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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, 
dosahovat vzdálenějších cílů a posouvat hranice svých 
možností dle našeho sloganu „Above and Beyond“. 
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RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET 
JE VOZIDLEM PRO VŠECHNA ROČNÍ 
OBDOBÍ. VZNIKL JEDINEČNOU 
KOMBINACÍ VRCHOLNÉHO DESIGNU 
A PRVOTŘÍDNÍ KONSTRUKCE, KTERÁ 
ROZŠIŘUJE MODELOVOU ŘADU 
RANGE ROVER EVOQUE O ZCELA 
NOVOU DIMENZI A ZVYŠUJE JEJÍ 
ATRAKTIVITU.

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

EXTERIÉR
Range Rover Evoque definoval segment 
kompaktních SUV. Jeho design – okouzlující linie, 
svalnatá ramena a klesající linie střechy – se stal 
synonymem stylu a moderního městského života. 
Nyní jde tento vůz ještě o kus dál. Nová měřítka 
v oblastech designu, schopností a ryzího potěšení 
z jízdy stanovuje nový Range Rover Evoque 
Cabriolet, první prémiový kabriolet na světě 
v segmentu kompaktních SUV, nabízený ve verzích 
SE Dynamic a HSE Dynamic.

Adaptivní světlomety LED, dodávané na přání, 
doplňují design vozu kombinací osobitého vzhledu 
a vyššího světelného výkonu, který zaručuje 
lepší viditelnost a bezpečnost při jízdě za tmy. 
Adaptivní funkce světlometů automaticky upravuje 
směr kuželů světla podle úhlu natočení volantu 
a průběhu zatáčky.

Světla pro denní svícení mají nový tvar, který vytváří 
nezaměnitelný světelný design a kromě toho slouží 
také jako ukazatele směru.

DESIGN
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SKLÁDACÍ 
STŘECHA
Vozidlo je vybaveno plátěnou střechou v odstínu 
Ebony, která se skládá do tvaru písmene Z. 
Skládací střecha je ovládána elektricky, se snadným 
otvíráním a zavíráním na povel tlačítka umístěného 
na středové konzole. Střechu lze otevřít a zavřít 
i během jízdy rychlostí až 48 km/h.

Střecha je nabízena v odstínu Ebony, který ladí  
s kompletní paletou barev karoserie. Střecha má 
izolační vnitřní vrstvu, která zabraňuje pronikání 
hluku do interiéru a zajišťuje také tepelnou izolaci 
vnitřního prostoru. 

Zadní víko bylo nově vyvinuto, aby umožňovalo 
snadný přístup k zavazadlovému prostoru. 
Objem zavazadlového prostoru se nemění bez 
ohledu na polohu střechy a postačuje k přepravě 
standardního golfového bagu nebo skládacího 
dětského kočárku.
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Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.  
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc.  
a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.

INTERIÉR
Přitažlivost přehledného interiéru, jehož 
tvarové řešení je inspirováno architekturou, 
zvyšuje celá řada individuálních prvků 
výbavy. Přední sedadla disponují 
nejmodernější technikou. Výsledkem 
je skutečně klidná a komfortní jízda. 
Na pohodlném cestování všech čtyř 
cestujících mají svůj podíl také prémiové 
materiály, jako je na přání dodávaná kůže 
Oxford s dvojitým prošíváním. 

Standardní informační a zábavní systém 
InControl Touch Pro umožňuje poslech 
naprosto věrně reprodukované hudby.
Čisté výšky. Hluboké basy. Syté tóny,  
jimiž se rozezní všechny nástroje. To jsou 
vlastnosti audiosystému Meridian™. 

Dotykový displej s úhlopříčkou 10,2“ 
umožňuje současné připojení dvou 
telefonů včetně přístupu k funkci 
Bluetooth® streaming.

Větrná clona, dodávaná na přání, zvyšuje  
při složené střeše komfort cestujících  
na sedadlech vpředu, protože zabraňuje 
nepříjemnému proudění vzduchu ze zadní 
části interiéru. Větrnou clonu lze snadno 
složit a namontovat.

Otvor pro přepravu lyží, dodávaný na přání, 
umožňuje prostrčit lyže nebo jiné dlouhé 
předměty ze zavazadlového prostoru  
do interiéru. Součástí tohoto prvku výbavy 
je také středová loketní opěrka s držáky 
pro nápoje.
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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

TERRAIN RESPONSE
Land Rover byl vždy synonymem  
výjimečných schopností a Range Rover Evoque 
Cabriolet 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, 
který je součástí standardní výbavy. 

Tato funkce přizpůsobuje reakce motoru, 
převodovky, diferenciálů a podvozkových 
systémů s cílem optimalizovat jízdní vlastnosti, 
komfort a trakci. Na výběr jsou čtyři standardní 
nastavení systému Terrain Response: normální 
jízda, tráva/šotolina/sníh, bláto a vyježděné 
koleje, resp. písek. Vůz se díky tomu chová 
suverénně bez ohledu na terén nebo počasí. 
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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 1,8 do 30 km/h. Řidič se díky němu 
může plně soustředit na řízení a překonávání 
terénních překážek. 

