de design da Jaguar, 
com seções traseiras acentuadas e características esportivas, como as rodas de 
20" de acabamento diamantado1. Estas valorizam ainda mais a presença do veículo. 
Os gráficos das lanternas traseiras acentuam sua postura, com os escapamentos 
integrados com motivos de performance2 que adicionam um acabamento premium.

1Recurso opcional.  2De acordo com o motor.

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE NA COR AZUL BLUEFIRE COM OPCIONAIS INSTALADOS 
(DISPONIBILIDADE CONFORME O MERCADO)
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ENTRE NO SEU PRÓPRIO MUNDO
Dentro do ambiente focado no design do E-PACE, tudo tem o seu propósito, estilo e 
senso de refinamento. Isso permite o armazenamento de itens pequenos líder da categoria, 
perfeito para o uso no dia-a-dia. Detalhes como o apoio de cabeça com leaper em relevo 
e elementos cromados tornam o dia-a-dia mais especial. Você pode optar por acentuar 
o espaço usando materiais conceituados e cores ousadas. A versão R-DYNAMIC inclui 
assentos esportivos com costura contrastante. Você pode personalizar o interior do 
seu jeito.

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE COM ASSENTOS ESPORTIVOS EM COURO WINDSOR PERFURADO CLOUD 
COM INTERIOR EBONY/CLOUD. OUTROS OPCIONAIS TAMBÉM INSTALADOS (DISPONIBILIDADE CONFORME O MERCADO)
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*Item opcional.

Os itens integrados somente devem ser usados pelo motorista quando for 
seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do seu 
veículo durante todo o tempo.

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE COM ASSENTOS ESPORTIVOS 
EM COURO WINDSOR PERFURADO CLOUD COM INTERIOR EBONY/CLOUD. 
OUTROS OPCIONAIS TAMBÉM INSTALADOS (DISPONIBILIDADE CONFORME 
O MERCADO)

SENTE‑SE E RELAXE
Cada componente do E-PACE foi cuidadosamente 
projetado para fornecer uma experiência refinada 
e tátil. O novo Seletor de Condução com costura de 
bola de críquete, a tela Touchscreen de 11,4" e a alça de 
couro reiteram o foco no motorista. O teto panorâmico* 
preenche o interior com luz natural. O espaço é magnífico.
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DETALHES QUE FAZEM 
A DIFERENÇA
Deixe seus olhos acompanharem os contornos ao redor 
da cabine. Os assentos são feitos com materiais sustentáveis 
ou estofamentos* em couro para dar maior sofisticação. 
A figura do filhote de jaguar no para-brisa e na luz de 
cortesia valoriza a personalidade do veículo. Há muito 
o que desfrutar.

*Item opcional.
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PODER. PERFORMANCE. PRECISÃO.
Com potência e prazer de dirigir, nosso motor a gasolina de 4 cilindros é otimizado para 
economia de combustível e dirigibilidade. A injeção direta de combustível, usando injetores 
montados em posição central, garante a entrega precisa de combustível para promover 
uma combustão altamente limpa e eficiente com baixas emissões.

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC HSE NA COR VERMELHO CALDERA COM OPCIONAIS INSTALADOS 
(DISPONIBILIDADE CONFORME O MERCADO)
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AJUSTANDO O RITMO
Você pergunta, o E-PACE responde. Uma série de 
tecnologias avançadas, como a Vetorização de 
Torque por Frenagem e o All Surface Progress Control, 
ajudam a manter o controle e a confiança. O sistema 
Adaptive Dynamics opcional analisa rapidamente as 
superfícies da estrada e o estilo de direção para fornecer 
uma conexão constante entre a estrada e o motorista. 
Para personalizar ainda mais a sua condução, o JaguarDrive 
Control permite escolher diversos modos de condução 
e personalizar uma configuração dinâmica. Com o 
Configurable Dynamics opcional, você personaliza 
ainda mais seu E-PACE para promover uma condução 
realmente emocionante.
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TRAÇÃO TOTAL PARA QUALQUER CLIMA
O sistema de Tração Integral (AWD) do E-PACE combina a agilidade e a característica 
da Tração Traseira (RWD) com a maior segurança e tração proporcionadas pelo AWD. 
Mas quando as condições da estrada se tornam mais desafiadoras, o sistema canaliza 
sutilmente a potência para oferecer tração ideal e um progresso mais confortável. 
Em seguida, a Intelligent Driveline Dynamics (IDD) da Jaguar entra em ação. 
Usando sensores que medem as intervenções de aceleração e direção para antecipar 
a derrapagem das rodas, o IDD coordena perfeitamente essas entradas para distribuir 
o torque conforme a situação. Além disso, o novo sistema Adaptive Surface Response 
(AdSR) funciona em todas as velocidades, monitorando o ambiente do carro e 
ajustando as configurações do motor e dos freios para maximizar a aderência na 
maioria das superfícies.
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*Apenas smartphones compatíveis. Seu carro está preparado para o Apple CarPlay. Os serviços oferecidos 
pelo Apple CarPlay dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte apple.com/br/ para 
obter mais informações. Seu carro está preparado para o Android Auto. Os serviços oferecidos pelo Android 
Auto dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte android.com/intl/pt‑BR_br/ para obter 
mais informações. Apple CarPlay é uma Marca Comercial da Apple Inc.

Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista 
deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo. As funcionalidades, opções e 
disponibilidade do Pivi e InControl dependem de cada mercado. Consulte a disponibilidade e os termos da 
concessionária Jaguar mais próxima de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos 
os locais. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo telas ou sequências, 
estão sujeitas a atualizações de software, controle de versão e outras alterações de sistema/visual dependendo 
das opções selecionadas.

UMA VIAGEM 
TOTALMENTE 
CONECTADA
A PRATICIDADE COMO ITEM DE SÉRIE
Chega de menus intermináveis. e comandos confusos. Surpreendente e fácil 
de usar, o Pivi é o sistema de infoentretenimento da Jaguar que permite 
realizar 80% das suas tarefas mais comuns com apenas um ou dois toques. 
Tudo na tela inicial. Criado com base em uma interface semelhante à de 
um smartphone, dispõe de uma tela Touchscreen intuitiva de 11,4" que lhe 
permite acessar os itens necessários quando necessário. Você também pode 
ligar seu smartphone* e desfrutar dos seus aplicativos compatíveis favoritos.

https://www.apple.com/br/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/pt-BR_br/
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FUNCIONALIDADE PREMIUM
Faça o upgrade para o Pivi Pro1 e você desfrutará de inicialização 
rápida e conectividade mais rápida ainda. Ao longo do caminho, 
a redefinição de rota inteligente pode encontrar o melhor caminho 
a seguir, bem como atualizar a disponibilidade de estacionamentos 
e locais de alimentação. Inteligente e intuitivo, o sistema “aprende” 
as suas rotas regulares e favoritas para que a Orientação Inteligente 
por Voz não interrompa a sua música favorita sem necessidade. A Tela 
Interativa do Motorista de 12,3" é opcional, tal como o Head-Up Display2, 
que projeta informações essenciais no para-brisa na sua linha de visão, 
para que você possa se concentrar na estrada.

1A Navegação Conectada exigirá uma assinatura após o período inicial informado pela sua concessionária. 
A opção mostrada possui recursos vinculados.  2As direções de navegação no para-brisa só aparecem 
quando o Pivi Pro está equipado no veículo. A opção mostrada possui recursos vinculados.

Os itens integrados somente devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve 
ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo.
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SINTA A MÚSICA COM O MERIDIAN™
A Meridian™ cria sistemas de áudio que transformam o carro numa verdadeira sala de 
concertos; intensificando os níveis de profundidade, clareza e realismo da música com uma 
combinação de tecnologia acústica sofisticada e alto-falantes estrategicamente posicionados.

Em qualquer lugar do carro, você terá o mesmo som com qualidade de show. Cada toque nas 
teclas do piano ou das cordas da guitarra, cada instrumento de sopro, cada refrão e melodia 
se revelam com precisão e textura, exatamente como o artista pretendia. É uma experiência 
íntima, marcante e envolvente, que traz a melhor das sensações. E é um sentimento incrível.

2. SISTEMA DE SOM MERIDIAN™

Detalhes e clareza a todos os ocupantes com 
alto-falantes estrategicamente posicionados 
e um subwoofer de dois canais para oferecer 
um som completo e sofisticado.

3. SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ SURROUND

Desfrute de uma experiência envolvente e autêntica 
como a de um show, envolvendo-se na plenitude e 
clareza dos alto-falantes laterais, dianteiros e traseiros, 
perfeitamente integrados à tecnologia Trifield™.

