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Säkerheten är alltid betryggande i JAGUAR. Sidorna 14 – 15.

Fulländad form som tilltalar individualister. Sidorna 4 – 5 S-TYPE R för de som kräver något    

JAGUAR erbjuder all utrustning man kan önska sig. Sidorna 16 – 17.



 alldeles speciellt. Sidorna 6 – 9. Interiör med klassiskt hantverk i modern formgivning. Sidorna 10 – 13.

Garantier och service för Jaguarägare. Sidorna 19 – 20.
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Med sina mjukt
svepande linjer är
S-TYPE inte bara
tilltalande för ögat
den är också väl
strömlinjeformad
för att ge lågt
luftmotstånd. 

JAGUAR S-TYPE framstår som den mest särpräglade bilen i
sin klass. Den har linjer med ett modernt formspråk som
återuppväcker minnet av beryktade modeller från 60-talet
och som tveklöst gör att man känner igen den klassiska
Jaguardesignen.





S-TYPE med tillägget R är något alldeles
extra med den KOMPRESSORMATADE

4,2 LITERS V8:an på 400 HK.
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Att S-TYPE R är den vassaste versionen i modellserien markeras av det sänkta chassit, den
speciella rutmönstrade grillen och frånvaron av kromdetaljer. R är fullmatad med utrustning
som t ex: Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) som känner av och griper in vid hård kurv-
tagning om bilen tenderar att följa en annan kurvlinje än föraren tänkt sig. Det datorstyrda
systemet för fjädringskontroll (CATS), som hämtar information från ett flertal sensorer i chassit
och läser av förarens körsätt samt hur körförhållandena är. Informationen bearbetas i en
processor som konstant skickar impulser för justering av stötdämparnas hårdhet för att 
optimera väggrepp, komfort och körsäkerhet.



JAGUAR’S bensinmotorer har alltid väckt
beundran. Inte bara beroende på hög
effekt utan också för man gärna lyfter på
huven och betraktar ingenjörskonsten.
För S-TYPE finns tre alternativ: En 3,0
LITERS V6:a med 240 HK och därmed
tillräcklig effekt för att ge den sportiga
karaktär som man förväntar sig. En 4,2
LITERS 300 HK stark V8 samt den
kompressormatade V8:an på 400 HK i R-
versionen. Samtliga motorer har dubbla
överliggande kamaxlar och fyra ventiler
per cylinder samt kontinuerligt variabel
ventilstyrning, som ger fin effekt över ett
brett varvtalsområde samt gör att
motorerna levererar kraften mjukt och
effektivt när den behövs och redan vid
låga varvtal.

Numera är också diesel ett mycket
intressant alternativ för JAGUAR S-TYPE.
Turbodieselmotorn är en V6:a på 2,7-
LITER och en mycket avancerad
konstruktion. Den är Världens första
serietillverkade med ett motorblock
gjutet enligt den svenska sintercast-
metoden, som gör blocket exceptionellt
starkt men ändå lätt. Effekten är 206
hästkrafter och motorn har ett sagolikt
vridmoment på hela 435 Nm vid låga 
1 900 varv/min.

Kombinationen av motorer och växel-
lådor framgår av specifikationen på
sidan 17.
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Det är en speciell känsla som infinner sig när
man sätter sig bakom ratten i en JAGUAR S-TYPE.

Man kommer snabbt underfund om att man
kan befinna sig i två olika världar när man
greppar ratten i en S-TYPE. I den ena njuter
man av att åka tyst och komfortabelt för att
låta sig förflyttas. I den andra kan man låta
körglädjen flöda genom att njuta av bilens
förnämliga köregenskaper. I detta finslipade
chassi har Jaguars konstruktörer nämligen
applicerat dynamisk stabilitetskontroll (DSC)
och anti spinn som standard för samtliga
modeller. Det medför att bilen har suveränt
säkra köregenskaper. Vill man optimera
vägegenskaperna finns Computer Active
Technology Suspension (CATS) som tillval
(standard på R-versionen).

Ratten är elektriskt justerbar i både höjd- och
längsled. Den hastighetsanpassande styrservon
ger minimal servohjälp och därmed optimal
vägkänsla i ratten i högre farter. Vid fick-
parkering ökar servoeffekten för att göra bilen
extremt lättstyrd. Med reglagen på ratten sköts
bl a Radion/CD-spelaren och farthållaren.