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. Systém, vyvinutý nejlepšími specialisty značky 
Land Rover na jízdu v terénu, nevyžaduje žádný 
dodatečný hardware, ani senzory, a 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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SYSTÉM 
SLEDOVÁNÍ 
HLOUBKY BRODU 
(WADE SENSING)
Tento na přání dodávaný systém pracuje při 
průjezdu vozidla vodou. Senzory ve vnějších 
zpětných zrcátkách poskytují řidiči na dotykovém 
displeji v reálném čase grafické informace  
o hloubce vody ve vztahu k vozidlu a jeho 
maximální brodivosti, která je 500 mm. 

ASISTENT PRO 
SJÍŽDĚNÍ STRMÝCH 
SVAHŮ (HDC)
Standardně dodávaný asistent pro sjíždění strmých 
svahů HDC (Hill Descent Control), patentovaný 
značkou Land Rover, pomáhá řidiči 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.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH

DESIGN DŮMYSLNÉ DETAILY MOTORY BEZPEČNOST
TECHNIKA PRO  
SNADNÉ ŘÍZENÍ

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.14994230.186011091.1442918493
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html


14

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH

DESIGN DŮMYSLNÉ DETAILY MOTORY BEZPEČNOST
TECHNIKA PRO  
SNADNÉ ŘÍZENÍ

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.14994230.186011091.1442918493
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html


15

DETEKCE NEDOTÁČIVOSTI

BRZDNÁ SÍLA NA VNITŘNÍCH KOLECH

UPRAVENÁ TRAJEKTORIE POHYBU

*Tento prvek výbavy je součástí standardní výbavy v kombinaci s motorem Si4.

AKTIVNĚ ŘÍZENÝ  
POHON VŠECH KOL  
(ACTIVE DRIVELINE)
Aktivně řízený pohon všech kol*, dodávaný  
na přání, uplatní své přednosti při jízdě na silnici  
i v terénu. V mnoha jízdních situacích na silnici  
odpojuje systém pohon zadních kol vozidla, aby  
se pohonem pouze předních kol maximálně snížila  
spotřeba paliva. 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.

SYSTÉM TVbB
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.
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Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.

DŮMYSLNÉ DETAILY

AUDIOSYSTÉMY MERIDIAN™

Land Rover navázal partnerství  
se společností Meridian, světovým lídrem 
v oboru audiotechniky a digitálního 
zpracování zvuku, s cílem vyvinout vyspělé 
audiosystémy pro Range Rover Evoque 
Cabriolet. Oba systémy jsou vybaveny také 
speciální funkcí dynamické úpravy hlasitosti, 
která detekuje jakýkoli nežádoucí hluk 
a automaticky vyrovnává intenzitu zvuku.

Standardní audiosystém Meridian Digital 
Sound s výkonem 380 W je vybaven 
10 reproduktory a dvoukanálovým 
zesilovačem. Díky tomu a pečlivému 
uspořádání reproduktorů poskytuje 
výjimečnou kvalitu zvuku s krystalicky 
čistými výškami a plnými hlubokými basy.

Range Rover Evoque Cabriolet může 
být na přání vybaven audiosystémem 
Meridian Digital Surround Sound s výkonem 
660 W, který disponuje 12 reproduktory 
a dvoukanálovým subwooferem. Tento 
systém používá také technologii Meridian 
Trifield. Tato technologie poskytuje nejvyšší 
světovou úroveň reprodukce zvuku. Systém 
se vyznačuje vysokou zvukovou přesností, 
extrémně vysokou zvukovou kvalitou. Všichni 
si budou užívat ryzí potěšení z hudby. 
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SUBWOOFERAUDIOSYSTÉM MERIDIAN DIGITAL SURROUND SOUND 660 WATTŮ 12 REPRODUKTORŮ

DŮMYSLNÉ DETAILY
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SNADNÉ ŘÍZENÍ

ZVÝŠENÁ POLOHA ZA VOLANTEM
Zvýšená poloha za volantem modelu Range Rover Evoque Cabriolet poskytuje řidiči ještě 
lepší výhled z vozu, takže se můžete do jakéhokoli terénu vydat s naprostou jistotou.
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PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ (HEAD UP DISPLAY) 
Průhledový displej, dodávaný na přání, 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. Řidič si může průhledový displej podle potřeby 
kdykoli zapnout a vypnout.

DŮMYSLNÉ DETAILY

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH

DESIGN MOTORY BEZPEČNOST
TECHNIKA PRO  
SNADNÉ ŘÍZENÍ

DŮMYSLNÉ DETAILY
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KOMFORT PRO VŠECHNY
SEDADLA
Modely SE Dynamic mají ve své standardní 
výbavě sedadla čalouněná zrnitou kůží, 
přičemž sedadla řidiče a spolujezdce vpředu 
jsou elektricky nastavitelná v osmi směrech 
a disponují pamětí. Na přání jsou k dispozici 
vyhřívaná sedadla vpředu s individuálním 
ovládáním.

