
NOVÝ DISCOVERY SPORT



Od roku 1947, kdy byl zkonstruován první Land Rover, 
nepřetržitě vyrábíme vozidla, která zkoušejí, co všechno je 
možné. Vozidla, která vyvolávají ve svých majitelích nutkání 
objevovat nová teritoria a zdolávat náročné terény. Naše 
vozidla ztělesňují hodnoty designérů a inženýrů, kteří je 
vytvořili. Každé z nich dostalo do vínku kultovní rysy britského 
designu a mimořádně vyvážené schopnosti. Tímto způsobem 
pokračujeme v objevování nových území, boříme konvence 
a vzájemně se podporujeme, abychom pokračovali v cestě. 
Land Rover Vám umožní prožívat svůj svět ještě intenzivněji, 
dojet dál a posunovat své hranice v souladu s naším sloganem 
„Above and Beyond“. 





NOVÝ DISCOVERY SPORT JE 
PRÉMIOVÉ KOMPAKTNÍ SUV, 
KTERÉ KOMBINUJE VYNIKAJÍCÍ 
DESIGN, ROBUSTNÍ KONSTRUKCI 
A VÝJIMEČNOU PRAKTIČNOST.

Gerry McGovern  
Ředitel designu a vrchní kreativní ředitel značky Land Rover
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DESIGN

EXTERIÉR
Toto moderní a atraktivní vozidlo se vyznačuje 
kompaktní karoserií se zdařilými proporcemi 
a odhodlaným výrazem. Kombinací osobité 
siluety s nádherně tvarovanými plochami 
vzniká neodolatelný celek, který navazuje 
pevné spojení na emocionální úrovni.

Nový Discovery Sport je připraven na všechno. 
Charakteristické stylistické prvky doplňují 
dokonale vyvážené proporce. Výrazné 
dynamické linie a robustní detaily dávají jasně 
najevo neuvěřitelnou šíři schopností nového 
modelu Discovery Sport. 

Mezi charakteristické prvky patří kapota 
motoru ve tvaru lastury a osobitá maska 
chladiče se dvěma lištami a voštinovou 
mřížkou. 

„Rychlá“ linie kapoty s výrazným přechodem 
do stoupající spodní linie bočních oken 
umocňuje dramatický vzhled, zatímco mírně 
klesající střecha přispívá k dynamickému 
charakteru vozu. 
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INTERIÉR
Na atraktivní vnější design plynule navazuje 
interiér s odvážnými horizontálními 
a vertikálními liniemi. Skvělý dojem z velmi 
praktického interiéru umocňují čistě 
zpracované plochy, nevšední povrchové 
úpravy a na přání dodávané čalounění z kůže 
v prémiové kvalitě. Vzájemným propojením 
interiéru a exteriéru vzniklo vozidlo, které dává 
jasně najevo DNA modelu Discovery, přestože 
zároveň jasně směřuje do budoucnosti.

S prémiovým designem exteriéru dokonale 
ladí velmi kvalitní materiály interiéru a výrazně 
vertikálně uspořádaná středová konzola. 

Interiér může být vybaven až čtyřmi 
elektrickými zásuvkami 12 V a šesti vstupy USB 
s možností nabíjení připojených zařízení. Tyto 
prvky výbavy lze zvolit pro všechny tři řady 
sedadel, což umožňuje současné nabíjení 
několika různých elektronických přístrojů.

DESIGN 7
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USPOŘÁDÁNÍ 
SEDADEL 5+2
Nový Discovery Sport nabízí vynikající komfort 
a výjimečně všestranné užitné vlastnosti. Druhá 
řada je neobyčejně prostorná a variabilní. 
Její sedadla lze podélně posunovat dopředu 
a dozadu v rozsahu 160 mm, čímž získáte více 
zavazadlového prostoru nebo komfortu*. 

Na přání dodávaná třetí řada sedadel, dělená 
v poměru 50:50, nijak neovlivňuje vnější 
design, ani komfort cestujících, a snadným 
úkonem jedné ruky ji lze uvést do vzpřímené 
polohy nebo naopak složit.

Složením třetí řady sedadel vznikne rovná 
ložná plocha pro jakékoli účely. Můžete tedy 
v klidu odpočívat bez ohledu na to, kam se 
posadíte, nebo co potřebujete přepravit.

*Platí pro vozy s druhou řadou sedadel dělenou v poměru 
60:40, která je podélně posuvná a má nastavitelný sklon 
opěradel.

DESIGN

PROSTOR  
PRO NOHY

839 mmm

VĚTŠÍ 
PROSTOR  
PRO NOHY

999 mm

DÉLKA  
ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU

1 887 mm
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OBJEM ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Rodina a přátelé už se nemohou dočkat, 
až vyrazíte za dobrodružstvím, abyste si 
společně maximálně užili nového dne? Nový 
Discovery Sport byl navržen a zkonstruován 
tak, aby zvládl jakoukoli výzvu.

Cestujícím a jejich zavazadlům nabídne 
dostatek prostoru a pohodlí díky objemu 
zavazadlového prostoru až 1 698 litrů 
a variabilnímu uspořádání sedadel, jejichž 
složením vznikne ložná plocha, která je stejně 
dlouhá jako v modelu Range Rover. 

Dokonce i v pětimístné konfiguraci je objem 
zavazadlového prostoru pozoruhodných 
981 litrů. Nový Discovery Sport si po sklopení 
druhé a třetí řady sedadel snadno poradí 
i s větším nákladem. Tato flexibilita výrazně 
usnadňuje přepravu rodiny a přátel včetně 
všech potřebných zavazadel a věcí.

USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL 5+2 5 SEDADEL
+981 LITRŮ
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DESIGN

4 SEDADLA 
+1 268 LITRŮ

4 SEDADLA 
+1 124 LITRŮ

3 SEDADLA
+1 411 LITRŮ

2 SEDADLA
+1 698 LITRŮ
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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

TERRAIN RESPONSE
Land Rover byl vždy synonymem výjimečných 
schopností a nový Discovery Sport odevzdává 
maximální výkony i v těch nejnáročnějších 
podmínkách. Suverénní jízdu s pohotovými 
reakcemi dále podporují velkorysé dráhy 
odpružení kol a inovativní systémy pro terénní 
podmínky, jako je Terrain Response. 

Tato funkce přizpůsobuje reakce motoru, 
převodovky, diferenciálů a podvozkových 
systémů s cílem optimalizovat jízdní vlastnosti, 
komfort a trakci. 

Na výběr jsou čtyři standardní nastavení: 
normální jízda, tráva/šotolina/sníh, bláto 
a vyježděné koleje, resp. písek. Vůz se díky 
tomu chová suverénně bez ohledu na terén 
nebo počasí. Je-li vůz vybaven systémem 
Adaptive Dynamics*, nabízí systém Terrain 
Response páté nastavení, režim Dynamic. 
Tento režim upravuje odpružení a ještě 
účinněji potlačuje naklánění karoserie, čímž 
zajišťuje lepší ovladatelnost a rychlejší reakce. 

*Informace o dostupnosti tohoto systému Vám poskytne 
nejbližší prodejce Land Rover. 

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ 13



ALL-TERRAIN PROGRESS CONTROL
Nový asistent pro jízdu v jakémkoli terénu 
ATPC (All-Terrain Progress Control) je 
nejmodernějším systémem, který umožňuje 
řidiči nastavit a udržovat stálou rychlost jízdy  
v náročných podmínkách. 

Systém pracuje podobně jako tempomat  
v rozmezí rychlostí od 2 do 30 km/h. Řidič 
se díky němu může plně soustředit na řízení 
a překonávání terénních překážek, zatímco 
ATPC ovládá motor a brzdy, aby vůz jel 
komfortně ustálenou rychlostí. 

Systém je kromě toho vybaven také speciální 
funkcí pro rozjezd vozidla, která umožňuje 
plynulý a snadný rozjezd dokonce i na 
ošidném povrchu s nízkou přilnavostí, jako  
je led, sníh nebo mokrá tráva. 

Asistenční systém ATPC, vyvinutý nejlepšími 
specialisty značky Land Rover na jízdu v terénu, 
přitom dokonale spolupracuje se standardně 
dodávaným systémem Terrain Response, 
pohonem všech kol, systémem řízení trakce 
a brzdovou soustavou. 

Po aktivaci systému All-Terrain Progress 
Control se rychlost jízdy nastaví tlačítky 
tempomatu +/- na volantu. Zvolené nastavení 
lze kdykoli deaktivovat použitím pedálů brzdy 
a plynu, přičemž mírným brzděním se sníží 
nastavená rychlost jízdy. 
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ASISTENT 
PRO SJÍŽDĚNÍ 
STRMÝCH 
SVAHŮ (HDC)
Nový Discovery Sport disponuje širokou 
škálou technologií, které vylepšují provozní 
vlastnosti a schopnosti vozidla. Jedním 
z těchto systémů je asistent pro sjíždění 
strmých svahů HDC (Hill Descent Control), 
patentovaný značkou Land Rover. Tento 
systém pomáhá bezpečně sjíždět náročná 
klesání udržováním konstantní rychlosti 
jízdy a individuálním přibrzďováním 
jednotlivých kol. 

Asistent pro rozjezd do kopce HSA (Hill Start 
Assist) brání zpětnému pohybu vozidla při 
rozjezdu ve svahu. Vozidlo je vybaveno rovněž 
funkcí GRC (Gradient Release Control), která 
zabraňuje rozjetí vozidla ve strmém svahu, 
pokud řidič nechtěně uvolní pedál brzdy.

SNÍMÁNÍ 
HLOUBKY 
BRODU  
(WADE 
SENSING)
Na přání dodávaný systém snímání hloubky 
brodu Wade Sensing*, jehož senzory jsou 
umístěny ve vnějších zpětných zrcátkách, je 
nedocenitelným pomocníkem při přejezdu 
vodních toků, zdolávání brodů a projíždění 
zaplavených oblastí. Díky tomu můžete 
bezpečně využít maximální brodivost 600 mm. 

Tento jedinečný systém značky Land Rover 
poskytuje řidiči na dotykovém displeji  
v reálném čase grafické informace o hloubce 
vody ve vztahu k vozidlu a jeho maximální 
brodivosti. 

*Informace o dostupnosti této funkce Vám poskytne nejbližší 
prodejce Land Rover.

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ 17
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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

*Informace o dostupnosti tohoto systému Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.  
**Standardní výbava u vozidel s aktivně řízeným pohonem všech kol.

AKTIVNĚ 
ŘÍZENÝ POHON 
VŠECH KOL 
(ACTIVE 
DRIVELINE)
Aktivně řízený pohon všech kol* je v mnoha 
jízdních podmínkách při jízdě na silnici 
schopen odpojit pohon zadních kol a využít 
tak maximální hospodárnosti jízdy s pohonem 
pouze jedné nápravy. Důležité provozní 
parametry průběžně sleduje sofistikovaná 
řídicí jednotka. Vyvstane-li potřeba pohonu 
všech kol, obnoví systém plynule a neznatelně 
pohon všech kol během 300 milisekund. 

O činnosti tohoto systému Vás bude 
podrobně informovat speciální zobrazení 
na osmipalcovém dotykovém displeji, takže 
budete mít za všech okolností pocit naprosté 
kontroly.

Nový systém rozdělování točivého momentu 
brzdnými zásahy TVbB (Torque Vectoring 
by Braking)**, dodávaný na přání, zvyšuje 
agilitu a stabilitu vozidla při průjezdu zatáčkou. 
Systém neustále sleduje chování vozidla 
a rozděluje točivý moment na jednotlivá kola 
tak, aby se při jízdě na silnici i v terénu zvýšila 
přilnavost pneumatik a vůz reagoval na řízení 
přesně podle představ řidiče.

ADAPTIVE 
DYNAMICS
Můžete si zvolit také na přání dodávaný systém 
Adaptive Dynamics* s vyspělými tlumiči 
MagneRide™, který sleduje pohyby vozidla 
minimálně 1 000krát za sekundu. Okamžitými 
reakcemi na povely řidiče nebo stav vozovky 
zlepšuje ovladatelnost vozidla a minimalizuje 
naklánění karoserie. Výsledkem je vyvážený 
jízdní komfort. 

Systém zaregistruje dokonce terénní 
podmínky a patřičně upraví nastavení 
vyspělých tlumičů MagneRide™, aby byla 
zajištěna dokonalá rovnováha mezi agilní 
ovladatelností a vynikajícím komfortem 
odpružení s minimálním nakláněním 
karoserie při dynamických změnách.

DETEKCE  
NEDOTÁČIVOSTI

ROZDĚLOVÁNÍ  
TOČIVÉHO MOMENTU

UPRAVENÁ  
TRAJEKTORIE POHYBU

BRZDNÁ SÍLA  
NA VNITŘNÍCH KOLECH

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ 
MOMENT NA VNĚJŠÍCH 
KOLECH
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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

JÍZDA S PŘÍVĚSEM A ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Nový Discovery Sport si díky nejvyšší  
přípustné hmotnosti přívěsu až 2 500 kg  
a nejmodernější technice snadno poradí  
i s těmi největšími výzvami. 

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
Elektricky ovládané tažné zařízení,  
dodávané na přání, je uloženo nenápadně  
za nárazníkem, aby byl zachován čistý 
atraktivní vzhled vozu. Homologováno pro 
nejvyšší přípustnou hmotnost přívěsu 2 500 kg.

ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ 
ZAŘÍZENÍ
Praktické a uživatelsky přívětivé odnímatelné 
tažné zařízení nenarušuje vnější design vozu. 

ASISTENT PRO PŘIPOJENÍ 
PŘÍVĚSU
Asistent pro připojení přívěsu THA (Tow Hitch 
Assist) výrazně usnadňuje připojení vozidla 
k přívěsu zobrazováním situace za vozem 
a předpokládané trajektorie pohybu vozidla 
směrem k přívěsu na dotykovém displeji.

Asistent pro couvání s přívěsem usnadňuje 
řidiči řízení vypočtením směru jízdy přívěsu. 
Můžete si dokonce zvolit šířku přívěsu, aby 
mohly být na dotykovém displeji zobrazovány 
precizní vodicí linie.