14 ALTO-FALANTES   1 SUBWOOFER   AMPLIFICADOR DE 650W11 ALTO-FALANTES   1 SUBWOOFER   AMPLIFICADOR DE 400W

Os visuais visam representar o posicionamento percebido dos músicos com base em um ocupante sentado no lado direito do veículo.

6 ALTO-FALANTES

1. SISTEMA DE SOM

Dê mais realismo à sua música favorita com um arranjo 
sonoro com alto-falantes, amplificador, Equalização de 
Áudio e Controle Dinâmico de Volume.

VEJA MAIS DO MERIDIAN™

https://www.jaguarbrasil.com.br/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-exploremeridian-14
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PRATICIDADE PARA O DIA A DIA
Onde quer que você vá e com o que quiser levar, o E-PACE 
acomoda você, seus passageiros e sua bagagem num instante. 
Seus assentos traseiros 40:20:40 permitem estender o 
porta-malas com uma largura máxima líder da categoria 
de 1.311 mm. Isso facilita o transporte desses itens maiores. 
Agora cabe a você usar como achar melhor.

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC SE NA COR PRATA HAKUBA COM 
OPCIONAIS INSTALADOS (DISPONIBILIDADE CONFORME O MERCADO)



DESIGN PERFORMANCE TECNOLOGIA PRATICIDADE 
E SEGURANÇA SEU E-PACEPRATICIDADE 
E SEGURANÇA

ESPAÇO PARA TODOS
O E-PACE tem muito espaço para armazenamento, como o console central flexível com 
bandeja porta-copos removível, que também pode armazenar seu tablet com segurança. 
Espaços bem posicionados, como os porta-objetos das portas esculpidos, garantem que 
você encontre facilmente os itens que precisa ter à mão. Também há duas entradas USB, 
além de três entradas USB opcionais para os passageiros de trás. O espaço da cabine 
acomoda um nicho de carregamento sem fio*.

*Compatível apenas com smartphones. Item opcional.
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VENDO DE OUTRO MODO
O espelho retrovisor interno ClearSight* 
proporciona uma visão completamente 
desobstruída da parte traseira do veículo. 
Essa tecnologia de última geração traz 
uma câmera montada no teto do E-PACE 
que transmite vídeo ao vivo para uma 
tela de alta resolução no retrovisor 
traseiro, garantindo visibilidade constante, 
independentemente do que estiver atrás 
de você.

*Item opcional. Sujeito às regulamentações locais. Usuários de 
óculos com lentes bifocais ou multifocais que não conseguirem 
ajustar facilmente o foco no modo digital do retrovisor 
ClearSight poderão voltar para o modo de retrovisor traseiro 
a qualquer momento.
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CONHEÇA O SEU COPILOTO
O E-PACE tem uma variedade de recursos inovadores de assistência ao motorista 
disponíveis como itens de série, como os Sensores de Estacionamento Dianteiro 
e Traseiro, Frenagem de Emergência, Controle de Cruzeiro e Limitador de Velocidade, 
e Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem. Cada um desses recursos foi 
projetado e desenvolvido para ajudar você a reagir com mais segurança e aumentar 
o seu prazer em dirigir. Pacotes adicionais de assistência ao motorista também 
estão disponíveis, oferecendo uma variedade maior de recursos avançados para 
melhorar ainda mais a sua experiência de condução.

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC SE NA COR PRATA HAKUBA COM OPCIONAIS INSTALADOS 
(DISPONIBILIDADE CONFORME O MERCADO)
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CÂMERA SURROUND 3D. 
COMO TER OLHOS POR 
TODA PARTE.
A Câmera Surround 3D opcional assegura total 
visibilidade. As novas perspectivas 3D do exterior 
e a vista superior em 360° do seu E-PACE ajudam 
a manobrar com confiança. Estão disponíveis pacotes 
de assistência ao motorista adicionais, incluindo o 
Pacote de Assistente de Pontos Cegos* e o Pacote de 
Assistência ao Motorista*, que inclui funcionalidades 
como o Controle de Cruzeiro Adaptativo. Essa tecnologia 
oferece suporte para aceleração e frenagem para 
deixar as situações de condução em rodovias e tráfego 
congestionado mais fáceis e confortáveis.

*A opção mostrada possui recursos vinculados.