Pro nejvyšší úroveň komfortu nabízíme 
pro modely HSE Dynamic klimatizovaná 
sedadla vpředu. Tento prvek výbavy na přání  
zahrnuje přívod a odvod teplého nebo 
chladného vzduchu perforovanou kůží 
Oxford, jíž jsou sedadla čalouněna. Výše 
uvedenou funkci mohou doplnit na přání 
dodávaná masážní sedadla vpředu, která 
umožňují řidiči a spolujezdci vpředu 
zvolit si na dotykovém displeji jedno 
z pěti nastavení. 

NEZÁVISLÉ TOPENÍ
Systém nezávislého topení, dodávaný  
na přání, je doplněn funkcí vyhřátí vozidla 
před odjezdem. Ta zajistí zahřátí motoru 
a vyhřátí interiéru zbytkovým teplem před 
zahájením jízdy, 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 
DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ
Modely HSE Dynamic jsou standardně 
vybaveny konfigurovatelným dekoračním 
osvětlením s výběrem deseti barev světla, 
které lze ovládat na dotykovém displeji.  
Nastavitelný je také jas dekorativního 
osvětlení interiéru. Vytvořte si atmosféru. 
Užívejte si okolí. Získejte více z každé jízdy.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH

DESIGN MOTORY BEZPEČNOST
TECHNIKA PRO  
SNADNÉ ŘÍZENÍ

DŮMYSLNÉ DETAILY
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LAND ROVER INCONTROL
InControl je souborem vyspělých technologií, které propojí Vás i Váš Range Rover Evoque 
Cabriolet s celým světem. Tento systém Vám pomůže být ve spojení s Vaším digitálním světem 
a kromě toho Vám odkudkoli zajistí bezpečné propojení s Vaším vozem. 

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH

DESIGN MOTORY BEZPEČNOST
TECHNIKA PRO  
SNADNÉ ŘÍZENÍ

DŮMYSLNÉ DETAILY
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Během uvádění systému InControl do nabídky je dostupnost tohoto systému a jeho specifických funkcí závislá na trhu.
 
Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

  
 

iPhone® je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.

DŮMYSLNÉ DETAILY

INCONTROL TOUCH PRO
Informační a zábavní systém InControl Touch Pro je rychlý, intuitivní a nastavitelný podle 
individuálních potřeb.

Mezi nejdůležitější prvky systému InControl Touch Pro patří: 

– Dotykový displej s úhlopříčkou 10,2 palce je součástí standardní výbavy a reaguje 
stejným způsobem jako chytrý telefon nebo tablet na gesta a dotykové ovládání různými 
pohyby prstů, například při zvětšování nebo procházení obsahem. Uživatel si může 
nakonfigurovat vlastní podobu hlavního zobrazení, aby měl na dosah prstů nejoblíbenější 
funkce. Díky interaktivnímu bočnímu panelu lze snadno zvládat i více úkolů najednou.

– InControl Touch Pro Navigation je standardní výbavou modelů HSE Dynamic. Navigační 
systém je dostatečně inteligentní na to, aby zjistil, kam chcete dojet, i když nesprávně 
zadáte název cíle, nebo neznáte celou adresu. Kompletně integrovaný navigační systém 
používá funkci „hrubého odhadu“ k přesnému určení polohy Vašeho vozu, aby byla 
zajištěna správná navigace a nedocházelo k nedorozuměním, což je užitečné zejména  
v tunelech nebo zastavěných oblastech.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH

DESIGN MOTORY BEZPEČNOST
TECHNIKA PRO  
SNADNÉ ŘÍZENÍ

DŮMYSLNÉ DETAILY

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.14994230.186011091.1442918493
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html


24

MOTORY

Range Rover Evoque Cabriolet poskytuje suverénní výkony s pohotovými 
reakcemi díky vyspělým přeplňovaným zážehovým a vznětovým čtyřválcům, 
které se vyznačují nízkou spotřebou paliva, k níž přispívá také nejmodernější 
devítistupňová automatická převodovka. 

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH

DESIGN
TECHNIKA PRO  
SNADNÉ ŘÍZENÍ

DŮMYSLNÉ DETAILY BEZPEČNOSTMOTORY
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DEVÍTISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Devítistupňová automatická převodovka 
modelu Range Rover Evoque Cabriolet patří 
mezi nejúčinnější a technicky nejvyspělejší 
převodovky, které kdy byly použity v sériově 
vyráběných vozidlech. 

Těsnějším odstupňováním převodových 
stupňů bylo dosaženo rychlejších reakcí vozu 
během akcelerace, optimalizované kvality 
řazení, účinnějšího přenosu hnací síly na 
vozovku a vyšší úrovně kultivovanosti jízdy. 

Delší nejvyšší převodový stupeň nejenže 
snižuje spotřebu paliva, ale snížením otáček 
motoru také zvyšuje jízdní komfort a snižuje 
hlučnost při jízdě ustálenou rychlostí. 
Devítistupňová automatická převodovka 
je extrémně robustní a dokonale doplňuje 
vynikající schopnosti vozů značky Land Rover 
pro jízdu v jakémkoli terénu při zachování 
výjimečně vysoké úrovně kultivovanosti 
a hospodárnosti. 