ASISTENT PRO STABILIZACI 
PŘÍVĚSU (TSA – TRAILER 
STABILITY ASSIST)
Asistent pro stabilizaci přívěsu TSA (Trailer 
Stability Assist) sleduje chování soupravy 
a jakmile zaznamená nežádoucí pohyby 
přívěsu, zabrání vzniku potenciálně 
nebezpečné situace selektivním brzděním 
jednotlivých kol.

PROSTOROVÝ KAMEROVÝ 
SYSTÉM
Prostorový kamerový systém* HDR s rozlišením 
1,2 megapixelu se dodává na přání. Čtyři 
nenápadně uložené digitální kamery poskytují 
na dotykovém displeji téměř kompletní 
přehled o situaci kolem vozidla v rozsahu 360 
stupňů. Systém pomáhá při parkování a je 
perfektním pomocníkem při náročnějších 
úkolech, jako je přeprava jachty nebo koní. 

*Informace o dostupnosti tohoto systému Vám poskytne 
nejbližší prodejce Land Rover. 
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DŮMYSLNÉ DETAILY

AUDIOSYSTÉM  
MERIDIAN™

Land Rover navázal partnerství se společností 
Meridian, světovým lídrem v oboru 
audiotechniky a digitálního zpracování zvuku, 
s cílem vyvinout vyspělé audiosystémy pro 
nový Discovery Sport. 

Na přání dodávaný audiosystém Meridian 
Surround Sound zaručuje nezapomenutelné 
zážitky z poslechu a je pověstný vynikající 
kvalitou reprodukce ze všech zdrojů – rádia, 
CD, přístroje iPod® nebo USB. Prostorovou 
reprodukci zvuku zajišťuje 17 reproduktorů 
včetně subwooferu.

Výsledkem je nejvyšší kvalita reprodukce 
zvuku, který uslyšíte přesně tak, jak to umělec 
zamýšlel.

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti 
Meridian Audio Ltd. 
Součástí standardní výbavy je kompatibilita s CD/MP3,  
jakož i s přístroji iPod®, resp. ostatními přehrávači MP3. 
iPod® je registrovanou obchodní známkou společnosti 
Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.



DŮMYSLNÉ DETAILY

VČETNĚ SUBWOOFERUAUDIOSYSTÉM MERIDIAN SURROUND SOUND 825 WATTŮ 17 REPRODUKTORŮ
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SNADNÉ ŘÍZENÍ

ZVÝŠENÁ POLOHA ZA VOLANTEM
Pro vozy Land Rover charakteristická zvýšená poloha za volantem poskytuje řidiči skvělý 
výhled z vozu. Díky tomu můžete lépe vnímat silniční provoz a přizpůsobit svoji jízdu.
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DOTYKOVÝ DISPLEJ S TECHNOLOGIÍ DUAL VIEW
Dominantou přístrojové desky je osmipalcový dotykový displej s vysokým rozlišením, který je  
k dispozici ve verzi Dual View. Tato technologie umožňuje řidiči a spolujezdci na předním sedadle 
sledovat na dotykovém displeji zcela odlišné obsahy zobrazení. Například řidič může používat 
navigační systém, zatímco spolujezdec na předním sedadle má možnost sledovat film na DVD 
nebo televizi. Součástí systému je jedna sada digitálních bezdrátových sluchátek WhiteFire®.

WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto 
známky na základě licenční smlouvy.

PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ (HEAD UP DISPLAY) 
Průhledový displej* promítá důležité provozní údaje, jako například rychlost jízdy, zařazený 
převodový stupeň a pokyny navigační soustavy, na čelní okno, kde jsou snadno čitelné bez 
nutnosti odvracet zrak od dění na silnici. Systém značky Land Rover používá jako první  
na světě metodu laserového holografického zobrazování, která zaručuje vynikající sytost 
barev, jas a kontrast. 

Inovativní laserový systém je odolnější vůči ztrátě čitelnosti v přímém slunečním světle,  
k níž dochází u méně kvalitních systémů založených na diodách LED. 

*Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 

DŮMYSLNÉ DETAILY 25



KOMFORT PRO VŠECHNY
KLIMATIZOVANÁ  
SEDADLA VPŘEDU
Pro nejvyšší úroveň komfortu bez ohledu  
na teplotu jsou k dispozici klimatizovaná 
sedadla vpředu. U těchto sedadel, 
dodávaných na přání, je perforovanou 
kůží přiváděn teplý nebo chladný vzduch. 
Nastavení pro řidiče a spolujezdce lze 
měnit nezávisle na sobě prostřednictvím 
dotykového displeje.

VYHŘÍVANÁ SEDADLA VZADU
Pro ještě vyšší úroveň komfortu lze na přání 
objednat vyhřívaná sedadla ve druhé řadě.

NEZÁVISLÉ TOPENÍ VČETNĚ 
NASTAVITELNÉHO ČASU 
PROVOZU
Systém nezávislého topení zajistí zahřátí 
motoru před zahájením jízdy a vyhřátí interiéru 
zbytkovým teplem, abyste při odjezdu 
usedali do příjemně teplého vozu. Systém lze 
aktivovat okamžitě dálkovým ovládáním nebo 
s předstihem prostřednictvím dotykového 
displeje, aby byl vůz ráno připraven přesně  
v okamžiku Vašeho pravidelného odjezdu. 

KONFIGUROVATELNÉ 
AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ 
INTERIÉRU
Na přání dodávané konfigurovatelné 
ambientní osvětlení vnáší do interiéru novou 
úroveň kultivovanosti a individualizace. Díky 
kombinaci barevných diod LED můžete měnit 
odstín světla, a tím i atmosféru panující  
v interiéru, přesně podle své nálady. Na výběr 
máte celkem pět barev, od bílé přes „měsíční 
svit“ až po červenou. 

PANORAMATICKÉ  
STŘEŠNÍ OKNO
Na přání dodávané plně prosklené pevné 
panoramatické střešní okno umocňuje pocit 
prostornosti v interiéru vozidla, zaplavuje jej 
přirozeným světlem a umožňuje cestujícím 
ničím nerušený výhled do okolí. 

Tvrzené sklo je tmavě tónované a poskytuje 
vysokou úroveň ochrany před slunečním 
zářením. Pro cestující je tak udržována 
příjemná teplota v interiéru při zachování 
pocitu soukromí. Je-li zapotřebí ještě více stínu 
nebo soukromí, lze celý povrch skleněného 
střešního okna zakrýt elektricky ovládanou 
sluneční clonou z tkaniny.
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KOMFORT PRO VŠECHNY
ZÁBAVNÍ SYSTÉM  
PRO CESTUJÍCÍ VZADU
Na přání dodávaný zábavní systém pro 
cestující vzadu* je vybaven dvěma 8“ displeji 
integrovanými do opěrek hlavy na předních 
sedadlech, dvojicí digitálních sluchátek 
WhiteFire®, jední vstupem USB pro 2. řadu 
sedadel a speciálním dálkovým ovládáním. 
Díky tomu můžete sledovat filmy, televizi, 
poslouchat hudbu nebo hrát hry jako doma.

TELEVIZNÍ TUNER
Na displejích vzadu a na displeji pro 
spolujezdce vpředu lze sledovat analogové/
digitální vysílání televizních stanic**.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ VÍKO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
SE SENZOREM PŘIBLÍŽENÍ
Elektricky ovládané víko zavazadlového 
prostoru se senzorem přiblížení* Vám umožní 
ovládat zadní výklopné víko (funkce otevírání 
a zavírání) zvenku, aniž byste se museli 
dotknout vozidla nebo klíčku s dálkovým 
ovládáním. Za předpokladu, že vůz detekuje 
přítomnost klíčku od vozu, lze zadní víko 
ovládat pohybem nohy pod zádí vozidla.

Díky dvěma senzorům na obou stranách 
výklopného víka je možné ovládat zadní 
víko z chodníku, aniž by bylo nutné stát 
bezprostředně za vozidlem. A protože je  
tento systém kompatibilní s příslušenstvím 
pro jízdu s přívěsem, můžete kdykoli 
s přehledem vyřešit i náročné situace.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ VÍKO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Tato na přání dodávaná funkce umožňuje 
otvírat víko zavazadlového prostoru pomocí 
klíčku, tlačítka na přístrojové desce nebo 
nezávisle tlačítkem na samotném víku. Tlačítko 
umístěné na vnitřní straně víka umožňuje jeho 
automatické zavření.

VSTUPY USB S FUNKCÍ 
NABÍJENÍ 
Potřebujete za jízdy nabíjet herní 
konzoli, tablet nebo chytrý telefon? Nový 
Discovery Sport nabízí na přání až šest vstupů 
USB pro nabíjení pro všechny řady sedadel, 
které umožní snadné nabití Vašich přístrojů.

DŮMYSLNÉ DETAILY

*Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 
**Přestože Land Rover i nadále úzce spolupracuje na vývoji standardů televizního vysílání po celém světě,  
nemůžeme žel zaručit funkci televizního tuneru ve všech zemích.
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DŮMYSLNÉ DETAILY

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků. 
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

INCONTROL TOUCH
InControl Touch Plus je ovládací centrálou pro celou řadu funkcí, díky nimž je jízda ještě 
zábavnější a bezpečnější. Vyznačuje se moderním a neotřelým grafickým zobrazováním  
na 8“ dotykovém displeji.

Tento systém umožňuje připojení a ovládání Vámi zvolených zábavních a multimediálních  
funkcí. Můžete si proto užívat poslechu nepředstavitelného počtu hudebních skladeb  
v rámci jednoho uživatelsky přívětivého systému. Nechybí ani možnost připojení chytrého 
telefonu prostřednictvím Bluetooth®.

Pomocí tohoto rozhraní můžete ovládat dekorační osvětlení podle své nálady a preferencí, 
změnou barvy a jasu. Systém umožňuje také ovládat ventilační soustavu a klimatizovaná 
sedadla. K dispozici je navíc funkce nezávislého topení, která se chová jako digitální termostat 
a umožňuje nastavit specifický čas a datum, kdy se má aktivovat. 

InControl Touch Plus poskytuje rovněž veškeré další funkce, které potřebujete na cestách,  
ať se jedná o navigační systém, připojení telefonu prostřednictvím Bluetooth® nebo funkce  
ECO Data a Land Rover 4x4i.
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MOTORY

DEVÍTISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Všechny zážehové a vznětové motory pro nový Discovery Sport mohou být kombinovány  
s nejmodernější devítistupňovou automatickou převodovkou, jejíž inovativní systém adaptivního 
řazení se během sekund přizpůsobí náladě řidiče. Jedná se o jednu z nejúčinnějších a technicky 
nejvyspělejších převodovek používaných v sériově vyráběných vozech. Řidič ji ovládá otočným 
voličem a páčkami na volantu pro manuální řazení.

Devět převodových stupňů snižuje spotřebu paliva, a tím i emise CO2, zatímco těsnější 
odstupňování převodů zlepšuje reakce vozu během akcelerace a optimalizuje kvalitu řazení, 
jízdní projev a kultivovanost.
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MOTORY

VZNĚTOVÝ MOTOR INGENIUM
Zcela nový vznětový motor Ingenium přináší 
skokové snížení spotřeby paliva a emisí 
CO2, jejichž hodnoty jsou v porovnání 
s předchůdcem v průměru o 17 procent nižší.

Dvoulitrový čtyřválec Ingenium je  
k dispozici ve dvou výkonových variantách: 
150 k a 180 k. Na výběr jsou rovněž verze 
s pohonem předních nebo všech kol 
a s šestistupňovou mechanickou nebo 
devítistupňovou automatickou převodovkou.

Celohliníkový motor Ingenium je o 20 
až 30 kilogramů lehčí než předchozí 
jednotky. Efektivní systém common rail 
s elektromagnetickými vstřikovači zajišťuje 
precizní vstřikování paliva do válců při 
zachování nízké hladiny hluku. Kromě toho 
bylo v porovnání s předchozí generací 
motoru sníženo vnitřní tření o 17 procent, 
což se odráží ve vyšší hospodárnosti 
a kultivovanosti a v pohotovějších 
reakcích motoru.

Nový motor Ingenium je nejen výrazně lehčí, 
hospodárnější a kultivovanější než jeho 
předchůdce, ale přínáší uživatelům také další 
výhody v podobě nenáročné údržby s nižšími 
provozními náklady. Například u modelů  
s pohonem všech kol byly servisní intervaly 
prodlouženy z 25 000 km na 34 000 km, resp. 
dva roky.

E-CAPABILITY
Land Rover zahájil výrobu specifických verzí, 
které mají nejnižší možné emise CO2. Poznáte 
je podle označení „e-Capability“ a modrého 
loga SPORT na zádi vozidla.

ZÁŽEHOVÝ 
MOTOR Si4  
2,0 LITRU
Zážehové verze nového modelu 
Discovery Sport jsou poháněny přeplňovaným 
motorem Si4 2,0 litru s výkonem 240 k, 
který kombinuje kultivovanost a výkonové 
parametry šestiválce s hospodárností 
čtyřválce. Jednotka Si4 v kombinaci 
s devítistupňovou automatickou převodovkou 
umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 
8,2 sekundy a nejvyšší rychlost 199 km/h.

Tento lehký motor kombinuje ve své konstrukci 
tři klíčové technologie – vyspělé přeplňování 
turbodmychadlem s nízkou setrvačností, 
vysokotlaké přímé vstřikování paliva 
a proměnné časování sacích a výfukových 
ventilů. Výsledkem jsou vynikající provozní 
vlastnosti s velmi vysokým točivým momentem 
již při nízkých otáčkách a extrémně širokým 
pásmem využitelných otáček.
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KAROSERIE A PODVOZEK

ODOLNOST A STABILITA
KAROSERIE
Nový Discovery Sport je vybaven extrémně 
odolným a lehkým skeletem karoserie. 
Při jeho vývoji jsme vsadili na vyspělé lehké 
materiály, které zaručují vynikající tuhost, 
mimořádnou kultivovanost a excelentní 
úroveň pasivní bezpečnosti. 