O Assistente de Pontos Cegos pode ajudar a evitar colisões. Se o seu veículo 
detectar outro carro em seu ponto cego quando você começar a mudar de 
faixa, uma força de esterçamento será aplicada automaticamente ao volante, 
indicando que uma correção de direção deve ser feita.
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UMA QUESTÃO 
DE ESCOLHA
E‑PACE
O E-PACE é sinônimo de requinte, praticidade e condução segura. 
Sua carroceria de linhas compactas e robustas conta com 
toques sutis de alta qualidade, como entradas de ar laterais 
cromadas e a grade em malha laminada. E os faróis de LED elevam 
seu apelo contemporâneo. A cabine tem assentos feitos com 
materiais de alta durabilidade, ideais para o seu estilo de vida.

E‑PACE R‑DYNAMIC
O E-PACE R-DYNAMIC traz uma dimensão mais desportiva. 
Seu exterior apresenta rodas com acabamento diamantado 
e ponteiras da grade Satin Shadow Atlas, que destacam uma 
estética de design notavelmente mais assertiva. No interior, 
você encontrará o revestimento do teto em Alcântara Ebony 
e assentos esportivos com costura contrastante e a marca 
R-DYNAMIC por toda parte.

VEÍCULOS MOSTRADOS: E‑PACE EM PRATA HAKUBA E E‑PACE R‑DYNAMIC 
EM VERMELHO CALDERA



DESIGN PERFORMANCE TECNOLOGIA PRATICIDADE 
E SEGURANÇA SEU E-PACESEU E-PACE

CRIE O SEU

VEÍCULO MOSTRADO: E‑PACE R‑DYNAMIC SE NA COR PRATA HAKUBA COM OPCIONAIS INSTALADOS (CONFORME O MERCADO)

 MONTE O SEU   ENCONTRE UMA CONCESSIONÁRIA  COMPARE NOSSOS VEÍCULOS  MANTENHA‑ME INFORMADO

https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/model/_/pt_br/e-pace/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-buildyourown-21
https://www.jaguarbrasil.com.br/retailer-locator/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-findaretailer-21
https://www.jaguarbrasil.com.br/form/kmi.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-keepmeinformed-21
https://www.jaguarbrasil.com.br/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-compareourvehicles-21
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SEU E-PACE DO SEU JEITO
Assuma o controle do seu E-PACE: crie um veículo verdadeiramente 
personalizado e adequado ao seu estilo de vida e gosto. Destaque-se 
com detalhes exteriores, como a grade em Shadow Atlas com 
moldura em Gloss Black, enfatizando o caráter dinâmico do veículo. 
Os estribos laterais fixos, as barras transversais e o suporte para bicicleta 
montado no teto estão prontos para equipar seu veículo para as aventuras 
ao ar livre, enquanto a Activity Key* opcional é o acessório perfeito para 
todas as suas aventuras. Esta tecnologia vestível substitui as chaves quando 
não é possível levá-las, tornando a vida mais fácil.

VEJA OS ACESSÓRIOS

*A Activity Key pode ser carregada em, aproximadamente, duas horas, proporcionando até 10 dias 
de uso na bateria.

VEÍCULO MOSTRADO: E-PACE SE NA COR BRANCO FUJI COM OPCIONAIS INSTALADOS 
(CONFORME O MERCADO)

https://accessories.jaguar.com/br/pt/e-pace/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-exploreaccessories-22
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O MUNDO JAGUAR
Seu Jaguar tem a performance por instinto, refinada por décadas de design e engenharia inovadores. Potência e agilidade se 
combinam com elegância e graça para criar um veículo como nenhum outro, uma demonstração levada ainda mais longe pela 
Divisão de Veículos Especiais. Para celebrar a marca Jaguar, criamos uma variedade de experiências e a Jaguar Lifestyle Collection. 
Para completar, voltamos às pistas com a equipe Jaguar Racing. Mergulhe fundo em nosso mundo de criatividade.

   AGENDE UMA EXPERIÊNCIA   DIVISÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS   JAGUAR COLLECTION  JAGUAR RACING

Siga‑nos:

https://www.facebook.com/JaguarBrasilOficial?fref=ts
https://www.instagram.com/JaguarBrasil/
https://twitter.com/jaguar
https://www.youtube.com/user/JaguarBrasilOficial
https://www.jaguarbrasil.com.br/experience-jaguar/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-bookanexperience-23
https://www.jaguarbrasil.com.br/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-specialvehicleoperations-23
https://www.jaguarbrasil.com.br/jaguar-racing/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-jaguarracing-23
https://www.jaguarbrasil.com.br/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-thejaguarcollection-23
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JAGUAR COLLECTION
Nossa linha exclusiva de produtos de vestuário, acessórios e presentes de luxo é inspirada 
nos carros e no design Jaguar.