VZNĚTOVÝ MOTOR INGENIUM
Zcela nový vznětový motor Ingenium přináší 
skokové snížení spotřeby paliva a emisí CO2.

Dvoulitrový čtyřválec Ingenium je k dispozici 
ve dvou výkonových variantách 150 k a 180 k 
a je standardně kombinován s pohonem 
všech kol. 

Inženýři značky Land Rover věnovali 
mimořádnou pozornost snížení hmotnosti 
při zachování vynikající odolnosti a vysoké 
úrovně kultivovanosti.  

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 také další 
výhody v podobě nenáročné údržby 
s nižšími provozními náklady. Servisní 
intervaly byly prodlouženy z 25 000 km na 
34 000 km (nebo každé dva roky, podle 
toho, co nastane dříve).

ZÁŽEHOVÝ MOTOR Si4
Zážehový motor Si4 je lehký celohliníkový 
čtyřválec se zdvihovým objemem 2,0 litru 
a výkonem 240 k, který se standardně 
dodává s pohonem všech kol. Tato 
jednotka je vybavena nejmodernější 
technikou přímého vstřikování benzinu, 
vyspělým přeplňováním turbodmychadlem 
a proměnným časováním ventilů sacích 
a výfukových ventilů. Výsledkem jsou nižší 
hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 
v porovnání s tradičními motory většího 
zdvihového objemu, které poskytují 
srovnatelné výkonové parametry. 

Motor doprovází svižnou akceleraci sytým, 
silným zvukem a je vybaven speciálním 
sběrným výfukovým potrubím, 

které zkracuje zahřívací fázi a snižuje emise. 
Mezi další přednosti patří konstrukce  
s nízkým třením a nejmodernější systém 
elektronického řízení motoru. 

Do jeho působnosti spadá také chytré 
nabíjení akumulátoru rekuperací kinetické 
energie, které upřednostňuje nabíjení 
akumulátoru během zpomalování vozidla, 
aby mohla být využita kinetická energie, 
která by jinak přišla vniveč. Výsledkem je 
ještě nižší spotřeba paliva.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA
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VYSPĚLÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY

BEZPEČNOST

Stejně jako u všech vozů Land Rover byla hlavní prioritou ve vývoji modelu Range Rover Evoque Cabriolet 
bezpečnost. U všech variant je zaručena nejvyšší úroveň ochrany cestujících na všech sedadlech. Kromě toho 
má Range Rover Evoque Cabriolet také kompletní soubor prvků pasivní bezpečnosti včetně airbagů pro řidiče 
a spolujezdce, kolenního airbagu pro řidiče a bočních airbagů, které jsou uloženy v sedadlech a chrání také 
hlavu. Dvě sedadla vzadu jsou navíc standardně vybavena úchyty ISOFIX.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU
Systém sledování slepého úhlu je doplněn funkcí detekce 
vozidel přibližujících se zezadu. 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 vozidla, upozorní systém sledování slepého úhlu 
řidiče rozsvícením výstražné ikonky v příslušném vnějším 
zpětném zrcátku. Pokud se nějaké vozidlo rychle přibližuje 
zezadu při změně jízdního pruhu, upozorní systém 
sledování slepého úhlu řidiče rozsvícením výstražné  
ikonky v příslušném vnějším zpětném zrcátku. 

Funkce detekce vozidel přibližujících se zezadu je 
aktivována po zařazení zpětného chodu a řidiče informuje 
vizuálními a zvukovými signály o vozidlech, přijíždějících 
z obou stran a představujících potenciální nebezpečí. 

ASISTENT PRO JÍZDU V JÍZDNÍM PRUHU
Na přání dodávaný asistent pro jízdu v jízdním pruhu je 
kombinován s funkcemi autonomního nouzového brzdění 
a sledování stavu řidiče. Systém detekuje před vozem čáry  
na vozovce vymezující jízdní pruh pomocí přední kamery. 
Pokud systém zjistí, že se vozidlo příliš přiblížilo k jakémukoli 
okraji jízdního pruhu, zasáhne do řízení, aby se vozidlo 
vrátilo do svého jízdního pruhu. Funkce nezasahuje, pokud 
řidič zapne ukazatele směru na znamení záměrné změny 
jízdního pruhu nebo odbočování. 

Systém autonomního nouzového brzdění upozorní řidiče 
na bezprostřední nebezpečí kolize s jiným vozem a zahájí 
brzdění, aby nehodě zabránil, pokud řidič nezareaguje včas. 
Tato funkce pracuje při rychlosti jízdy až 80 km/h.

Sledování stavu řidiče pomáhá detekovat nastupující únavu. 
Při náznaku únavy je zobrazeno výstražné upozornění  
s doporučením, aby si řidič udělal přestávku k odpočinku.