Ocelová samonosná karoserie je odvozena 
z platformy pro kompaktní SUV značky 
Land Rover.  

V konstrukci karoserie nalézají široké 
uplatnění lehké materiály. Optimalizovaný 
ocelový skelet je doplněn kapotou motoru, 
střechou a zadním výklopným víkem z hliníku, 
lehkými hliníkovými komponenty podvozku 
a příčným nosníkem přístrojové desky 
a čelním nosným rámem z hořčíku.

PODVOZEK A JÍZDNÍ 
DYNAMIKA
Nový Discovery Sport má vyspělý podvozek 
s nezávislým zavěšením všech kol. Inženýři 
značky Land Rover vyvinuli nový podvozek 
se zvláštním zřetelem na dosažení agilních, 
kultivovaných a dynamických jízdních 
vlastností na silnici při zachování legendárních 
terénních schopností vozů Land Rover. Lehké 
hliníkové komponenty podvozku nalézají  
v konstrukci nového modelu Discovery Sport 
široké uplatnění, protože optimalizují jízdní 
vlastnosti vyšší tuhostí a menší neodpruženou 
hmotou. Kromě toho přispívají také k nižší 
pohotovostní hmotnosti vozidla.

PŘEDNÍ NÁPRAVA
V konstrukci přední nápravy jsou využity 
hliníkové komponenty, mezi něž patří spodní 
příčná ramena vpředu a otočné čepy řízení. 
Pružicí a tlumicí vzpěry přední nápravy mají 
vyspělé hydraulické dorazy pro roztažení 
pružiny, které tlumí hluk a rázy od velkých 
nerovností, jako jsou například zpomalovací 
práhy. Tím je zajištěn maximální jízdní komfort 
při jízdě ve městě a terénu.

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE 
ZADNÍ NÁPRAVY
Nový Discovery Sport má nezávislé 
zavěšení všech kol, které kombinuje 
přední nápravu typu McPherson a novou 
vyspělou konstrukci víceprvkové zadní 
nápravy. Tím je zajištěna ještě vyšší úroveň 
jízdní dynamiky a kultivovanosti, zatímco 
kompaktní uspořádání zadní nápravy zvětšuje 
vnitřní prostor.

Cílem vývoje zadní nápravy bylo zajistit 
novému modelu Discovery Sport 
bezkonkurenční šíři schopností včetně 
pohotových reakcí, agilního chování a snadné 
ovladatelnosti společně s nejvyšší úrovní 
jízdního komfortu a kultivovanosti. Tento vůz 
vděčí za nejlepší terénní vlastnosti ve své 
třídě mimo jiné mimořádně dlouhé dráze 
odpružení kol.

Kompaktní víceprvková konstrukce 
s hliníkovými komponenty umožnila také 
vytvořit mnohem prostornější zadní část 
interiéru s větší šířkou v úrovni ramen a loktů, 
možností uspořádání sedadel 5+2 a vyšším 
objemem zavazadlového prostoru. 

Zadní náprava, uložená v optimalizovaném 
ocelovém pomocném rámu, je lehká a tuhá, 
aby byla zaručena optimální odezva  
na řízení v kombinaci s vynikajícími jízdními 
vlastnostmi a příkladnou kultivovaností.
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VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM 
SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO  
ÚHLU S DETEKCÍ BLIŽÍCÍCH  
SE VOZIDEL
Tyto systémy, dodávané na přání, vidí 
pomocí senzorů na obou stranách vozidla 
a na zadním nárazníku i to, co byste mohli 
přehlédnout. Vjede-li nějaké vozidlo do 
oblasti slepého úhlu na kterékoli straně 
Vašeho vozidla, senzory uložené nenápadně 
na stranách zadního nárazníku ho zaznamenají 
a v příslušném vnějším zpětném zrcátku se 
objeví výstražné světlo. Funkce detekce 
přibližujících se vozidel Vás při změně jízdního 
pruhu upozorní rychle blikající ikonkou 
ve vnějším zpětném zrcátku na potenciální 
ohrožení od vozidla, které se rychle 
přibližuje zezadu.

SYSTÉM OCHRANY CHODCŮ
Nový Discovery Sport je vybaven 
nejmodernějším systémem airbagů pro 
chodce. Systém, navržený a vyzkoušený podle 
nejpřísnějších norem včetně vyspělých testů 
ve virtuální realitě i v reálných situacích, chrání 
chodce před kontaktem s patou čelního okna 
pomocí airbagu, který je uložen pod krytem  
u hrany kapoty motoru.

ASISTENT PRO JÍZDU  
V JÍZDNÍM PRUHU
Přední kamera uložená před vnitřním zpětným 
zrcátkem sleduje podélné značení po obou 
stranách vozidla a upozorní řidiče, pokud vůz 
začne opouštět svůj jízdní pruh bez zapnutých 
ukazatelů směru. Upozornění má podobu 
diskrétních vibrací volantu a umožňuje řidiči 
pohotově zasáhnout. 

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Tento systém spolupracuje s navigačním 
systémem. Před vozem sleduje vybrané 
dopravní značky a zobrazuje je na 
informačním displeji v panelu sdružených 
přístrojů. Systém rozpoznává následující 
dopravní značky: omezení rychlosti jízdy, 
zákazy předjíždění, variabilní omezení 
rychlosti a dopravní značky na světelných 
tabulích nad vozovkou.

BEZPEČNOSTNÍ ASISTENČNÍ SYSTÉMY

BEZPEČNOST

5* HODNOCENÍ EURO NCAP
Stejně jako u všech vozů Land Rover byla hlavní prioritou ve vývoji nového modelu 
Discovery Sport bezpečnost. Výsledkem tohoto úsilí je první airbag pro chodce ve své třídě, 
systém autonomního brzdění v nouzové situaci a nejmodernější skelet karoserie vyrobený  
z ultravysokopevnostní oceli a lehkého hliníku. Organizace Euro NCAP udělila novému  
modelu Discovery Sport nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti. 

U všech variant, včetně modelů s uspořádáním sedadel 5+2, je zaručena nejvyšší úroveň 
ochrany cestujících na všech sedadlech. Střecha odolá tlaku, který odpovídá 4,5 násobku 
hmotnosti vozidla, a kromě toho má nový Discovery Sport také kompletní soubor prvků  
pasivní bezpečnosti včetně airbagů pro řidiče a spolujezdce, kolenního airbagu pro řidiče, 
bočních airbagů a okenních airbagů.
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AUTONOMNÍ  
NOUZOVÉ BRZDĚNÍ
Tento systém je dalším pokrokem v oblasti 
aktivní bezpečnosti nového modelu 
Discovery Sport. Systém detekuje přední 
digitální kamerou vozidla a automaticky sníží 
nárazovou rychlost, pokud vypočte vysokou 
pravděpodobnost kolize. Řidič je upozorněn 
na nebezpečnou situaci vizuálním a zvukovým 
výstražným signálem.

VAROVÁNÍ PŘED KOLIZÍ  
PŘI COUVÁNÍ 
Tento na přání dodávaný systém, aktivovaný 
při zařazení zpětného chodu, upozorňuje 
řidiče zvukovým a vizuálním signálem  
na vozidla, která se přibližují z obou stran  
a mohou představovat ohrožení.

ADAPTIVNÍ XENONOVÉ 
SVĚTLOMETY
Na přání dodávaná světla LED 
s charakteristickým designem kombinují 
osobitý vzhled se skutečnými schopnostmi. 
Adaptivní xenonové světlomety se natáčejí 
v souladu s průběhem silnice, zatímco statická 
světla pro odbočování osvětlují prostor 
po stranách. Řidič tak může za tmy řídit s ještě 
větší jistotou.

PARKOVACÍ ASISTENT 
PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ 
PARKOVÁNÍ, ASISTENT PRO 
VÝJEZD Z PARKOVACÍHO MÍSTA
Na přání dodávaný asistent pro podélné 
parkování vyhledává vhodná parkovací místa 
a během parkovacího manévru automaticky 
řídí, zatímco Vy ovládáte pedály.

Funkce pro vyjetí z parkovacího místa 
poskytuje stejnou asistenci při manévrování 
opačným směrem. Systém může být na přání 
rozšířen o funkci pro příčné parkování, kterou 
oceníte zejména na parkovištích a v těsných 
prostorech. Tato funkce automaticky prověří, 
zda je vybraná mezera dostatečně široká, 
opět převezme řízení a nasměruje vozidlo 
doprostřed parkovacího místa.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TRVALÁ UDRŽITELNOST
Trvalá udržitelnost je základem všech našich 
aktivit. Všechny varianty poháněcího ústrojí 
nového modelu Discovery Sport jsme 
proto důsledně optimalizovali z hlediska 
ochrany životního prostředí, což je patrné 
z minimálních hodnot spotřeby paliva 
a emisí CO2.

Zážehové i vznětové motory jsou vybaveny 
nejmodernější technikou vysokotlakého 
vstřikování paliva a mohou se pochlubit 
nejvyspělejší konstrukcí s nízkým třením, 
která minimalizuje třecí ztráty. To platí i pro 
šestistupňové manuální a devítistupňové 
automatické převodovky, které mají 
nejmodernější olejovou náplň s nízkou 
viskozitou, která zaručuje nejvyšší účinnost.

Modely s manuální i automatickou 
převodovkou jsou standardně vybaveny 
vyspělým inteligentním systémem Stop/
Start, který automaticky vypne motor během 
pouhých 300 milisekund, jakmile vůz zastaví. 
Tato funkce snižuje spotřebu paliva a emise 
CO2 o pět až sedm procent.

Chytrý systém nabíjení akumulátoru 
rekuperací kinetické energie disponuje 
systémem inteligentního řízení energetických 
toků, který upřednostňuje nabíjení 
akumulátoru při zpomalování vozidla, kdy 
využívá kinetickou energii, která by jinak přišla 
vniveč. Tím se snižuje spotřeba paliva pro 
potřeby elektrické soustavy vozidla.

Aktivně řízený pohon všech kol* je na přání 
dodávaný prvek výbavy, který zvyšuje 
hospodárnost automatickým přechodem 
do velmi hospodárného režimu s pohonem 
předních kol, kdy je zcela přerušen přenos 
hnací síly na zadní kola.

Funkce ECO Data poskytuje řidiči informace 
a zpětnou vazbu prostřednictvím 8“ 
dotykového displeje s cílem podpořit 
hospodárnější styl jízdy.

*Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne 
nejbližší prodejce Land Rover.
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REŽIM ECO
Aktivací režimu ECO se v zájmu minimalizace 
spotřeby paliva a emisí CO2 zajistí maximálně 
hospodárné nastavení vozidla. Sériově 
dodávaná funkce ECO v interakci s Active 
Driveline a dalšími komfortními prvky výbavy, 
jako je topení a klimatizace, usiluje za všech 
okolností o dosažení nejefektivnějšího 
způsobu jízdy.

OPTIMALIZOVANÁ 
AERODYNAMIKA
Nový Discovery Sport má díky svému 
aerodynamičtějšímu profilu nejlepší 
aerodynamiku ze všech dosud vyráběných 
vozů Land Rover. Aerodynamický odpor 
vzduchu byl snížen o osm procent a součinitel 
aerodynamického odporu vzduchu má 
hodnotu 0,36. Nový Discovery Sport také 
nabízí jedinečná 18“ kola z lehké slitiny  
s optimalizovanou aerodynamikou  
(standardní výbava u verzí e-Capability).

LEHKÉ MATERIÁLY
Nový Discovery Sport používá lehké materiály 
a vyspělé technologie, které optimalizují 
provozní vlastnosti vozidla a hospodárnost. 
V konstrukci karoserie nalézají široké uplatnění 
lehké materiály. Optimalizovaný ocelový 
skelet je doplněn kapotou motoru, střechou 
a zadním výklopným víkem z hliníku, lehkými 
hliníkovými komponenty podvozku a příčným 
nosníkem přístrojové desky a čelním nosným 
rámem z hořčíku.

Optimalizována byla rovněž hmotnost 
komponentů systému pohonu všech kol. Také 
interiér byl navržen s ohledem na maximální 
efektivitu. Příkladem jsou optimalizované rámy 
sedadel, které jsou vyráběny z hlubokotažné 
oceli svařované laserem.

E-CAPABILITY
Land Rover zahájil výrobu specifických verzí, 
které mají nejnižší možné emise CO2. Poznáte 
je podle označení „e-Capability“ a modrého 
loga SPORT na zádi vozidla. 

Emise CO2 mohou být u variant e-Capability 
pouhých 129 g/km, pokud si zvolíte modely se 
vznětovým motorem, manuální převodovkou 
a pohonem všech kol. Díky tomu bude Vaše 
vozidlo maximálně hospodárné.

  
*Informace o dostupnosti této funkce Vám poskytne nejbližší 
prodejce Land Rover.
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Následující stránky Vás provedou logickou posloupností kroků, v nichž si 
sestavíte vůz, který bude vyhovovat Vašemu životnímu stylu. Máte několik 
možností od výběru motoru a modelu, přes barvy karoserie a interiéru, 
kola a ozdobné prvky až po detaily, které definují Váš styl. 

Živou představu o zvolené výbavě na přání Vám poskytne náš online 
konfigurátor na webové stránce landrover.cz

1 2
KROK 1 
VYBERTE SI MOTOR

Na výběr máte výkonné zážehové 
a vznětové motory.

42-43 44-55

KROK 2 
VYBERTE SI MODEL

Porovnejte si výbavu každého modelu 
dodávanou standardně i na přání.

NOVÝ DISCOVERY SPORT NABÍZÍ 
SKVĚLÝ VÝBĚR A FLEXIBILITU,  
ABYSTE SI MOHLI PŘIZPŮSOBIT  
VOZIDLO SVÝM PŘEDSTAVÁM.
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56-59 60-61 62-67 68-77

KROK 3 
VYBERTE SI BARVU

Díky široké nabídce můžete dát  
najevo svůj osobní vkus.

KROK 4 
VYBERTE SI KOLA

Na výběr máte nejrůznější  
styly, které harmonicky ladí  
s odvážným exteriérem.

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

Pečlivě zvolené barvy doplněné 
nejušlechtilejšími materiály. Vnitřní prostor 
si můžete upravit podle svých představ.