Farthållare är standard och som tillval (för
modeller med automatisk växellåda) finns en
adaptiv farthållare, som också höjer
säkerheten. Den känner av avståndet till
framförvarande fordon och sänker automatiskt
hastigheten samt uppmärksammar föraren
med en ljudsignal om avståndet ur
säkerhetssynpunkt blir för kort.



S-TYPE High Luxury Pack med Ivory läder och mocka samt valnötspaneler.
En automatisk 2-zons klimatanläggning
medger inställning av olika temperaturer på
förar- respektive passagerarsidan.

Parkeringsbromsen är elektronisk/automatisk,
vilket innebär att den sätts an när tändnings-
nyckeln tas ur låset och frigörs när en växel
läggs i.

Exempel på tillval som hjälper föraren och
höjer säkerheten är integrerad Bluetooth® för
mobiltelefonen och navigationssystem med
stor pekskärm samt svensk röstvägvisning.
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I S-TYPE finns, som i alla JAGUAR-modeller,
en sofistikerad blandning av traditionellt
hantverksarbete och modern formgivning.
Valmöjligheterna när det gäller färger och material för inredningen är omfattande och framgår
överskådligt på sidan 16. Utmärkande för interiörerna är den sofistikerade blandningen av traditionellt
hantverksarbete och modern formgivning. Läderklädslarna är välsydda av skinn som är noga utvalda
för varje bil och träpanelerna är omsorgsfullt handpolerade. Superlyx är ett tillvalspaket, som finns för
EXECUTIVE-modellerna, med läderklädsel av en enastående hög kvalitet. I paketet ingår bl a framsäten
som är elektriskt justerbara på 16 sätt för förarsätet och med minne för alla inställningar.
Passagerarsätet har 12 justervarianter. S-TYPE R och modeller med Sportpaket har sportsäten med extra
djup skålning samt aluminiumdekorer som ger den rätta sportiga känslan. 

S-TYPE R med tvåfärgad klädsel (Dove och Warm Charcoal) samt paneler av aluminium.



Superlyxpaket med Ivory läder och mocka samt valnötspaneler.
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Högtekonologi gör
JAGUAR S-TYPE till
en mycket säker bil
att åka i.
Karossen är uppbyggd med en kraftigt förstärkt kupésektion
och sidokrockskydd i dörrarna. Eftergivliga deformationszoner
gör att påkänningarna på de åkande dämpas vid en eventuell
krock, på ett väl beräknat sätt, genom att front- och bakpar-
tierna ger efter.

Ett sofistikerat system med krockkuddar och krockgardiner i
kombination med bältessträckare och energiupptagande säten
förstärker krockskyddet. Systemet registrerar var 50:e
millisekund förarens sittställning i förhållande till ratten och
om förare och framsätespassagerare har spänt fast bältena. För
framsätespassageraren avläses dessutom kroppsstorleken med
hjälp av ultraljud. Systemet känner också av intensiteten i en
krock. Med utgångspunkt från dessa data regleras hur hårt
bältessträckarna ska strama åt och med vilken kraft respektive
krockkudde ska utlösa.

Vid påkörning från en sida aktiveras den sidans krockgardin,
som är monterad ovanför dörrarna. Den utlöser nedåt och
skyddar de åkandes huvuden både i fram- och baksätet.
Samtidigt utlöser sidokrockkudden, som är monterad i fram-
sätets ryggstöd, för att skydda överkroppen på framsätes-
passageraren alternativt föraren.

Vid en påkörning bakifrån ger de främre sätenas ryggstöd 
efter, vilket medför att hela kroppen förskjuts bakåt och att
belastningen på nacken minskar tack vare att huvudet inte
kastas bakåt. Därmed reduceras den s k pisksnärteffekten
(whiplash), som kan orsaka allvarliga nackskador.

För den aktiva säkerheten svarar, förutom dynamisk stabili-
tetskontroll och anti spinn, låsningsfria bromsar (ABS) med
elektronisk bromskraftfördelning (EBD) samt panikbroms-
assistans, som förstärker bromsverkan i en paniksituation.

Isofixfästena i baksätet gör att viss barnsäkerhetsutrustning
kan monteras på ett säkert och smidigt sätt utan att säker-
hetsbältena behöver användas.



E X T E R I Ö R F Ä R G E R

British Racing Green Jaguar Racing Green* Seafrost* Frost Blue* Blue Prism* Indigo* Midnight*

Ebony Slate* Lunar Grey* Liquid Silver* Porcelain Winter Gold* Radiance*

*Metallic 

I N T E R I Ö R E R

S-TYPE Classic S-TYPE Superlyxpaket (tillval för Executive) S-TYPE Executive med Sportpaket

S-TYPE R

Hör efter med återförsäljaren vilka färgkombinationer som är möjliga. 