VÝSUVNÝ OCHRANNÝ OBLOUK  
PRO PŘÍPAD PŘEVRÁCENÍ  
Za zadními sedadly je standardně uložen výsuvný ochranný 
oblouk pro případ převrácení. Tím je zajištěna vysoká úroveň 
ochrany cestujících v případě převrácení vozu při zachování 
čistého vzhledu vozidla při normálním provozu. Ochranný 
oblouk se v nepravděpodobném případě převrácení vozidla 
pohotově vysune.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA
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PARKOVACÍ ASISTENT
Parkovací asistent zahrnuje funkce pro podélné parkování 
a pro výjezd z parkovacího místa. Na přání dodávaný 
parkovací asistent vyhledává pomocí senzorů vhodná 
parkovací místa a pomůže vůz zaparkovat i do těsné 
podélné mezery. Zobrazení na displeji vyzve řidiče, 
aby zařadil zpětný chod, a systém pak automaticky řídí 
vozidlo na zvolené místo. Řidič má vše pod kontrolou, 
rychlost jízdy upravuje brzděním a každým manévrem je 
doprovázen grafickým zobrazením na panelu přístrojů.

Funkce pro vyjetí z parkovacího místa poskytuje stejnou 
asistenci při manévrování opačným směrem. 

Na přání lze tento systém rozšířit o funkci asistovaného 
zaparkování vozu na příčné parkovací stání, 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.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT  
Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control), 
dodávaný na přání, je tempomat s radarovým senzorem, 
který dokáže udržovat přednastavenou vzdálenost od 
vpředu jedoucího vozidla i při měnící se rychlosti jízdy.

Asistent pro jízdu v popojíždějící koloně používá techniku 
systému ACC k bezpečnému následování vpředu jedoucích 
vozidel. V případě nutnosti vozidlo zastaví.

Funkce inteligentního brzdění v nouzové situaci používá 
radar pro detekci vozidel jedoucích stejným směrem. Pokud 
tento systém vypočte, že bezprostředně hrozí čelní kolize, 
zahájí maximální brzdění, aby nehodě zabránil. Tento 
systém je funkční při rychlosti jízdy až 80 km/h. 

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ  
DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Tento systém, dodávaný na přání, spolupracuje s 
navigačním systémem. Před vozem sleduje vybrané 
dopravní značky a zobrazuje je na informačním displeji v 
panelu sdružených přístrojů. Detekovány jsou následující 
značky: omezení rychlosti, zákaz předjíždění, variabilní 
omezení rychlosti nad vozovkou a doplňkové dopravní 
značky – například nižší omezená rychlost za deště. 

Tento systém lze nakonfigurovat tak, aby upozorňoval 
řidiče na dosažení nebo překročení aktuálně platného 
omezení rychlosti, jakož i na úseky se zákazem předjíždění.
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1 2
30-31 32-43

Následující stránky Vás provedou řadou logických kroků, 
díky nimž budete moci skutečně vyjádřit svou individualitu. 
Máte na výběr několik možností: od volby motoru a modelu, 
přes barvu karoserie a interiéru, až po kola, ozdobné prvky 
a další detaily, definující Váš osobní styl.

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

RANGE ROVER EVOQUE 
CABRIOLET NABÍZÍ SKVĚLÝ 
VÝBĚR A FLEXIBILITU, ABYSTE 
SI MOHLI VOZIDLO PŘIZPŮSOBIT 
SVÝM PŘEDSTAVÁM.

KROK 1 
VYBERTE SI MOTOR

Na výběr máte výkonné zážehové 
a vznětové motory.

KROK 2 
VYBERTE SI MODEL 
A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

Porovnejte si výbavu každého modelu 
dodávanou standardně i na přání.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA
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NA PŘÁNÍ
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3 4 5 6
44-45 46-47 48-51 52-55

56-57

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 rozmanitými 
materiály. Vnitřní prostor si můžete upravit 
podle svých představ.

TECHNICKÉ ÚDAJE 

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

KROK 6 
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňkové příslušenství vyhoví  
Vašim osobním požadavkům.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
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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.  

KROK 1
VYBERTE SI MOTOR

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

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA
Zcela nové vznětové motory Ingenium, dodávané ve spojení s devítistupňovou 
automatickou převodovkou, splňují emisní normu EU6 a vyznačují se lehkou 
celohliníkovou konstrukcí. Výsledkem je výrazně nižší spotřeba paliva a emise CO2.

Také zážehový motor Si4 splňuje emisní normu EU6, ale zároveň neztratil nic ze 
svých výkonových parametrů, takže dokáže zajistit zrychlení z 0 na 100 km/h za 
pouhých 8,6 sekundy.

Všechny motory jsou vybaveny inteligentním systémem Stop/Start, který 
automaticky vypne motor stojícího vozu, je-li to vhodné, a opět jej spustí, 
jakmile uvolníte pedál brzdy.

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

TD4 2,0 l Si4 2,0 l

AUT. AUT. AUT.