78-79

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Technické informace a údaje o rozměrech, provozních vlastnostech a specifikacích.

KROK 6 
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řada elegantního a praktického příslušenství 
vyhoví jakémukoli životnímu stylu.
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Více informací získáte na webové stránce landrover.cz

KROK 1
VYBERTE SI MOTOR 

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA
Zážehové a vznětové motory vynikají pokrokovou konstrukcí a jsou nabízeny v kombinaci s nejmodernější devítistupňovou automatickou převodovkou nebo s šestistupňovou manuální 
převodovkou. Emise CO2 mohou být u variant e-Capability pouhých 123 g/km, pokud si zvolíte vůz s pohonem předních kol, nebo 129 g/km u verze se vznětovým motorem, mechanickou 
převodovkou a pohonem všech kol. Díky tomu bude Vaše vozidlo maximálně hospodárné.

Uvedené informace o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektrické energie odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) 
č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci.  
V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. 
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.  
CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování.     
*Možno objednávat od října 2015.

MODELY PODLE MOTORU
PURE SE HSE HSE LUXURY

Vznětový motor eD4 2.0 l 150 k (man.)* 4 4 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l 150 k (man.) 4 4 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l 150 k (aut.) 4 4 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l 180 k (man.) 4 4 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l 180 k (aut.) 4 4 4 4

Zážehový motor Si4 2.0 l 240 k (aut.) 4 4 4 4

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

eD4 2.0 l* TD4 2.0 l Si4 2.0 l

MAN. MAN. MAN. MAN. MAN. AUT. AUT. AUT.

VÝKON (K)
150 k  

E-CAPABILITY
150 k  

E-CAPABILITY 150 k 180 k  
E-CAPABILITY 180 k 150 k 180 k 240 k

Systém pohonu pohon předních kol 
(2WD)

pohon všech kol  
(4WD)

pohon všech kol  
(4WD)

pohon všech kol  
(4WD)

pohon všech kol  
(4WD)

pohon všech kol  
(4WD)

pohon všech kol  
(4WD)

pohon všech kol  
(4WD)

Výkon (kW/k) 110 / 150 110 / 150 110 / 150 132 / 180 132 / 180 110 / 150 132 / 180 177 / 240

Točivý moment (N.m) 380 380 380 430 430 380 430 340

Otáčky max. točivého momentu (ot./min.) 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750

Zdvihový objem (cm³) 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999

Počet válců 4 4 4 4 4 4 4 4

Uspořádání válců napříč napříč napříč napříč napříč napříč napříč napříč

SPOTŘEBA PALIVA

Počet sedadel 5 5 5 / 5+2 5 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2

Město l/100km 5,5 5,6 6,1 / 6,4 5,6 6,1 / 6,4 6,3 6,3 10,7 / 10,8

Mimo město l/100km 4,2 4,5 4,6 / 4,6 4,5 4,6 / 4,6 4,7 4,7 6,8 / 6,8

Kombinovaná l/100km 4,7 4,9 5,1 / 5,3 4,9 5,1 / 5,3 5,3 5,3 8,2 / 8,3

Emise CO2 město g/km 142 146 160 / 167 146 160 / 167 165 165 252 / 257

Emise CO2 mimo město g/km 110 118 120 / 121 118 120 / 121 125 125 160 / 162

Emise CO2 kombinované g/km 123 129 134 / 139 129 134 / 139 139 139 191 / 197
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PRO KAŽDÝ MODEL JSOU K DISPOZICI RŮZNÉ MOTORY A JEDINEČNÉ PRVKY VÝBAVY 
Tento přehled Vám pomůže si snadno vybrat ideální nový Discovery Sport přesně podle Vašich představ. Na následujících stránkách se seznámíte se standardní výbavou 
jednotlivých modelů.2

DISCOVERY SPORT PURE DISCOVERY SPORT SE

–  Maska chladiče v odstínu Brunel s rámečkem v odstínu 
černá Narvik 

–  Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Brunel

– Kliky dveří v barvě karoserie 

– Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik

–  Nápisy Discovery na kapotě motoru a víku 
zavazadlového prostoru v odstínu Brunel  

– Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu antracitu

–  Ozdobné lišty na víku zavazadlového prostoru  
v odstínu černá Narvik

– Halogenové světlomety 

–  17“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky „Styl 105“*

– Sedadla čalouněná tkaninou.

–  Maska chladiče v odstínu Dark Atlas s rámečkem  
v odstínu černá Narvik

– Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Dark Atlas

– Kliky dveří v barvě karoserie 

– Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie 

–  Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu stříbrná  
Dark Techno

–  Nápisy Discovery na kapotě motoru a víku 
zavazadlového prostoru v odstínu Brunel 

–  Ozdobné lišty na víku zavazadlového prostoru  
v odstínu černá Narvik

– Halogenové světlomety 

–  17“ kola z lehkých slitin s 5 paprsky „Styl 522“*

– Sedadla čalouněná tkaninou.

Vozidla na snímcích jsou vybavena na přání dodávanými xenonovými světlomety s charakteristickými diodami LED pro denní svícení a mlhovými světlomety.
*Modely e-Capability se liší od vozidel na snímcích. Modely e-Capability budou vybaveny pouze 18“ koly z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 518“. 
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Více informací získáte na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

–  Maska chladiče v odstínu Atlas s rámečkem v odstínu 
černá Narvik

– Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas

–  Horní a spodní část klik dveří s leskle chromovanou 
povrchovou úpravou 

– Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie

– Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu bílého stříbra

–  Nápisy Discovery na kapotě motoru a víku 
zavazadlového prostoru v odstínu Atlas 

–  Ozdobné lišty na víku zavazadlového prostoru  
v odstínu Atlas

–  Xenonové světlomety s charakteristickými LED světly a 
systémem automatického nastavení sklonu světlometů 
(vč. ostřikovačů)

– Rámečky mlhových světlometů v odstínu Atlas

–  19“ kola z lehké slitiny s 9 paprsky „Styl 902“*

– Sedadla čalouněná kůží Windsor.

–  Maska chladiče v odstínu Atlas s rámečkem v odstínu 
černá Narvik

– Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas

– Kliky dveří v barvě karoserie

– Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie 

– Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu bílého stříbra

–  Nápisy Discovery na kapotě motoru a víku 
zavazadlového prostoru v odstínu Brunel

–  Ozdobné lišty na víku zavazadlového prostoru  
v odstínu černá Narvik

–  Xenonové světlomety s charakteristickými LED světly a 
systémem automatického nastavení sklonu světlometů 
(vč. ostřikovačů)

–  18“ kola z lehké slitiny s 9 dvojitými paprsky „Styl 109“*

– Sedadla čalouněná zrnitou kůží.
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Motor a převodovka, podvozek a jízdní dynamika

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

Šestistupňová manuální převodovka (nedodává se s motorem Si4) 4 4 4 4

Devítistupňová automatická převodovka včetně páček pro manuální řazení na volantu (1) 
(standardně pouze s motorem Si4) 078BY 8 8 8 8

Adaptive Dynamics (1) (2) (3) 027CY 8 8 8 8

Active Driveline – aktivně řízený pohon všech kol  (1) (2) (3) 027JC 8 8 8 8

Inteligentní systém Stop/Start 4 4 4 4

Terrain Response (1) 4 4 4 4

Asistent pro sjíždění strmých svahů HDC (Hill Descent Control) (1) 4 4 4 4

Pohon předních kol (pouze eD4) 4 4 4 4

Pohon všech kol pro hospodárnou jízdu (1) 4 4 4 4

Protiblokovací systém ABS (Anti-Lock Braking System) 4 4 4 4

Elektrický posilovač řízení EPAS (Electric Power Assisted Steering) 4 4 4 4

Elektronicky řízený protiprokluzový systém ETC (Electronic Traction Control) 4 4 4 4

Asistent pro rozjezd do kopce HSA (Hill Start Assist) 4 4 4 4

Stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control) 4 4 4 4

Funkce proti převrácení RSC (Roll Stability Control) 4 4 4 4

Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Parking Brake) 4 4 4 4

Nouzový brzdový asistent EBA (Emergency Brake Assist) 4 4 4 4

Elektronické rozdělování brzdné síly EBD (Electronic Brake-force Distribution) 4 4 4 4

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání.

(1) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4   (2) Nedodává se v kombinaci s motorem TD4 150 k   (3) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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Více informací získáte na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Vnější výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Kontrastní lakování střechy v odstínu černá Santorini 080AN – 8 8 8

Kontrastní lakování střechy v odstínu šedá Corris 080EE – 8 8 8

Velkoplošné panoramatické skleněné střešní okno včetně elektricky ovládané sluneční clony 
(pro modely PURE pouze v kombinaci s 033CW) 041CX 8 8 8 8

Maska chladiče v odstínu Brunel s rámečkem v odstínu černá Narvik 4 – – –

Boční ventilační otvory v odstínu Brunel 4 – – –

Maska chladiče v odstínu Dark Atlas s rámečkem v odstínu černá Narvik – 4 – –

Boční ventilační otvory v odstínu Dark Atlas – 4 – –

Maska chladiče v odstínu Atlas s rámečkem v odstínu černá Narvik – – 4 4

Boční ventilační otvory v odstínu Atlas – – 4 4

Kliky dveří v barvě karoserie 4 4 4 –

Horní a spodní části klik dveří s lesklou chromovanou povrchovou úpravou – – – 4

Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik 4 – – –

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie – 4 4 4

Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru v odstínu černá Narvik 4 4 4 –

Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru v odstínu Atlas – – – 4

Nápisy Discovery na kapotě motoru a víku zavazadlového prostoru v odstínu Brunel 4 4 4 –

Nápisy Discovery na kapotě motoru a víku zavazadlového prostoru v odstínu Atlas – – – 4

Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu antracitu 4 – – –

Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu stříbrná Dark Techno – 4 – –

Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu bílého stříbra – – 4 4

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané čelní sklo včetně vyhřívaných trysek ostřikovačů 040AK 8 8 8 8

Čelní sklo – determální prosklení (3) 047AP 8 8 8 8

Vyhřívané zadní sklo 4 4 4 4

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 047AB 8 8 8 8

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná a vyhřívaná 4 – – –

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná  
(včetně osvětlení prostoru kolem vozu) 030NB 8 4 4 –

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, s paměťovou funkcí  
(včetně osvětlení prostoru kolem vozu a automatického sklápění při zařazení zpětného chodu; 
pouze v kombinaci se sedadly s paměťovou funkcí pro uložení polohy) 

030NM – 8 8 4

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
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Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Halogenové světlomety 4 4 – –

Xenonové světlomety s charakteristickými LED světly a automatickým seřizováním 
rozsahu světelného paprsku (včetně ostřikovačů světlometů a zadních světel  
s technologií LED) 

064CW 8 8 4 4

Adaptivní xenonové HID světlomety s charakteristickými LED světly, automatickým 
seřizováním rozsahu světelného paprsku a statickými světlomety pro odbočování 
(včetně ostřikovačů světlometů a zadních světel LED)

064DI – 8 8 8

Systém vnějšího osvětlení řízený senzorem světla v kombinaci s dešťovým senzorem 064HI 8 4 4 4

Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění vozidly – senzorově 
řízený systém svícení reagující na vozidla v protisměru 030NT 8 8 4 4

Mlhové světlomety vpředu 064AP 8 8 4 4

LAK

Bílá Fuji 4 4 4 4

Metalický lak 8 8 8 8

Prémiový metalický lak 8 8 8 8

JÍZDA S PŘÍVĚSEM

Řízení stability přívěsu 4 4 4 4

Asistent pro stabilizaci přívěsu TSA (Trailer Stability Assist) 4 4 4 4

Tažné háky vpředu a vzadu 4 4 4 4

KOLA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ PRO KOLA

17“ kola z lehkých slitin s 5 paprsky, Styl 522 029UC – 4 8 8

17“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 105 4 – – –

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 511 029UE 8 8 – 8

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a tmavě šedou saténovou povrchovou 
úpravou (Satin Dark Grey), Styl 511 029TX 8 8 8 8

18“ kola z lehkých slitin s 5 paprsky, Styl 518 (1) 029TY 8 8 8 8

18“ kola z lehkých slitin s 9 dvojitými paprsky, Styl 109  029UD 8 8 4 8

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou 
(Gloss Black Finish), Styl 511 (2) 031HQ – 8 – –

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 521 029MG – 8 8 –
19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou 
(Gloss Black Finish), Styl 521 (2)  029UA – 8 8 8

19“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky, Styl 902 029MA – 8 8 4

19“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky, s povrchem broušeným diamantem, Styl 902 029UB – – – 8

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 511  029SB – 8 8 8

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou 
(Gloss Black Finish), Styl 511 (2) 029TW – – 8 8

Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) 4 4 4 4

Uzamykatelné matice kol 4 4 4 4

Letní pneumatiky (3) 030IB 8 8 8 8

Náhradní kolo pro nouzové dojetí 029NZ 8 8 8 8

Plnohodnotné náhradní kolo (není k dispozici v kombinaci s uspořádáním sedadel 5+2) 050AQ 8 8 8 8

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(1) Standardní výbava pouze v kombinaci s verzemi e-Capability   (2) Dodává se pouze jako součást paketu Black Design   (3) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4, k dispozici pouze s 19“ a 20“ koly z lehké slitiny.48



Více informací získáte na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

SEDADLA

Sedadla čalouněná tkaninou 4 4 – –
Sedadla čalouněná částečně kůží (zrnitá kůže/Dinamica®)  
(nelze v kombinaci s paměťovou funkcí pro uložení polohy) 033JC 8 (4) 8 – –

Sedadla čalouněná zrnitou kůží 033JE – 8 4 –

Sedadla čalouněná kůží Windsor – – – 4

Sedadlo řidiče/spolujezdce vpředu nastavitelné manuálně v 6/6 směrech 4 4 – –

Sedadlo řidiče/spolujezdce vpředu nastavitelné elektricky v 8/8 směrech 033TY – 8 4 –
Sedadlo řidiče/spolujezdce vpředu nastavitelné elektricky v 10/10 směrech  
s paměťovou funkcí pro uložení polohy 033TZ – 8 8 4