K L Ä D S E L F Ä R G E R D E K O R E R

Ivory Champagne Warm Charcoal

Light Sand (contrast) Mocha (upper fascia) Granite (upper fascia)

Dove Aluminium Burr WalnutBronze Stained Sapele



M O D E L L S E R I E N CLASSIC EXECUTIVE R

MOTOR OCH Dieselturbo 2,7 liter 6-växlad manuell � 6-stegad automatisk  –
TRANSMISSION växellåda �

V6 3,0 liter 6-växlad manuell � 6-stegad automatisk  –
växellåda

V8 4,2 liter – 6-stegad automatisk –
växellåda

Kompressormatad V8 – – 6-stegad automatisk 
4,2 liter växellåda

V6 Dieselturbo 2,7 liter V6 3,0 liter V8 4,2 liter Kompressormatad
V8 4,2 liter

Manuell Automat Manuell Automat Automat Automat

BRÄNSLEFÖRBRUKNING (1)

Stadskörning (liter/100 km) 9,3 10,7 15,8 16,3 17,2 18,6

Landsväg (liter/100 km) 5,5 6,2 7,3 7,8 8,4 9,3

Blandad körning (liter/100 km) 6,8 7,8 10,3 10,8 11,5 12,4

Koldioxidutsläpp (g/km) 179 208 249 259 274 294

PRESTANDA (tillverkarens uppgifter)

Acceleration 0–100 km/tim – sek 8,5 8,6 7,6 7,9 6,5 5,6

Toppfart – km/tim 230 227 235 233 250 250

EFFEKT
Hk (kW) 206 (153) 240 (179) 300 (224) 400 (298)

Vid varv/min 4000 6800 6000 6100

(1) Mätningarna är gjorda enligt EU:s direktiv 199/100 och resulatet var aktuellt i samband med tryckningen av denna broschyr. 
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� 6-stegad automat är tillval    � 6-växlad manuell är tillval

Ovanstående är endast exempel. Faktablad med utförlig information om de olika modellernas standardutrustning och tillval finns på vår hemsida: www.jaguar.se och hos återförsäljarna..

AKTIV SÄKERHET
� ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning

(EBD)

� Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) 

� Anti spinn (TRC)

EXTERIÖR 
� Aluminiumfälgar

� Dimljus (ej R)

� Yttre backspeglar, elektriskt justerbara och
uppvärmda

INTERIÖR 
� 2-zons klimatanläggning

� Läderklädd ratt

� Reglage på ratten för farthållare, radio och
integrerad telefon

� Radio med CD-spelare och 4 högtalare

� Delbart/fällbart baksäte (ej R)

� Elektriska fönsterhissar med klämskydd 

PASSIV SÄKERHET
� Främre krockkuddar med anpassad utlösningskraft

� Sidokrockkuddar fram och krockgardiner fram/bak

� Framsäten med whiplashskydd

� Säkerhetsbälten med bältessträckare både bak 
och fram

� ISOFIX-fästen för barnstolar

STÖLDSKYDD
� Fjärrstyrd stöldskyddslåsning, startspärr och

stöldlarm

EXEMPEL PÅ TILLVAL
� Xenonstrålkastare

� Avståndsavkännande farthållare

� Parkeringshjälp fram/bak

� Regnsensor

� Elmanövrerad taklucka av glas

� Navigationssystem med 7” pekskärm och vägvisning
på svenska

� Jaguar Premium Sound System

� Elektriskt justerbara pedaler

� Ivory läderklädsel

Dessutom finns fyra olika tillvalspaket:

� Komfortpaket för Classic och Executive (ej 4,2 V8)

� Executivepaket för Classic

� V6 S Sportpaket

� Superlyxpaket för Executive

U T R U S T N I N G

M O T O R E R

Monaco 18� 2-delade Juno 17� Antares 17� Triton 18� Valencia 18�

Barcelona 19�

Mercury 18� Vulcan 18�

A L U M I N I U M F Ä L G A R



The S-TYPE ownership experience. 
Service, assurance, and peace of mind are
all part of the pride of owning your S-TYPE.