VÝKON (k) 150 180 240

Systém pohonu Pohon všech kol 
(4WD)

Pohon všech kol 
(4WD)

Pohon všech kol 
(4WD)

Největší výkon kW (k) při ot./min. 110 (150) / 4 000 132 (180) / 4 000 176,5 (240) / 5 800

Největší točivý moment (N.m při ot./min.) 380 / 1 750 430 / 1 750 340 / 1 750

Zdvihový objem (cm³) 1 999 1 999 1 999

Uložení motoru vpředu napříč vpředu napříč vpředu napříč

Počet válců 4 4 4

SPOTŘEBA PALIVA

Město l/100 km 6,7 6,7 11,4
Mimo město l/100 km 5,1 5,1 7
Kombinovaná l/100 km 5,7 5,7 8,6
Emise CO2 kombinované g/km 149 149 201

MODELY PODLE MOTORU
SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

Vznětový motor TD4 2,0 l (150 k) 4 4

Vznětový motor TD4 2,0 l (180 k) 4 4

Zážehový motor Si4 2,0 l (240 k) 4 4

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MODEL A VÝBAVU 
NA PŘÁNÍ

BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍMOTOR
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2 RANGE ROVER EVOQUE SE DYNAMIC

– Vnější design Dynamic
– Maska chladiče v odstínu Brunel 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
– Nápis Range Rover na kapotě a víku zavazadlového  

prostoru v odstínu Atlas
– Kryt otvoru pro tažné oko v odstínu šedá Corris  

s ozdobným prvkem v odstínu černá Narvik
– Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru  

v odstínu Brunel
– Halogenové světlomety

– 18“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 706
– Sedadla čalouněná zrnitou kůží, elektricky nastavitelná  

v 8/8 směrech, s pamětí
– InControl Touch Pro – audiosystém Meridian™  

s 11 reproduktory včetně subwooferu
– 10,2“ dotykový displej
– Senzor deště pro stěrače skla čelního okna a senzor  

světla pro automatické ovládání světlometů
– Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
– Hranaté koncovky výfukové soustavy s lesklou  

povrchovou úpravou
– Úchyty pro větrnou clonu

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.

PRO KAŽDÝ MODEL JSOU  
K DISPOZICI RŮZNÉ 
MOTORY A JEDINEČNÉ 
PRVKY VÝBAVY. 
Tento průvodce Vám pomůže vybrat si Váš ideální 
Range Rover Evoque Cabriolet. Na následujících 
stránkách se seznámíte se standardní výbavou 
jednotlivých modelů.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.14994230.186011091.1442918493
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html


33

KROK 2
VYBERTE SI MODEL

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

RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC

Rozsah výbavy verze SE Dynamic, k tomu navíc:
– Mlhové světlomety vpředu
– Navigační systém InControl Touch Pro
– Zadní kamera
– Konfigurovatelné dekorativní osvětlení interiéru
– Automatická klimatizace – výdechy ventilační soustavy vzadu
– Prahové lišty s osvětleným nápisem Range Rover
– Kryty ventilačních otvorů na kapotě v odstínu černá Narvik

Výbava odlišná od verze SE Dynamic:
– Maska chladiče Dynamic v odstínu černá Narvik  

s rámečkem v odstínu šedá Corris
– Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu černá Narvik
– Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru  

v odstínu černá Narvik
– Xenonové světlomety s charakteristickými světly LED a 

automatickým nastavováním výšky světelného paprsku
– 19“ kola z lehké slitiny se sedmi paprsky, styl 707
– Sedadla čalouněná kůží Oxford, elektricky nastavitelná  

v 12/12 směrech, s pamětí
– Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná  

a sklopná, osvětlení prostoru u dveří s promítáním  
grafického loga Evoque Cabriolet, s ukazateli směru,  
funkce paměti s automatickým natáčením zrcátka dolů  
při zařazení zpětného chodu

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL

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

Tmavě tónovaná krycí skla světlometů a mlhových světlometů 20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky,  
saténově černá, Styl 508

Nápis RANGE ROVER v odstínu černá Narvik Černé koncovky výfukové soustavy Dynamic

PAKET BLACK DESIGN
Individualizace exteriéru

Range Rover Evoque Cabriolet HSE Dynamic může být individuálně upraven na přání dodávaným paketem Black Design. Paket Black Design 
zdůrazňuje asertivní a sebevědomý charakter vozu a umožní Vám vytvořit si Range Rover Evoque Cabriolet podle vlastních představ.

Paket Black Design se dodává ve všech nabízených barvách karoserie a zahrnuje následující položky: přední a mlhové světlomety a zadní 
svítilny s tmavě tónovanými krycími skly, vnější spodní ochranné panely vpředu i vzadu v odstínu černá Narvik, nápisy RANGE ROVER v odstínu 
černá Narvik na kapotě motoru a víku zavazadlového prostoru, černé koncovky výfukové soustavy Dynamic a 20“ kola s pěti dvojitými paprsky 
se saténově černou povrchovou úpravou (Satin Black Finish).