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou 045AS – 8 4 4

Vyhřívaná sedadla vpředu 033BV 8 8 8 8

Klimatizovaná a vyhřívaná sedadla vpředu 033KO – 8 8 8

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu 033EQ 8 8 8 8

Klimatizovaná sedadla vpředu a vyhřívaná sedadla vzadu (pouze v kombinaci 
s elektricky nastavitelnými sedadly čalouněnými zrnitou kůží nebo kůží Windsor 
a dvouzónovou automatickou klimatizací; nelze v kombinaci se Zimním paketem)

033GQ – 8 8 8

Sedadla vzadu, dělená a sklopná v poměru 60:40, bez možnosti nastavení polohy 4 – – –
Sedadla ve druhé řadě sklopná a dělená v poměru 60:40, podélně posuvná,  
s nastavitelným sklonem opěradla, středová loketní opěrka vzadu se dvěma držáky 
na nápoje a funkcí pro přepravu dlouhých předmětů, opěrka hlavy vzadu uprostřed 
(standardní výbava pro uspořádání sedadel 5+2); pro modely PURE pouze v kombinaci 
s 033LM 

033CW 8 4 4 4

Středová loketní opěrka pro zadní sedadla se dvěma držáky na nápoje a funkcí pro 
přepravu dlouhých předmětů (pouze v kombinaci s 033CW) 033LM 8 4 4 4

VOLANTY

Volant z polyuretanu (PU) 4 – – –

Multifunkční volant obšitý kůží (pro model PURE pouze v kombinaci s 065AB) 032BV 8 4 4 4

Vyhřívaný multifunkční volant obšitý kůží (pro modely PURE pouze v kombinaci s 032BV) 032DV 8 8 8 8

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Lak Ebony 4 – – –

Kartáčovaný hliník s povrchovou úpravou Satin (5) 063BC 8 4 4 4

Kartáčovaný hliník s povrchovou úpravou Glacier (6) – 4 – 4

ČALOUNĚNÍ STROPU
Čalounění stropu v odstínu Ebony (v textilním provedení Morzine – doporučuje se pro 
volbu interiéru v odstínu Ebony nebo Tan) (7) 4 4 4 4

Čalounění stropu Morzine v odstínu Ivory (7) – – 4 4

Čalounění stropu Morzine v odstínu Ebony 032BU 8 8 8 8

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(4) K dispozici pouze v rámci paketu rozšířené výbavy pro PURE   (5) Nedodává se pro interiér v odstínech Glacier/Lunar    
(6) Pouze pro interiér v odstínech Glacier/Lunar   (7) Čalounění stropu závisí na zvolené barevné kombinaci interiéru.
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Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

VNITŘNÍ VÝBAVA

Klimatizace 4 – – –

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem 022AX 8 4 4 4

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality vzduchu  
s automatickou recirkulací vzduchu (pouze v kombinaci s 022AX) 067BN – 8 8 8

Ovládání klimatizace s vysoko umístěnými výdechy ventilační soustavy pro druhou 
řadu sedadel 030FB – 8 4 4

Ovládání klimatizace s vysoko umístěnými výdechy ventilační soustavy pro třetí řadu 
sedadel (omezený výkon) se vstupem USB (1) 022EB 8 8 8 8

Obvodový alarm s ostrahou interiéru (zahrnuje senzor náklonu, indikátor alarmu  
s nezávislým napájením a perimetrickým alarmem) 076EL 8 8 8 8

Kosmetická zrcátka s osvětlením 031CE 8 4 4 4

Manuálně sklopné vnitřní zpětné zrcátko 4 – – –

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 031CG 8 4 4 4

Ambientní osvětlení interiéru (boční lišty dveří se signaturou osvětlené fosforově 
modrou barvou) 064FB 8 4 4 –

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru (výběr z 5 barev osvětlení bočních 
lišt dveří se signaturou, výplní dveří a přístrojové desky; dodatečné osvětlení 
zavazadlového prostoru u 7sedadlové varianty) 

064FM 8 8 8 4

Kuřácký paket pro první řadu sedadel (popelník vpředu včetně zapalovače cigaret)  
(nedodává se v kombinaci se vstupem USB vpředu a s 094AD) 094AA 8 8 8 8

Kuřácký paket pro druhou řadu sedadel (2) 094AD 8 8 8 8

Osvětlené prahové lišty z hliníku 048BD – 8 8 4

Kobercové rohože vpředu a vzadu 079AJ 8 8 8 –

Prémiové kobercové rohože vpředu a vzadu – – – 4

Odkládací přihrádka vpředu uprostřed se dvěma držáky na nápoje 4 4 4 4

Stropní madla 4 4 4 4

Bezpečnost a zabezpečení

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

Systém pro autonomní brzdění v nouzové situaci AEB  
(Autonomous Emergency Braking) 4 4 4 4

Systém pro ochranu chodců 4 4 4 4

Airbagy (přední a kolenní airbag pro řidiče, airbagy pro spolujezdce vpředu, okenní 
airbagy a boční airbagy) 4 4 4 4

Obvodový bezpečnostní systém včetně alarmu (aktivace dálkovým ovladačem) 4 4 4 4

Zvukové upozornění na nepřipnutý bezpečnostní pás 4 4 4 4

Aktivace výstražných světel při intenzivním brzdění 4 4 4 4

Elektricky ovládané dětské pojistky 4 4 4 4

Úchyty ISOFIX pro dětské sedačky 4 4 4 4

Systém automatického uzamčení dveří při rozjezdu a jejich odemčení v případě nehody 4 4 4 4

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(1) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4   (2) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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Více informací získáte na webové stránce landrover.cz

Praktická výbava a zavazadlový prostor

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

PRAKTICKÁ VÝBAVA

Tlačítko Start/Stop pro spuštění/vypnutí motoru 4 4 4 4

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním včetně nastavitelného času provozu 043BH 8 8 8 8

Bezklíčový přístup – Keyless Entry 066AC – 8 8 8

Tempomat 065AB 8 4 4 4

Adaptivní tempomat (2) (3) 065AG 8 8 8 8

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LDW (Lane Departure Warning) 086BC 4 4 4 4

Systém sledování dopravního značení TSR (Traffic Sign Recognition) 086DB 8 8 8 8

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel 086GH 8 8 8 4

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a se systémem 
varujícím před kolizí při couvání (2) 086GF 8 8 8 8

Parkovací senzory vzadu 086EH 8 4 4 4

Parkovací senzory vpředu 086EG 8 8 4 4

Zadní kamera s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu 086FA 8 8 4 4

Kamerový systém Surround View s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu (2) 086GC 8 8 8 8

Parkovací asistent pro podélné parkování a asistent pro výjezd z parkovacího místa 
(pouze v kombinaci s parkovacími senzory vpředu a vzadu) 086GZ 8 8 8 –

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd z parkovacího 
místa (pouze v kombinaci s parkovacími senzory vpředu a vzadu) 086HA 8 8 8 4

Senzor sledování hloubky brodu – Wade Sensing™ (2) 075EC 8 8 8 8

Dálkové ovládání garážových vrat – HomeLink® 025FG – 8 8 8

VÝBAVA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Kryt zavazadlového prostoru 063AH 8 4 4 4

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru (funkce otevření/zavření) 070AV 8 8 8 4

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru se senzorem přiblížení (2) 070BA – 8 8 8

Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru 135AH 8 8 8 4

Odnímatelné tažné zařízení 028BL 8 8 8 8

Elektricky výsuvné tažné zařízení 028EJ 8 8 8 8

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(3) Dodává se pouze v kombinaci se vznětovým motorem a automatickou převodovkou.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků. 

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

Informace, komunikace a zábava

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

Audiosystém Land Rover se zesilovačem o výkonu 80 W a 6 reproduktory 4 – – –

Audiosystém Land Rover se zesilovačem o výkonu 190 W a 10 reproduktory 025MF 8 4 – –

Audiosystém Land Rover se zesilovačem o výkonu 250 W a 11 reproduktory  
včetně subwooferu 025KM – 8 4 4

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 reproduktory 
včetně subwooferu 025LN – 8 8 8

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio Broadcast) 025JB 8 8 8 8

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) – pouze v kombinaci  
s Meridian™ Sound System) (1) 129AA – 8 8 8

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech (2) 129AH – – 8 8

Infotainment Touchscreen – dotykový displej pro informační a zábavní systémy vpředu 
s technologií Dual View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na displeji 
(pouze v kombinaci s Meridian™ Sound System)

087AM – 8 8 8

Navigační systém (SD karta) 025OA 8 4 4 4

Navigační systém s pevným diskem 087AA – 8 8 8

Vstup USB v první řadě včetně funkce nabíjení, umístěný v přihrádce na přístrojové 
desce (nelze v kombinaci s 015BB) 015AB 8 8 8 8

Vstup USB v první řadě včetně funkce nabíjení, umístěný ve středové konzole 015BB 8 8 8 4

Dva vstupy USB ve druhé řadě včetně funkce nabíjení 054AH 8 8 8 4

Dva vstupy USB ve třetí řadě včetně funkce nabíjení (3) 054AI 8 8 8 8

Bluetooth® – telefonní systém s funkcí audiostreaming 4 4 4 4

Osmipalcový dotykový displej 4 4 4 4

Pakety výbavy na přání

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

PAKET ROZŠÍŘENÉ VÝBAVY PRO MODELY PURE 021BO

Sedadla čalouněná částečně kůží (zrnitá kůže / Dinamica®) 8 – – –

Multifunkční volant obšitý kůží 8 – – –

Tempomat 8 – – –

Obložení po stranách středové konzoly – kartáčovaný hliník s povrchovou úpravou Satin  8 – – –

Kobercové rohože vpředu a vzadu 8 – – –

PAKET VIDITELNOST PRO MODELY PURE A SE 041CB

Mlhové světlomety vpředu 8 8 – –

Xenonové světlomety s charakteristickými LED světly a automatickým seřizováním 
rozsahu světelného paprsku (včetně ostřikovačů světlometů a zadních světel  
s technologií LED)

8 8 – –
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

8 Na přání   – Nedodává se.

(1) Přestože Land Rover i nadále úzce spolupracuje se svými partnery na vývoji standardů televizního vysílání po celém světě, nemůžeme žel zaručit funkci televizního tuneru ve všech zemích za všech okolností    
(2) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover   (3) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

ZIMNÍ PAKET 072AC

Vyhřívaná sedadla vpředu 8 – – –

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu – 8 8 8

Vyhřívaný multifunkční volant obšitý kůží (pro modely PURE pouze v kombinaci s 032BV) – 8 8 8

Vyhřívané čelní sklo 8 8 8 8

KOMFORTNÍ PAKET 074GQ

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru (funkce otevření/zavření) – 8 8 –

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry – 8 8 8

Dálkové ovládání garážových vrat – HomeLink® – 8 8 8

PAKET TŘETÍ ŘADA SEDADEL (5+2) (3) 074OC

Sedadla ve druhé řadě sklopná a dělená v poměru 60:40, podélně posuvná,  
s nastavitelným sklonem opěradla, středová loketní opěrka vzadu se dvěma držáky na 
nápoje a funkcí pro přepravu dlouhých předmětů, opěrka hlavy ve druhé řadě uprostřed 

8 – – –

Dvě dodatečná sedadla ve třetí řadě (uspořádání sedadel 5+2) 8 8 8 8

Klimatizace s vysoko umístěnými výdechy ventilační soustavy pro třetí řadu sedadel 
(omezený výkon) se vstupem USB (pouze funkce nabíjení) 8 8 8 8

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru (výběr z 5 barev osvětlení bočních lišt 
dveří se signaturou, výplní dveří a přístrojové desky; dodatečné osvětlení zavazadlového 
prostoru u 7sedadlové varianty)

– 8 8 –

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELY PURE 017AQ

Parkovací senzory vzadu 8 – – –

Parkovací senzory vpředu 8 – – –

Zadní kamera s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu 8 – – –

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ TECH 017AR

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd z parkovacího místa 8 8 8 –

Kamerový systém Surround View s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu (2) 8 8 8 8

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a se systémem 
varujícím před kolizí při couvání 8 8 8 8

Systém sledování hloubky brodu – Wade Sensing™ 8 8 8 8
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8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(1) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

PAKET ZÁBAVNÍCH SYSTÉMŮ 016AC

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 reproduktory 
včetně subwooferu – 8 8 8

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) – 8 8 8

Infotainment Touchscreen – dotykový displej pro informační a zábavní systémy vpředu  
s technologií Dual View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na displeji – 8 8 8

Navigační systém s pevným diskem – 8 8 8

ZÁBAVNÍ PAKET VČETNĚ ZÁBAVNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ  
NA ZADNÍCH SEDADLECH (1) 016AJ

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 reproduktory 
včetně subwooferu – – 8 8

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) – – 8 8

Infotainment Touchscreen – dotykový displej pro informační a zábavní systémy vpředu  
s technologií Dual View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na displeji – – 8 8

Navigační systém s pevným diskem – – 8 8

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech (včetně sady bezdrátových sluchátek) – – 8 8

PAKET HEAD UP DISPLAY (1) 074OP

Čelní sklo – determální prosklení 8 8 8 8

Průhledový displej HUD (Head Up Display) 8 8 8 8

PAKET ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 1 028GA

Odnímatelné tažné zařízení 8 8 8 8

Zadní kamera s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu 8 8 – –

Parkovací senzory vzadu 8 – – –

Kamerový systém Surround View s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu – – 8 8

PAKET ELEKTRICKY OVLÁDANÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 2 028GC

Elektricky výsuvné tažné zařízení 8 8 8 8

Zadní kamera s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu 8 8 – –

Parkovací senzory vzadu 8 – – –

Kamerový systém Surround View s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu – – 8 8
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

8 Na přání   – Nedodává se.

(2) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4 a verzemi e-Capability.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