T H E  J A G U A R  A C C E S S O R Y  R A N G E
Enabling you to personalise your S-TYPE, to create a driving experience that is even more
individually rewarding. All JAGUAR accessories are tested rigorously for safety and
durability in the most arduous of climates and conditions. From smoked rear lenses and
other styling options, to a vast array of interior and exterior accessories, including
wheels, there is something to help you make your S-TYPE precisely as you want it.
Inspiring total confidence, JAGUAR have tailored a comprehensive package for all S-TYPE
customers, leaving you free to enjoy your car.

B E C A U S E  O N L Y  T H E  B E S T  W I L L  D O
An official JAGUAR dealer can ensure that JAGUAR trained, specialist technicians, with
access to the full range of JAGUAR approved parts and tools, will always be on hand to
guarantee that every fitting, or repair, is carried out exactly the way JAGUAR intended.
Your JAGUAR dealer can also supply and fit JAGUAR approved accessories to personalise
and add to the practicality and style of your S-TYPE model.

T O T A L  C A R E
Providing a seamless support system for you and your S-TYPE with regular servicing,
three year unlimited kilometre warranty, paint and corrosion guarantee and JAGUAR
Assistance Programme.

S E R V I C E  A N D  A S S U R A N C E
Complete peace of mind, as well as Standard Price Servicing. Total Tyre Care includes
everything from checking tread depth to wheel alignment and competitively priced tyre
replacement. Seasonal Health Checks guarantees that, 365 days a year, your S-TYPE stays
in premium condition.

J A G U A R  A S S I S T A N C E
Your own JAGUAR 24 hour Incident Management Support programme, ensuring that
JAGUAR trained assistance technicians are on hand should circumstances arise: from a
roadside puncture, to difficulties following an accident.

W A R R A N T Y
3 year unlimited kilometre warranty together with a 3 year unlimited kilometre Paint
Surface Warranty and 6 year unlimited kilometre Corrosion (Perforation) Warranty.
Extended warranties are also available. The options lengthen the standard 3 year
unlimited kilometre warranty to cover a further 12, 24 or 36 months, giving unlimited
kilometre warranty through years 4, 5 and 6 of ownership.

J A G U A R  M A G A Z I N E
From travel to fashion, chic to champagne, JAGUAR magazine is an owner’s publication
like no other. JAGUAR articles touch on everything from exclusive holiday destinations to
fine wines, art to architecture. As well as features and interviews bringing all the latest
news from the world of S-TYPE and JAGUAR.

J A G U A R . C O M
Dedicated to you and your S-TYPE, the interactive jaguar.com web site features helpful
tools such as the dealer locator, model specifications - allowing you to see the car
tailored to your specification and colour - and price lists; the latest information on all the
JAGUAR models and a fascinating look into the passion and legacy that infuse the
JAGUAR name.

J A G U A R  F I N A N C I A L  S E R V I C E S
Whether your requirements are business or personal, JAGUAR Financial Services offers
maximum choice and flexibility with a wide range of financial and insurance plans
tailored to your needs.

J A G U A R  B U S I N E S S  P A R T N E R
Giving you access to a wide range of vehicle funding packages, from purchase plans to
Contract Hire, the JAGUAR Business Partner service is  designed to meet your individual
requirements. Far more than just a financial package, JAGUAR Business Partner also 
takes on the burden of managing and maintaining your fleet - so you can get on and 
run your business.

I M P O R T A N T  N O T I C E
Jaguar Cars Limited is constantly seeking ways to improve the
specification, design and production of its vehicles and alterations
take place continually. Whilst every effort is made to produce 
up-to-date literature, this brochure should not be regarded as an
infallible guide to current specifications, nor does it constitute an
offer for the sale of any particular vehicle. Distributors and dealers
are not agents of Jaguar Cars Limited by any express or implied
undertaking or representation.

Illustrations in this brochure may include optional extras.

E N V I R O N M E N T A L  N O T I C E
Jaguar Cars Limited has a vision of being amongst the world’s
leading companies in demonstrating progress towards
sustainability. We aim to do this by contributing to a better quality
of life for communities affected by the design, manufacture, use
and disposal of Jaguar Cars. We believe that playing a supportive
role in the communities in which we operate is a privilege, not an
obligation. Corporate citizenship goes to the very heart of our
company. It is Jaguar’s policy continually to improve its high
environmental standards in all areas of business activity. 
This brochure is produced using virgin wood fibre from sawmill
residues, forest thinnings and sustainable forests. 
Pulps used are Elemental Chlorine Free.

Jaguar Cars Limited

Browns Lane, Allesley

Coventry CV5 9DR

jaguar.com
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