Jaguar junior ride‑on car – Criado para crianças, usando um verdadeiro Jaguar 
como referência. Completo, com luzes LED funcionais na frente e atrás, banco macio 
ao toque e pneus de baixo ruído. Funciona com 3 pilhas AA (não incluídas). 
Adequado para crianças entre 18 e 36 meses.

Boné growler – Um confortável boné em algodão com o logotipo Growler em silicone 
na frente. Apresenta painéis contrastantes com bordas refletoras, o nome da marca 
Jaguar bordado na parte posterior e regulador com o emblema Leaper.

Garrafa de viagem em aço inoxidável – Inspirada no interior dos Jaguares, 
esta elegante garrafa de viagem possui um botão de liberação para abrir a tampa 
e acabamento antiderrapante.

Guarda‑chuva de bolso – Guarda-chuva fácil de transportar. Fabricado em alumínio 
com cabo de toque macio.

Chaveiro em couro – Chaveiro em metal escovado com laçada em couro. 
Mecanismo de puxar e rodar para bloquear as chaves.

Óculos de sol com lentes polarizadas de alto desempenho – Óculos de sol com lentes 
polarizadas de elevado desempenho para todas as suas atividades. Apresentam o 
logotipo Leaper no canto da lente.

EXPLORE A COLEÇÃO

https://www.jaguarbrasil.com.br/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-brandedgoods-24


DESIGN PERFORMANCE TECNOLOGIA PRATICIDADE 
E SEGURANÇA SEU E-PACE

AO SEU DISPOR
Ao fornecer uma série de serviços exclusivos e produtos que combinam com seu estilo de vida, 
o Mundo Jaguar torna o ato de dirigir mais simples e fácil. 

   ATENDIMENTO AO CLIENTE   ASSISTÊNCIA EM ESTRADA   SERVIÇOS FINANCEIROS   FROTAS E VENDAS CORPORATIVAS

Castrol EDGE Professional recomendado exclusivamente pela Jaguar. 
Meridian™ é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. 
HomeLink® é uma marca registrada da Gentex Corporation. 
A marca e os logotipos Bluetooth® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. 
e qualquer uso de uma dessas marcas pela Jaguar Land Rover Limited se 
dá sob licença. 
iPhone e Apple CarPlay são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos 
EUA e outros países. 
O sistema de navegação deve ser sempre usado em condições que não afetem 
a capacidade do motorista de dirigir com segurança, nem a segurança dos 
outros usuários da via. 
Android Auto é uma marca comercial da Google Inc.

Todas as informações contidas nesse catálogo são referentes ao modelo 2022.

Sede da Jaguar Land Rover América Latina e Caribe: 
Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar 
04028-002 Moema, São Paulo, SP 
Registrado na Inglaterra sob o número: 1672070 
jaguarbrasil.com.br

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021

AVISO IMPORTANTE 
Algumas características das imagens podem variar entre itens opcionais e de série para diferentes 
anos-modelo e, devido ao impacto do Covid-19, muitas de nossas imagens não foram atualizadas para 
refletir as especificações do 22MY. Consulte o configurador de veículos e consulte a Concessionária 
local para obter especificações detalhadas do 22MY e não baseie seu pedido apenas nas imagens do 
site. A Jaguar Land Rover Limited está constantemente em busca de formas de melhorar a especificação, 
o design e a produção de seus veículos; novos acessórios e peças, bem como alterações, ocorrem 
continuamente e nós nos reservamos o direito de implementar alterações sem aviso prévio.

CORES 
As imagens são meramente ilustrativas. As cores reproduzidas na tela podem variar em comparação com 
o acabamento real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer acabamento de cor sem 
aviso prévio. Algumas dessas cores talvez não possam ser adquiridas no seu país. Verifique a disponibilidade 
de cores e especificações atuais na sua concessionária Jaguar. Os distribuidores e as concessionárias não são 
agentes da Jaguar Land Rover Ltda. nem possuem autoridade alguma para vincular a Jaguar Land Rover Ltda. 
a nenhum projeto ou representação, quer seja de maneira expressa ou implícita.