PAKET BLACK DESIGN – 18“ KOLA A STŘECHA V KONTRASTNÍM LAKOVÁNÍ (2) 032GV

Paket Black Design (vnější prvky výbavy v odstínu černá Narvik: maska chladiče,  
kryty ventilačních otvorů, nápisy Discovery, kryty vnějších zpětných zrcátek) – 8 – –

Kontrastní lakování střechy v odstínu černá Santorini – 8 – –

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou  
(Gloss Black Finish), „Styl 521“ – 8 – –

PAKET BLACK DESIGN – 19“ KOLA A STŘECHA V KONTRASTNÍM LAKOVÁNÍ (2) 032GA

Paket Black Design (vnější prvky výbavy v odstínu černá Narvik: maska chladiče,  
kryty ventilačních otvorů, nápisy Discovery, kryty vnějších zpětných zrcátek) – 8 8 8

Kontrastní lakování střechy v odstínu černá Santorini – 8 8 8

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou 
(Gloss Black Finish), „Styl 521“ – 8 8 8

PAKET BLACK DESIGN – 20“ KOLA A STŘECHA V KONTRASTNÍM LAKOVÁNÍ (2) 032GB

Paket Black Design (vnější prvky výbavy v odstínu černá Narvik: maska chladiče,  
kryty ventilačních otvorů, nápisy Discovery, kryty vnějších zpětných zrcátek) – – 8 8

Kontrastní lakování střechy v odstínu černá Santorini – – 8 8

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou  
(Gloss Black Finish), „Styl 521“ – – 8 8

PAKET BLACK DESIGN – 18“ KOLA (pouze pro vozy v dostínu černá Santorini) (2) 032GW

Paket Black Design (vnější prvky výbavy v odstínu černá Narvik: maska chladiče,  
kryty ventilačních otvorů, nápisy Discovery, kryty vnějších zpětných zrcátek) – 8 – –

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou  
(Gloss Black Finish), „Styl 521“ – 8 – –

PAKET BLACK DESIGN – 19“ KOLA (pouze pro vozy v odstínu černá Santorini) (2) 032GF

Paket Black Design (vnější prvky výbavy v odstínu černá Narvik: maska chladiče,  
kryty ventilačních otvorů, nápisy Discovery, kryty vnějších zpětných zrcátek) – 8 8 8

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou  
(Gloss Black Finish), „Styl 521“ – 8 8 8

PAKET BLACK DESIGN – 20“ KOLA (pouze pro vozy v odstínu černá Santorini) (2) 032GG

Paket Black Design (vnější prvky výbavy v odstínu černá Narvik: maska chladiče, kryty 
ventilačních otvorů, nápisy Discovery, kryty vnějších zpětných zrcátek) – – 8 8

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou  
(Gloss Black Finish), „Styl 511“ – – 8 8
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PAKET BLACK DESIGN

Individualizace exteriéru

Na přání dodávaný paket Black Design dodá novému modelu 
Discovery Sport ještě nápadnější vzhled a individuálnější charakter.* 
Paket Black Design umocňuje asertivní a odvážný design modelu 
Discovery Sport a učiní z něj nezaměnitelný výraz Vaší osobnosti. 
Paket Black Design se dodává ve všech nabízených barvách karoserie 

a zahrnuje následující položky: kontrastní střechu v odstínu černá 
Santorini, masku chladiče, kryty ventilačních otvorů a kryty vnějších 
zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik, černý nápis „DISCOVERY“ 
a černé logo na víku zavazadlového prostoru. Na výběr jsou 18“, 19“ 
nebo 20“ leskle černá kola z lehké slitiny.

KROK 3
VYBERTE SI BARVU 

Maska chladiče v odstínu černá Narvik 20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky „Styl 511“  
s leskle černou povrchovou úpravou

Vnější zpětná zrcátka v odstínu černá Narvik Kryty bočních ventilačních otvorů  
v odstínu černá Narvik

*Nedodává se pro modely PURE a v kombinaci s motorem eD4.

Více informací získáte na webové stránce landrover.cz 57



Bílá Fuji 
(nemetalický lak)

Stříbrná Indus 
(metalický lak)

Bílá Yulong 
(metalický lak)

Šedá Scotia 
(metalický lak)

Barvy karoserie
Oranžová Phoenix 
(prémiový metalický lak)

Šedá Corris 
(metalický lak)

Kontrastní šedá Corris

Na přání dodávaná barva střechy
Kontrastní černá Santorini

nedodává se nedodává se nedodává se
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

Šedá Kaikoura Stone 
(metalický lak)

Modrá Loire 
(metalický lak)

Černá Santorini 
(metalický lak)

Šedá Waitomo  
(prémiový metalický lak)

Červená Firenze 
(metalický lak)

Zelená Aintree 
(metalický lak)

Kontrastní šedá Corris

Na přání dodávaná barva střechy
Kontrastní černá Santorini

nedodává se

not available

KROK 3
VYBERTE SI BARVU 

59



4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

*Standardní kola z lehké slitiny v kombinaci s motorem eD4 a verzemi e-Capability, bez možnosti volby jiné varianty   **K dispozici pouze v rámci paketu Black Design.

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

KOLA

17“ kola z lehkých slitin s 5 paprsky „Styl 522“ 029UC – 4 8 8

17“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky „Styl 105“ 029QL 4 – – –

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 511“ 029UE 8 8 – 8

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 511“,  
tmavě šedá saténová povrchová úprava 029TX 8 8 8 8

18“ kola z lehkých slitin s 5 paprsky „Styl 518“* 029TY 8 8 8 8

18“ kola z lehkých slitin s 9 dvojitými paprsky „Styl 109“ 029UD 8 8 4 8

17“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 10 PAPRSKY „STYL 105“ 

17“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 PAPRSKY „STYL 522“ 

18“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY „STYL 511“ 

4

18“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY „STYL 511“ 

S TMAVĚ ŠEDOU SATÉNOVOU  
POVRCHOVOU ÚPRAVOU

18“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 9 DVOJITÝMI PAPRSKY „STYL 109“

18“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 PAPRSKY „STYL 518“*
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

KOLA

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 511“, leskle černá** 031HQ – 8 – –

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 521“ 029MG – 8 8 –

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 521“, leskle černá** 029UA – 8 8 8

19“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky „Styl 902“ 029MA – 8 8 4

19“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky „Styl 902“,  
povrch broušený diamantem 029UB – – – 8

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 511“ 029SB – 8 8 8

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 511“, leskle černá** 029TW – – 8 8

18“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY „STYL 511“

LESKLE ČERNÁ**

19“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY „STYL 521“

19“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 9 PAPRSKY „STYL 902“

19“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY „STYL 521“  

LESKLE ČERNÁ**

19“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 9 PAPRSKY „STYL 902“

POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM

20“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY „STYL 511“  

LESKLE ČERNÁ** 

20“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY „STYL 511“ 

KROK 4
VYBERTE SI KOLA 
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Sedadla vzadu, sklopná a dělená v poměru 60:40, podélně posuvná,  
s nastavitelným sklonem opěradla

Tato sedadla lze podélně posouvat dopředu/dozadu v rozsahu 160 mm, což umožňuje 
flexibilně využívat prostor pro zavazadla nebo maximalizovat prostor pro nohy cestujících 
vzadu. Tato sedadla mají také nastavitelný sklon opěradla pro ještě větší pohodlí.

Sedadla vzadu, sklopná a dělená v poměru 60:40,  
bez možnosti nastavení polohy (bez vyobrazení)

Modely Pure mají standardně pětimístný interiér s třemi pohodlnými 
sedadly vzadu, sklopnými a dělenými v poměru 60:40.

5 VYBERTE SI USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Uspořádání sedadel 5+2

Elegantně integrovanou třetí řadu sedadel si můžete zvolit, pokud 
potřebujete ještě vyšší úroveň praktičnosti. Tato sedadla jsou ideální 
pro děti a dospívající a také pro cestování dospělých osob na krátké 
vzdálenosti. Jsou snadno přístupná po sklopení a odsunutí 

druhé řady sedadel dopředu. Složením třetí řady sedadel vznikne 
zavazadlový prostor s rovnou ložnou plochou, která je stejná jako  
u pětimístného modelu.
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KOMBINACE BAREV EBONY/EBONY
(strana 66)

CIRRUS/LUNAR
(strana 67)

GLACIER/LUNAR
(strana 67)

ALMOND/EBONY
(strana 66)

TAN/EBONY
(strana 67)

IVORY/EBONY
(strana 67)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ebony Cirrus Glacier Almond Tan Ivory

Koberce Ebony Lunar Lunar Ebony Ebony Ebony

MODEL

PURE (tkanina) 6 – – – – –

PURE (částečně kožené čalounění) 6* – – – – –

SE (tkanina) 6 – – – – –

SE (částečně kožené čalounění) 6 6 6 – – –

SE (zrnitá kůže) 6 6 6 – – –

HSE (zrnitá kůže) 6 6 – 6 – –

HSE LUXURY (kůže Windsor) 6 – 6 – 6 6

OBLOŽENÍ PO STRANÁCH STŘEDOVÉ KONZOLY

Lak Ebony** 6 – – – – –

Kartáčovaný hliník Satin 6 6 – 6 6 6

Kartáčovaný hliník Glacier – – 6 – – –

BARVA KAROSERIE

Bílá Fuji 6 6 6 6 6 6

Bílá Yulong ˘ ˘ 6 6 6 6

Stříbrná Indus 6 ˘ 6 6 6 6

Šedá Scotia 6 6 ˘ 6 6 6

Šedá Corris ˘ ˘ ˘ 6 6 6

Oranžová Phoenix ˘ 6 6 6 6 6

Červená Firenze ˘ 6 6 6 6 6

Zelená Aintree 6 6 6 ˘ 6 6

Kaikoura Stone 6 6 6 6 6 ˘

Modrá Loire 6 6 6 6 6 ˘

Černá Santorini ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘

Šedá Waitomo ˘ 6 6 ˘ 6 6

Poté, co jste si zvolili model, si z následujícího přehledu můžete vybrat dokonalou kombinaci barev interiéru, 
barvy exteriéru a obložení po stranách středové konzoly. 

˘ Kombinace doporučovaná designéry   6 Dodávaná kombinace   – Nedodává se.  

*K dispozici pouze v rámci paketu rozšířené výbavy pro PURE/SE   **Dodává se pouze pro modely PURE.
Výše uvedená tabulka je pouze vodítkem pro lepší orientaci. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

VYBERTE SI KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR

A B C D E F
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

*Modely PURE jsou standardně vybaveny obložením po stranách středové konzoly s lakem Ebony.

KOMBINACE BAREV OZDOBNÁ PLOCHA 
VE VÝPLNÍCH DVEŘÍ

HORNÍ ČÁST 
VÝPLNÍ DVEŘÍ

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
VÝPLNÍ DVEŘÍ

OBLOŽENÍ PO STRANÁCH 
STŘEDOVÉ KONZOLY

PROSTŘEDNÍ ČÁST  
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Satin* Ebony

Cirrus/Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Kartáčovaný hliník Satin Cirrus

Glacier/Lunar Lunar Glacier Lunar Lunar Kartáčovaný hliník Glacier Glacier

Almond/Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Satin Almond

Tan/Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Satin Ebony

Ivory/Ebony Ebony Ivory Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Satin Ivory

A

B

C

D

E

F

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

3

1

4

5

6

2

1 2 3 4 5 6
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Ebony/Ebony – (k dispozici pro modely PURE, SE, HSE a HSE Luxury)

Interiér na snímku: čalounění tkaninou Ebony.

Almond/Ebony – (k dispozici pro model HSE)

Interiér na snímku: čalounění zrnitou kůží Almond.

Interiér nového modelu Discovery Sport ztělesňuje to nejlepší z moderního 
životního stylu. Odvážné horizontální a vertikální linie a vynikající úroveň 
komfortu vytvářejí prostor, v němž budete chtít trávit čas se svou rodinou 
a přáteli. Na výběr je široká škála barevných kombinací a materiálů pro 
čalounění sedadel, které vyhoví jakémukoli vkusu.

NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR

A

D
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Cirrus/Lunar – (k dispozici pro modely SE a HSE) Glacier/Lunar – (k dispozici pro modely SE a HSE Luxury)

Interiér na snímku: částečné čalounění kůží Cirrus. Interiér na snímku: čalounění zrnitou kůží Glacier.

Tan/Ebony – (k dispozici pro model HSE Luxury) Ivory/Ebony – (k dispozici pro model HSE Luxury)

Interiér na snímku: čalounění kůží Windsor Tan. Interiér na snímku: čalounění kůží Windsor Ivory.

B C

FE
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Kompletní nabídku příslušenství naleznete na webové stránce accessories.landrover.com/cz/cs

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

Nový Discovery Sport je tak schopným a přizpůsobivým automobilem, 
že se může pustit ihned do práce na libovolném úkolu v téměř jakémkoli 
terénu a podmínkách. Někteří majitelé ovšem i přesto chtějí dodat svému 
vozu individuální výraz a přizpůsobit si nový Discovery Sport specifickým 
potřebám řadou elegantního a praktického příslušenství. 

Nabízíme Vám příslušenství, které je odolné, víceúčelové a skýtá 
příležitost pro dokonalou individualizaci nového modelu Discovery Sport. 
A co je důležité, příslušenství můžete přidávat v kterékoli fázi života vozu. 
Nejen když je vůz nový. Veškeré schválené příslušenství Land Rover je 
samozřejmě navrhováno a vyráběno podle naprosto stejných standardů 
jako originální vybavení Vašeho vozidla.
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19“ kola s pěti dvojitými paprsky „Styl 523“**  
VPLCW0104
S keramickou povrchovou úpravou, kontrastním leskle černým lakem na vnitřní 
straně paprsků a laserem vyrytým červeným úzkým ozdobným proužkem.

Pevné boční nášlapy* 
VPLCP0210
Pevné boční nášlapy usnadňují nejen nastupování a vystupování, ale zlepšují 
i přístup ke střeše vozu. Mezi stylistické úpravy vylepšující vzhled vozu patří lesklá 
vnější hrana z ušlechtilé oceli a protiskluzová povrchová úprava z pryže.

Boční ochranné rámy* 
VPLCP0209
Boční ochranné rámy jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli s velmi lesklou povrchovou 
úpravou. Jejich robustní terénní vzhled zvýrazňuje vnější design vozidla.

Přední spodní ochranný kryt z ušlechtilé oceli 
VPLCP0212
Spodní ochranný kryt z ušlechtilé oceli pro přední nárazník má design inspirovaný 
terénními vozy a leštěnou povrchovou úpravu.

Zadní spodní ochranný kryt z ušlechtilé oceli† 
VPLCP0213
Spodní ochranný kryt v terénním stylu na zádi vozidla s leštěnou 
povrchovou úpravou.

*Montáž bočních ochranných rámů nebo pevných bočních nášlapů může ovlivnit terénní schopnosti vozidla.   **Informace o dostupnosti Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.    
†Nedodává se s tažnými zařízeními pro vozidla s uspořádáním sedadel 5+2 a úzkým náhradním kolem pro nouzové dojetí.

20“ kola s pěti dvojitými paprsky „Styl 524“
Leštěná kola se saténovou povrchovou úpravou. Více informací Vám ochotně 
poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Kompletní nabídku příslušenství naleznete na webové stránce accessories.landrover.com/cz/cs

*Kompatibilní s pryžovou rohoží do zavazadlového prostoru (VPLCS0279) a vanou do zavazadlového prostoru (VPLCS0268).

Dělicí přepážka do zavazadlového  
prostoru – v celé výšce interiéru* 
VPLCS0299

Mříž pro rozdělení zavazadlového 
prostoru* 
VPLCS0301

Kolejnice v podlaze  
zavazadlového prostoru 
VPLCS0303

Systém pro zajištění zavazadel 
VPLCS0324 

Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru brání vniknutí zavazadel do prostoru 
pro cestující. Její součástí je praktický uzavíratelný otvor pro přepravu delších 
předmětů, jako jsou lyže, v případě, že je vůz vybaven vhodnými zadními sedadly. 
Design dělicí přepážky do zavazadlového prostoru byl optimalizován pro funkci 
sklápění druhé řady sedadel. Mříž pro rozdělení zavazadlového prostoru na 
dvě části lze namontovat v kombinaci s oběma variantami dělicí přepážky do 
zavazadlového prostoru (v celé výšce interiéru a s poloviční výškou).

Kolejnice v zavazadlovém prostoru umožňují montáž systému pro zajištění 
zavazadel a dalšího příslušenství. Systém pro zajištění zavazadel je tvořen 
souborem doplňků, které se upevní do kolejnic v zavazadlovém prostoru 
prostřednictvím rychloupínacího systému tak, aby umožnily flexibilní řešení 
pro zajištění přepravovaných předmětů. Součástí systému je samonavíjecí  
popruh se západkou, teleskopická tyč a úložný vak.

Vana do zavazadlového prostoru 
VPLCS0274  
VPLCS0268 – vhodná pro použití s dělicí přepážkou pro zavazadlový prostor 
(bez vyobrazení)
Vana do zavazadlového prostoru chrání koberce v zavazadlovém prostoru 
před znečištěním a opotřebením a umožňuje přepravu špinavých nebo 
mokrých předmětů.

Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru – s poloviční výškou* 
VPLCS0300 
Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru brání vniknutí zavazadel do prostoru 
pro cestující. Design dělicí přepážky do zavazadlového prostoru byl optimalizován 
pro funkci sklápění druhé řady sedadel.

Pryžová rohož do zavazadlového prostoru 
VPLCS0279
Nepropustná pryžová rohož přispívá k ochraně koberce v zavazadlovém prostoru 
před znečištěním. K dispozici je rovněž prodloužení pryžové rohože, které chrání 
zadní část opěradel sklopených zadních sedadel – díl č.: VPLCS0273.

Flexibilní ochranné obložení zavazadlového prostoru 
VPLCS0272
Velmi odolná tkanina chrání zavazadlový prostor. Pokrývá podlahu zavazadlového 
prostoru, boční stěny a opěradla sedadel ve druhé řadě.
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Zajišťovací síť pro víko zavazadlového prostoru 
VPLCS0267
Zajišťovací síť zabraňuje vypadnutí předmětů ze zavazadlového prostoru  
po otevření zadního výklopného víka a maximalizuje využití dostupného prostoru.

Síť pro zajištění zavazadel 
VPLCS0269
Síť pro zajištění zavazadel využívá upevňovací body v zavazadlovém prostoru a 
zabraňuje  pohybu přepravovaných předmětů za jízdy. Obsahuje zajišťovací síť  
na podlahu a dva upínací popruhy s napínákem.

Sedací plocha do zavazadlového prostoru 
VPLCS0339
Přenosný sedák do zavazadlového prostoru umožňuje pohodlné sezení při 
otevřeném zadním výklopném víku. Spodní část  je přesně tvarována podle prahu 
zavazadlového prostoru. Dodává se včetně úložného vaku s logem Land Rover, 
který lze prakticky připevnit k zadní stěně opěradel sedadel ve druhé řadě.

Ochranný kryt zadního nárazníku 
VPLVS0179
Chrání zadní nárazník před poškozením a poškrábáním během manipulace  
s nákladem.

Ozdobná lišta pro práh zavazadlového prostoru  
VPLCS0287LAA – Lunar 
VPLCS0287PVJ – Ebony (bez vyobrazení)
Lišta vyrobená z kartáčované ušlechtilé oceli s lesklou povrchovou úpravou chrání 
práh zavazadlového prostoru při nakládání a vykládání.

Přihrádky do zavazadlového prostoru 
VPLCS0340
Do praktické schránky s přihrádkami lze uložit drobné předměty nebo jednotlivé 
nákupní tašky či zavazadla. Systém je vybaven uzamykatelným víkem a je zajištěn 
prostřednictvím upevňovacích ok ve tvaru písmene D v zavazadlovém prostoru.
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Luxusní kobercové rohože 
VPLCS0282LAA – Lunar 
VPLCS0282PVJ – Ebony (bez 
vyobrazení)
Kobercové rohože s dlouhým vlasem 
a nepropustnou podkladovou vrstvou  
o hmotnosti 2050 g/m2.

Kobercové rohože
Kobercové rohože umocňují 
atmosféru útulnosti v interiéru 
a mají nepropustnou podkladovou 
vrstvu. Informace o čísle dílu Vám 
ochotně poskytne nejbližší prodejce 
Land Rover.

Termoelektrický chladicí/ohřevný box s integrovanou loketní opěrkou 
VPLVS0176
Termoelektrický chladicí/ohřevný box je ideálním pomocníkem pro uchování 
potravin či nápojů na delších cestách a může být použit i jako zadní středová 
loketní opěrka. Box disponuje jak chladicí funkcí, tak i funkcí ohřevu. Povrch  
boxu tvoří měkká kůže, která doplňuje design interiéru vozu.

Pryžové podlahové rohože 
VPLCS0281 
VPLCS0280 – třetí řada (bez vyobrazení)
Pryžové podlahové rohože chrání interiér před znečištěním.

Kartáčované prahové lišty  
Lunar – VPLCS0289LAA 
Ebony – VPLCS0289PVJ (bez vyobrazení)
Dvojice kartáčovaných prahových lišt vpředu umocní eleganci Vašeho vozidla 
a chrání boční prahy před poškozením.

Osvětlené prahové lišty  
VPLCS0286LAA – Lunar 
VPLCS0286PVJ – Ebony (bez vyobrazení)
Prahové lišty, montované prodejcem, jsou vybaveny osvětleným nápisem 
Discovery. Příjemně prosvětlí interiér při nastupování. Sada dvou kusů pro  
prahy dveří řidiče a spolujezdce. 

Sportovní pedály z ušlechtilé oceli 
VPLHS0044 – vozidla s automatickou převodovkou 
VPLHS0045 – vozidla s mechanickou převodovkou (bez vyobrazení)
Dokonalý vzhled dodává pedálům z ušlechtilé oceli lesklá povrchová úprava 
společně s neviditelnými úchyty.

Sportovní opěrka nohy z ušlechtilé oceli 
VPLVS0178
Sportovní pedály doplňuje opěrka pro levou nohu, která je vyrobena z ušlechtilé 
oceli a má saténovou povrchovou úpravu.
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Páčky na volantu pro manuální řazení 
VPLVS0187MMU – hliník 
VPLVS0187CAY – červený hliník
Těmito elegantními hliníkovými páčkami pro manuální řazení přivedete vzhled 
volantu vozu k dokonalosti. Páčky pro manuální řazení jsou leštěné, anodizované 
a ručně kartáčované, aby měly výjimečnou odolnost vůči opotřebení a prémiovou 
povrchovou úpravu.

Držák pro iPad  
VPLVS0165 – iPad®* 
VPLVS0164 – iPad® 1
Poskytuje bezpečné uchycení Vašeho přístroje iPad®. Čelem k zadním sedadlům, 
připevňuje se k opěrkám hlavy.

Ramínko na šaty 
VPLCS0276
Ramínko na šaty pro upevnění na hlavové opěrky předních sedadel.  
Maximální nosnost 3 kg.

Zadní sluneční clony 
VPLCS0298 – druhá řada 
VPLCS0297 – třetí řada 
VPLCS0296 – výklopné víko (bez vyobrazení)
Sluneční clony se snadno instalují i odnímají. Cestujícím poskytují ochranu před 
teplem a ostrým světlem od slunce a zvyšují tak komfort. K dispozici jsou tři 
verze pro boční okna ve druhé a třetí řadě a pro zadní okno ve výklopném víku 
zavazadlového prostoru.

Držák deštníku v interiéru  
VPLCS0294
Držák deštníku je nenápadně uložen pod sedadlem spolujezdce a je navržen  
pro rozmanité typy kompaktních deštníků.

Úložný systém na zadní stranu opěradla 
VPLVS0182 – luxusní 
VPLVS0181 – standardní (bez vyobrazení)
Tento praktický úložný systém pro zadní stranu opěradel předních sedadel, 
vyrobený z kůže stejné kvality, jako je kůže Windsor pro čalounění interiéru, nabízí 
různé přihrádky pro uložení malých předmětů. Luxusní úložný systém na zadní 
stranu opěradla disponuje rovněž měkkým podšitím a magnetickými přezkami.

*Kompatibilní s 2., 3. a 4. generací přístrojů iPad®. Není kompatibilní s přístroji iPad Air™ a iPad Mini™. 
iPad® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Nosič zavazadel* 
LR006848
Flexibilní systém nosičů pro přepravu zavazadel na střeše.  
Maximální zatížení 75 kg.**

Střešní nosič jízdních kol* 
VPLFR0091
Uzamykatelný nosič pro jedno jízdní kolo. Na střechu vozu je možné namontovat 
až tři nosiče jízdních kol.

Podélné střešní nosiče 
VPLCR0137 – stříbrné (panoramatická střecha) 
VPLCR0133 – stříbrné (pevná střecha)† 
VPLCR0136 – černé (panoramatická střecha) 
VPLCR0132 – černé (pevná střecha)†

Podélné střešní nosiče umožňují snadnou 
montáž příčných střešních nosičů. Připravené 
uchycovací body zaručují optimální polohu 
z hlediska rozložení hmotnosti a dynamiky.
Maximální zatížení je 75 kg.**

Příčné střešní nosiče 
VPLCR0131
Drážka ve tvaru T umožňuje 
využívat celou délku příčníků 
pro montáž většího počtu 
příslušenství. Aerodynamický 
profil minimalizuje odpor 
vzduchu a hlučnost. Podélné 
střešní nosiče nejsou součástí 
dodávky.

Nosič lyží a snowboardů* 
LR006849
Umožňuje přepravit čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. Bezpečnostní zámek. 
Maximální zatížení 36 kg.**

Nosič Aqua pro vybavení na vodní sporty* 
VPLGR0107
Nosič Aqua pro vybavení na vodní sporty 
uveze jedno surfové prkno, nebo malou 
loďku a stěžeň, nebo kánoi či kajak. Zahrnuje 
uzamykatelný víceúčelový držák pro přepravu 
stěžně, vesel nebo pádel. Funkce sklopení 
usnadňující nakládání a vykládání předmětů 
na střešní nosič. Maximální zatížení 45 kg.**

Nosič Aqua pro vybavení na 
vodní sporty – pro dva kajaky* 
(bez vyobrazení) 
VPLWR0099
Nosič Aqua pro vybavení na 
vodní sporty – pro dva kajaky. 
Umožňuje přepravit až dva 
kajaky nebo kánoe. Vhodný 
rovněž k přepravě plavidel, 
jako jsou surfová prkna nebo 
malé lodě. 

Střešní box* 
VPLWR0100 – velký sportovní střešní box* 
VPLVR0061 – sportovní střešní box* (bez vyobrazení) 
VPLVR0062 – střešní box* (bez vyobrazení)
Střešní box se dodává v různých velikostech. Všechny verze mají oboustranné 
otevírání a jsou vybaveny integrovanými zámky pro bezpečné zajištění nákladu. 
Objem nabízených boxů sahá od 320 litrů u sportovního střešního boxu po 
410 litrů u střešního boxu, resp. velkorysých 430 litrů u velkého sportovního 
střešního boxu. Maximální zatížení je 75 kg.**

*Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše.  
Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem, a ovlivňovat tak funkci navigačního systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno.    
**Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše.   †Vozidla s pevnou střechou vyžadují barevně sladěné samostatné povrchové lišty do žlábků pod podélnými střešními nosiči. Díl č. stříbrné – VPLCR0135 a černé – VPLCR0134.
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Lapače nečistot vpředu 
VPLCP0203
Lapače nečistot zabraňují rozstřikování nečistot a pomáhají chránit lak karoserie.

Odnímatelné tažné zařízení†† 
VPLCT0147
Zásuvka tažného zařízení − 
13kolíková! 
VPLCT0132
Praktické odnímatelné tažné zařízení 
se snadno používá a lze ho rychle 
demontovat pro zachování čistého 
atraktivního vzhledu vozu.

Odnímatelné tažné zařízení†† 
VPLCT0148
Zásuvka tažného zařízení − 
13kolíková! 
VPLCT0155 
Verze pro vozidla s uspořádáním 
sedadel 5+2 a úzkým náhradním  
kolem pro nouzové dojetí.