INOVAÇÃO AMBIENTAL NA JAGUAR 
A Jaguar é comprometida em reduzir a dependência de combustíveis fósseis, por isso, como parte do nosso 
enfoque para o desenvolvimento comercial responsável e sustentável, usamos menos recursos naturais e 
geramos menos resíduos.

Pesquise “Inovação Ambiental Jaguar” para saber mais.

Respeito no trânsito. Uma via de mão dupla.

https://www.jaguarbrasil.com.br/contact-us/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-customerservice-25
https://www.jaguarbrasil.com.br/ownership/assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-roadsideassistance-25
https://www.jaguarbrasil.com.br/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x152my21-financialservices-25
https://www.jaguarbrasil.com.br/vendas-a-empresas/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my20-fleet&business-25


E-PACE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OUTUBRO DE 2021



FLEX GASOLINA
MOTORIZAÇÃO P250
Transmissão Automática
Sistema de Transmissão: Tração Integral (AWD) AWD
Potência máxima (cv/kW/rpm) 249/184/5.500 
Torque máximo (Nm /rpm) 365/1.300-4.500 
Capacidade (cc) 1.997,34 
N° de cilindros/válvulas por cilindro 4/4 
Layout dos cilindros Em linha
Diâmetro/curso (mm) 83/92,29 
Taxa de compressão (:1) 10,5+/-0,5

PERFORMANCE
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h 7,5
Velocidade máxima em km/h 229

FREIOS
Tipo dianteiro Pinça deslizante de pistão único, disco ventilado
Diâmetro dianteiro (mm) 349
Tipo traseiro Pinça deslizante de pistão único, disco ventilado
Diâmetro traseiro (mm) 325
Freio de estacionamento iEPB, motor integrado à pinça

E-PACE  – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Algumas características das imagens podem variar entre itens opcionais e de série para diferentes anos-modelo e, devido ao impacto do Covid-19, muitas de nossas imagens não foram atualizadas para refletir as especificações do 22MY.

Consulte o configurador de veículos e consulte a Concessionária local para obter especificações detalhadas do 22MY e não baseie seu pedido apenas nas imagens do site. A Jaguar Land Rover Limited está constantemente em busca 
de formas de melhorar a especificação, o design e a produção de seus veículos; novos acessórios e peças, bem como alterações, ocorrem continuamente e nós nos reservamos o direito de implementar alterações sem aviso prévio.



■ Padrão

*Os pesos se referem a veículos para especificações padrão. Opcionais adicionais aumentam o peso.  **Inclui um motorista de 75kg, todos os fluidos e 90% de combustível.  †Inclui todos os fluidos e 90% de combustível.

E-PACE  – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLEX GASOLINA
PESOS (kg)* P250
Peso descarregado (UE)** 1.889 
Peso descarregado (DIN)† 1.814 
Peso Bruto do Veículo (GVW) 2.430 

REBOQUE (kg)
Reboque sem freios 750 
Reboque máximo 1.800 
Ponto de engate máximo (peso da ponta) 100 
Peso máximo combinado de veículo e reboque 4.230 

TRANSPORTE DE TETO (kg)
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto) 75

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros) 67
Filtro de Partículas Diesel/Gasolina (DPF/GPF) ■



E-PACE  – DIMENSÕES

Altura do Veículo – 1.648 mm

Altura livre 
Altura livre máxima dianteira/traseira com 
Teto Fixo instalado 976/974 mm 
Teto Panorâmico instalado 996/970 mm

Espaço para as pernas 
Espaço dianteiro máximo (automático) 1.030 mm 
Espaço traseiro máximo para as pernas 872 mm

Capacidade do Porta-malas 
Altura 705 mm, Largura 1.311 mm 
Largura do porta-malas entre os arcos 1.057 mm 
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira 
VDA* 1.170 litros, Total** 1.386 litros 
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira 
VDA* 494 litros, Total** 601 litros

Diâmetro de giro 
Meio-fio a meio-fio 11,63 m 
Parede a parede 12 m 
Voltas de batente a batente 2,31

*VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).  **Total: volume medido por meio de simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido.

As dimensões foram feitas com o veículo descarregado.

Rodas 17"-18" – 1.624 mm
Rodas 19"-21" – 1.634 mm

2.681 mm

4.395 mm

Rodas 17"-18" – 1.625 mm
Rodas 19"-21" – 1.635 mm

Largura Total 
(inc. retrovisores) 2.088 mm

(retrovisores rebatidos) 1.984 mm