Tažné zařízení s neměnnou výškou†† 
VPLCT0140
Zásuvka tažného zařízení − 
13kolíková! 
VPLCT0132 
Tažné zařízení s neměnnou výškou 
umožňuje připojit přívěs s celkovou 
hmotností až 2 500 kg. 

Tažné zařízení s neměnnou výškou†† 
VPLCT0142
Zásuvka tažného zařízení − 
13kolíková! 
VPLCT0155 
Verze pro vozidla s uspořádáním 
sedadel 5+2 a úzkým náhradním  
kolem pro nouzové dojetí.

Boční ochranné lišty 
VPLCP0214
Chrání dveře před náhodným poškozením ostatními vozidly.

Nosič jízdních kol pro tažné zařízení 
VPLVR0067 – nosič dvou jízdních kol◊ 
VPLVR0069 – nosič tří jízdních kol◊ (bez vyobrazení)
Nosič jízdních kol pro tažné zařízení je nabízen ve variantách pro dvě nebo tři 
jízdní kola. Rychloupínací systém pro snadné použití a bezpečnostní zámek. 
Maximální zatížení 51 kg (u nosiče pro tři jízdní kola).

Lapače nečistot vzadu 
VPLCP0204  
VPLCP0205Δ

Lapače nečistot zabraňují rozstřikování nečistot a pomáhají chránit lak karoserie.

††Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu 2 500 kg, resp. 2 200 kg pro verze s uspořádáním sedadel 5+2 (v závislosti na variantě motoru, převodného ústrojí a počtu sedadel).   ΔPro vozidla s uspořádáním sedadel 5+2 a úzkým náhradním kolem pro nouzové dojetí. 
!Zásuvku tažného zařízení je nutné objednat se zobrazeným dílem. Více informací získáte od svého prodejce Land Rover.   ◊S nosičem dvou a tří jízdních kol pro tažné zařízení je nutné objednat ochranný panel proti teplu od výfukové soustavy – VPLWR0124.
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Rozvor 2 741 mm Rozchod kol vzadu 1 630 mm

Šířka se sklopenými zrcátky 2 069 mm 
Šířka včetně zrcátek 2 173 mm 

Světlá výška
Standardní světlá výška 212 mm

Celková délka 4 599 mm 

Průměr otáčení
Stopový 11,6 m 
Obrysový 11,86 m 
Počet otáček volantu mezi rejdy 2,31

A B C

Standardní výška Nájezdový úhel vpředu Přechodový úhel Nájezdový úhel vzadu
Standardní režim 25° 21° 31°

Rozchod kol vpředu 1 621 mm

Standardní světlá výška
Se střešní anténou 1 724 mm

Rozměry zavazadlového prostoru
Vzpřímená zadní sedadla 
Výška 778 mm, šířka 1 318 mm 
Objem zavazadlového prostoru 981 litrů 
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 1 108 mm 
Délka v úrovni podlahy 985 mm
Sklopená zadní sedadla 
Výška 778 mm Šířka 1 318 mm 
Max. objem zavazadlového prostoru 1 698 litru 
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 1 108 mm 
Délka v úrovni podlahy 1 887 mm

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu 
s panoramatickým střešním oknem 1 021 mm 
Výška stropu nad sedákem vzadu 984 mm

Brodivost
Maximální brodivost 600 mm

B CA

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

Výška 
1 724 mm
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE/PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE
VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

eD4 2.0 l* TD4 2.0 l Si4 2.0 l
MAN. MAN. MAN. MAN. MANUAL AUT. AUT. AUT.

VÝKON (K)
150 k  

E-CAPABILITY
150 k  

E-CAPABILITY 150 k 180 k  
E-CAPABILITY 180 k 150 k 180 k 240 k

Počet sedadel 5 5 5 / 5+2 5 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2

MOTOR
Zdvihový objem (cm³) 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999
Počet válců 4 4 4 4 4 4 4 4
Uspořádání válců napříč napříč napříč napříč napříč napříč napříč napříč
Počet ventilů na válec 4 4 4 4 4 4 4 4
Vrtání (mm) 83 83 83 83 83 83 83 87,5
Zdvih (mm) 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 83,1
Kompresní poměr (:1) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 10+/-0,5
Nejvyšší výkon kW (k) při ot./min. 110 (150) / 3 500 110 (150) / 3 500 110 (150) / 3 500 132 (180) / 3 500 132 (180) / 4 000 110 (150) / 3 500 132 (180) / 4 000 176,5 (240) / 5 800
Maximální točivý moment N.m při ot./min. 380 / 1 750 380 / 1 750 380 / 1 750 430 / 1 750 430 / 1 750 380 / 1 750 430 / 1 750 340 / 1 750

BRZDOVÁ SOUSTAVA  

Konstrukce předních brzd Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Průměr předních kotoučů (mm) 325 325 325 325 325 325 325 325

Konstrukce zadních brzd Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Průměr zadních kotoučů (mm) 300 300 300 300 300 300 300 300
Parkovací brzda Elektrická parkovací brzda integrovaná do třmenu

HMOTNOSTI (kg)
Hmotnost 1 740 1 775 1 775 / 1 874 1 775 1 775 / 1 874 1 785 / 1 884 1 785 / 1 884 1 759 / 1 859
Celková hmotnost 2 380 2 505 2 505 / 2 640 2 505 2 505 / 2 640 2 505 / 2 640 2 505 / 2 640 2 505 / 2 600
Maximální zatížení nápravy (vpředu) 1 250 1 340 1 340 / 1 310 1 340 1 340 / 1 310 1 340 / 1 310 1 340 / 1 310 1 340 / 1 310
Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 200 1 270 1 270 / 1 430 1 270 1 270 / 1 430 1 270 / 1 430 1 270 / 1 430 1 270 / 1 410

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs 750 750 750 750 750 750 750 750
Největší přípustná hmotnost přívěsu 1 800 2 000 2 000 2 000 2 200 / 2 200 2 200 / 2 200 2 500 / 2 200 2 000 / 2 000
Největší přípustné svislé zatížení hlavice tažného 
zařízení 100 150 150 150 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100

Maximální přípustná celková hmotnost soupravy 4 180 4 505 4 505 / 4 640 4 505 4 505 / 4 640 4 705 / 4 840 5 005 / 4 840 4 505 / 4 600

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně podélných 
střešních nosičů) 75 75 75 75 75 75 75 75

PROVOZNÍ VLASTNOSTI 
Největší rychlost (km/h)** 180 180 180 188 188 180 188 200
Zrychlení 0-100 km/h (s)** 10,6 11,7 11,7 9,9 9,9 10,3 8,9 8,2
Objem palivové nádrže – využitelný 54 54 54 54 54 54 54 70
Filtr pevných částic DPF (Diesel Particulate Filter) 4 4 4 4 4 4 4 –

4 Standardní výbava   – Nedodává se.   

*Možno objednávat od října 2015. 
**Údaje o hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou; výbava na přání hmotnost zvyšuje. Všechny hodnoty jsou předběžné a později budou oficiálně potvrzeny, odchylky jsou možné.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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LAND ROVER EXPERIENCE

Vozy Land Rover jsou odjakživa připraveny na 
cokoli. Legendární schopnosti těchto vozidel 
umožňují jejich řidičům zvládat nejnáročnější 
terén v nejobtížnějších podmínkách. 
Všestranný interiér vozů Land Rover se 
stal synonymem komfortu a velkorysého 
zavazadlového prostoru. Land Rover je 
nejvítanějším vozem po celé planetě díky 
přístupu založeném na mottu „to dokážu“.

V našich centrech Land Rover Experience 
se můžete stát součástí příběhu značky 
Land Rover. Můžete na vlastní oči spatřit, jak 
probíhá výroba všech těchto legendárních 
vozidel. V jednom z nich se můžete vydat  
do terénu a prověřit své řidičské dovednosti. 
Nebo můžete vyrazit ještě dál v rámci našich 
dobrodružných výprav Adventure Travel,  
do zemí, jako je Tanzánie, Island či Maroko.

Čeká na Vás dobrodružství. PROHLÍDKY S POHLEDEM  
DO ZÁKULISÍ
Chtěli byste zjistit, jak byl Váš Land Rover 
vyroben? Rádi byste viděli neuvěřitelný 
proces, který absolvují úplně všechna naše 
vozidla, než se dostanou ke svým novým 
majitelům? 

Můžete zažít zrození vozu Land Rover v našich 
výrobních závodech po celém světě, v nichž 
nalézají uplatnění nejmodernější technologie, 
nejefektivnější výrobní procesy, nejkvalitnější 
materiály a britské řemeslné tradice.

Před očima budete mít celý proces výroby 
od objednávání dílů podle aktuální potřeby 
až po finální montáž a kontroly kvality. Po 
této skutečně pozoruhodné ukázce vyspělé 
techniky, poctivého řemesla a nejvyšší 
preciznosti můžete zažít radost z jízdy  
v některém z našich vozidel v rámci 
zážitkových akcí Experience Drives.

Více informací naleznete na  
landrover.com/behindthescenestours
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EXPERIENCE DRIVES
Brodění bahnem. Jízda po „sklápěcím 
mostě“. Nebo šplhání vzhůru po kluzkém, 
strmém svahu. V našich centrech Land Rover 
Experience jsou připraveny rozmanité 
překážky a výzvy, které důkladně prověří 
dovednosti i těch nejlepších řidičů.

Naši specialisté Vás naučí, jak projíždět i tím 
nejnáročnějším terénem. Dovednosti, které 
zde získáte, můžete pak s úspěchem používat 
v každodenním provozu.

Ve více než 40 centrech Land Rover 
Experience po celém světě máte na výběr 
různé kurzy, od krátkých seznamovacích jízd 
až po celodenní zážitkové akce. Ve všech 
případech na Vás, Vaši rodinu a přátele čekají 
nezapomenutelné zážitky při jedinečných 
dobrodružstvích, která si budete užívat.

Naučte se řídit s naprostou jistotou.

Zarezervujte si zážitkovou jízdu na  
landrover.com/experiencedrives

ADVENTURE TRAVEL 
Do jaké destinace byste se nejraději vypravili 
za dobrodružstvím? Do drsné divočiny širých 
plání nádherného národního parku Serengeti? 
Nebo zvolíte raději objevitelskou cestu  
po zámcích a panských sídlech po celé 
Británii? Úžasné dobrodružství si můžete 
vychutnávat v komfortu a luxusu vozu 
Land Rover. To vše s podporou cestovní 
agentury Abercrombie & Kent, která je 
proslulá svým akurátním plánováním a znalostí 
místních poměrů. Tyto dvě skvělé britské 
značky spojily své síly, aby Vám umožnily 
prožívat svět objevování, dobrodružství 
a luxusu ve věhlasných destinacích po 
celém světě.

Podporu a doprovod poskytují při každé 
výpravě místní průvodci a zkušení instruktoři 
značky Land Rover, abyste si mohli maximálně 
užívat jízdy. A ubytování je zajištěno 
v nevšedních butikových hotelech. Zúčastněte 
se výjimečné výpravy ve zcela novém pojetí.

Více informací naleznete na  
landrover.com/adventuretravel
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DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Jaguar Land Rover Limited stále pracuje na vylepšování výbavy, designu a výroby. Tomu 
odpovídá průběžný vývoj našich výrobků. Přestože jsme věnovali maximální pozornost aktuálnosti této publikace, 
neměla by být tato brožura považována za neomylného průvodce aktuálními specifikacemi, ani nepředstavuje nabídku 
k prodeji jakéhokoli konkrétního vozidla. Veškeré údaje k výbavě odpovídají stavu, kdy byla brožura v květnu 2015 dána 
do tisku a mohou se změnit. Změny konstrukcí, výbavy, rozsahu dodávky a výkonů, jakož i změny katalogu v důsledku 
tiskových chyb jsou výslovně vyhrazeny. 
 
Na veškeré originální příslušenství Land Rover namontované prodejcem značky Land Rover do jednoho měsíce nebo 
do 1 600 km (podle toho, která situace nastane dříve) od předání nového registrovaného vozidla zákazníkovi se vztahují 
stejné záruční podmínky a lhůty jako na nové vozidlo. Na příslušenství zakoupené mimo tyto podmínky se vztahuje 
12měsíční záruka bez omezení ujetých kilometrů. Příslušenství Land Rover je důsledně testováno podle stejně přísných 
měřítek, která platí i pro vozidla. Kontroluje se mimo jiné odolnost vůči korozi, zkoušky funkčnosti v extrémně horkém 
i mrazivém počasí, chování při kolizi a při aktivaci airbagu. Tím je zajištěno, aby příslušenství vždy odpovídalo nárokům 
na odolnost a bylo v souladu s platnou legislativou. 
 
Příslušenství Land Rover je konstruováno jako nedílná součást našich vozidel. Zatímco některé příslušenství, např. Střešní 
nosiče, se vyznačuje jednoduchou montáží, některé výrobky vyžadují speciální nástroje a diagnostická zařízení, aby bylo 
zajištěno jejich správné propojení se strukturou a elektrickými systémy vozidla. Tyto produkty se na jednotlivých trzích 
liší. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce Land Rover, který Vám ochotně poskytne veškeré informace o aktuálních 
specifikacích a odpoví na Vaše dotazy. 
 
Zde reprodukované barvy podléhají omezením plynoucím z procesu tisku, a proto se mohou mírně lišit od barvy 
skutečného vozidla. Společnost Land Rover si vyhrazuje právo změny nebo stažení jakékoli barvy z nabídky bez 
předchozího upozornění. Některé z těchto barev nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Závazné informace o nabídce 
barev a aktuálních specifikací obdržíte u Vašeho prodejce Land Rover. Distribuční partneři a prodejci nejsou zástupci 
společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za společnost Jaguar Land Rover Limited právně 
závázná prohlášení nebo ujištění. 
 
Land Rover exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional. 
 
Stav: květen 2015 
 
Platnost: Česká republika

Na snímku vlevo jsou 19“ kola z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky „Styl 523“. 
Informace o jejich dostupnosti Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.