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se

STANDARDNÍ VÝBAVA

Motor a převodovka, podvozek a jízdní dynamika  

TD4 2,0 l (150) TD4 2,0 l (180) Si4 2,0 l

Devítistupňová automatická převodovka s voličem Drive Select, páčkami na volantu pro manuální řazení a 
režimem Sport, včetně systému Stop/Start

4 4 4

Terrain Response 4 4 4

Pohon všech kol 4 4 4

Systém rozdělování točivého momentu TVbB (Torque Vectoring by Braking) 4 4 4

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

Tempomat 4 4 4

SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

Stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control) 4 4

Protiprokluzový systém TCS (Traction Control System) 4 4

Systém proti převrácení RSC (Roll Stability Control) 4 4

Řízení brzdného momentu motoru EDC (Engine Drag Torque Control) 4 4

Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Parking Brake) 4 4

Asistent pro nouzové brzdění EBA (Emergency Brake Assist) 4 4

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

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

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

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

Parkovací senzory vzadu 4 4

Parkovací senzory vpředu 4 4

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL

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

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se

STANDARDNÍ VÝBAVA

Vnější výbava a ozdobné prvky

SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Ochranné obložení dveří v barvě karoserie 4 4

Přední nárazník Dynamic 4 4

Zadní nárazník Dynamic 4 4

Boční prahy v odstínu Anthracite 4 4

Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik 4 4

Kliky dveří v barvě karoserie 4 4

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Stěrače čelního skla se senzorem deště 4 4

KOLA A DOPLŇKY PRO KOLA

Souprava pro opravu poškozené pneumatiky 4 4

Systém kontroly tlaku v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) 4 4

Uzamykatelné matice kol 4 4

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd. 
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.

STANDARDNÍ VÝBAVA

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné prvky

SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

VOLANTY

Manuálně nastavitelný sloupek řízení ve čtyřech směrech 4 4

Multifunkční volant obšitý perforovanou kůží Oxford s ovládacími prvky audiosystému,  
tempomatu a handsfree Bluetooth® (je-li součástí výbavy)

4 4

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Dekorativní hliník 4 4

VNITŘNÍ VÝBAVA

Kobercové rohože s lemováním 4 4

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 4 4

Automatická klimatizace s pylovým filtrem 4 4

Tlačítko Start/Stop pro spuštění/vypnutí motoru 4 4

Stropní svítilna s bodovým osvětlením se snímáním blízkosti a detekcí dotyku 4 4

Funkce otevření/zavření všech oken jedním stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání 4 4

Uzavíratelná schránka ve středové konzole s posuvnou loketní opěrkou 4 4

Osvětlení prostoru pro nohy, odkládací schránky před sedadlem spolujezdce, klik dveří,  
svítilna ve stropní konzole, osvětlení zavazadlového prostoru a bodové svítilny

4 4

Osvětlené kosmetické zrcátko 4 4

Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru 4 4

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Airbagy (přední a kolenní airbag pro řidiče, airbag pro spolujezdce vpředu, kombinované  
boční airbagy chránící hrudník i hlavu)

4 4

Automatická aktivace výstražných světel při intenzivním brzdění 4 4

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) s asistentem nouzového brzdění 4 4

Úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na sedadlech vzadu 4 4

INFORMACE, KOMUNIKACE A ZÁBAVA

12 V elektrické zásuvky (vpředu a v zavazadlovém prostoru) 4 4

10,2“ dotykový displej s vysokým rozlišením 4 4

Land Rover InControl Touch Pro – audiosystém Meridian™ Digital (380 W) s rádiem  
a přehrávačem CD/MP3, s 11 reproduktory včetně subwooferu

4 4

Dva vstupy USB 4 4

Bluetooth včetně funkce audio streaming 4 4

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
MODEL A VÝBAVU 
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Motor a převodovka, podvozek a jízdní dynamika  

OBJEDNACÍ KÓD TD4 2,0 l (150) TD4 2,0 l (180) Si4 2,0 l POPIS

All-Terrain Progress Control (ATPC) 095CB – 8 8 Více informací naleznete na straně 12.

Active Driveline – aktivně řízený pohon všech kol 027JC – 8 4 Více informací naleznete na straně 15.

OBJEDNACÍ KÓD SE DYNAMIC HSE DYNAMIC POPIS

Zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích linií  
a asistentem pro připojení přívěsu 086FA 8 4

Zadní kamera, která patří mezi asistenční systémy, poskytuje lepší výhled při  
couvání, a je tak cenným pomocníkem při parkování. Kromě toho pomůže  
i během připojování přívěsu. Statické linie reprezentující vnější okraje vozidla 
a předpokládaná trajektorie pohybu jsou zobrazovány na obrazu situace za vozem, 
aby bylo parkování do těsné mezery maximálně snadné.

Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií  
a asistentem pro připojení přívěsu 086GC 8 8

Systém poskytuje pomocí pěti digitálních kamer umístěných po obvodě vozidla 
kompletní pohled na okolí vozidla na barevném dotykovém displeji, a usnadňuje 
tak manévrování v těsných prostorech. Při jízdě s přívěsem poskytuje doplňkové 
informace pro snadné couvání.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA
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MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se

(1) Výbava na přání v kombinaci se Zimním paketem 
(2) Nedodává se v kombinaci se soupravou pro opravu poškozené pneumatiky 
(3) Dodává se pouze v kombinaci s 18“ náhradním kolem pro nouzové dojetí

Vnější výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ 
KÓD SE DYNAMIC HSE DYNAMIC POPIS

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Kryty ventilačních otvorů na kapotě motoru v odstínu Brunel 081EE 8 –

Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru v odstínu Brunel 4 –

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

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané čelní sklo (1) 040AK 8 8

Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla (1) 040AQ 8 8

Tepelně izolační sklo (včetně místa pro instalaci automatického snímání dat / GO-Box) 047AP 8 8

Do skla je vložena jemná metalická fólie s několika vrstvami částeček titanu a stříbra,  
které odrážejí infračervené záření, a přispívají tak k udržování nízké teploty uvnitř vozu 
za horkého počasí.

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, s osvětlením prostoru u dveří 
a promítáním grafického loga Evoque Cabriolet, integrovanými ukazateli směru, paměťovou funkcí  
pro uložení polohy a automatickým naklápěním při zařazení zpětného chodu 

030NM 8 4

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Xenonové světlomety s LED signaturou a automatickým nastavením sklonu světlometů  
(včetně ostřikovačů světlometů) 064CW 8 4

Adaptivní LED světlomety s LED signaturou, automatickým nastavením sklonu světlometů  
a statickými odbočovacími světly 064GJ 8 8 Více informací naleznete na straně 5.

Světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění vozidel v protisměru 030NT 8 8

Asistent pro automatické ovládání dálkových světel AHBA (Automatic High Beam Assist) 
usnadňuje jízdu v noci nebo za špatné viditelnosti. Pokud intenzita venkovního světla  
klesne pod určitou hranici, AHBA se automaticky aktivuje. Automaticky ztlumí dálková  
světla před protijedoucími vozidly a opět je zapne, jakmile zmizí z dohledu.

Mlhové světlomety vpředu 064AP 8 4

LAK

Metalický lak 024AZ 8 8

Prémiový metalický lak 024BR 8 8

KOLA A DOPLŇKY PRO KOLA

18“ ocelové náhradní kolo pro nouzové dojetí včetně nářadí (2) 029NZ 8 8

Sada nářadí (3) 056AX 8 8

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.14994230.186011091.1442918493
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se

(4) K dispozici pouze v kombinaci s vyhřívanými a klimatizovanými sedadly vpředu 
(5) K dispozici pouze jako součást Zimního paketu 
(6) Stejně jako u jiných kabrioletů zakrývá větrná clona zadní sedadla, a nelze ji tak používat při obsazení zadních sedadel cestujícími

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

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ 
KÓD SE DYNAMIC HSE DYNAMIC POPIS

SEDADLA

Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce 033BV 8 8 Více informací naleznete na straně 20.

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením ve 14 směrech včetně masážní a paměťové funkce 
pro uložení polohy (podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení, sklon sedáku, 
nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech, nastavitelné boční výstupy, paměťová funkce) (4)

033UO – 8 Více informací naleznete na straně 20.

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením ve 12 směrech včetně paměťové funkce pro  
uložení polohy (podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení, sklon sedáku, 
nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech, paměťová funkce) 

033UF 8 4

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením ve 14 směrech včetně paměťové funkce pro  
uložení polohy (podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení, sklon sedáku, 
nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech, nastavitelné boční výstupy, paměťová funkce) 

033UG – 8

Rozšířený kožený paket – interiér kompletně v kůži Oxford 032CG – 8 Rozšiřuje výbavu o obšití horních částí výplní dveří a přístrojové desky kůží Oxford.

Zadní sedadla s uzavíratelným otvorem pro přepravu lyží a středovou loketní opěrkou 033DF 8 8 Více informací naleznete na straně 8.

VOLANT

Vyhřívaný kožený volant (5) 032DV 8 8

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Leskle černé ozdobné obložení ze dřeva Strata – Gloss Black Strata 088GQ – 8 Více informací naleznete na straně 48.

VNITŘNÍ VÝBAVA

Nástupní prahové lišty chromované (u dveřích a víku zavazadlového prostoru) 048BG 8 –

Prémiové kobercové rohože s lemováním (vpředu) 079CA – 8

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality vzduchu s automatickým 
režimem vnitřní recirkulace vzduchu 067BN 8 4

Přívod vzduchu k zadním sedadlům ve středové konzole 088AL 8 4

Kuřácký paket (zahrnuje popelník vpředu včetně zapalovače cigaret) 094AA 8 8 Zahrnuje jeden popelník a jeden zapalovač cigaret.

Větrná clona (6) 041EB 8 8 Více informací naleznete na straně 8.
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se

(1) Dodává se pouze v kombinaci s elektricky sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky s paměťovou funkcí   (2) Dodává se pouze v kombinaci s prostorovým kamerovým systémem a systémem sledování slepého úhlu    
(3) Nutno objednat s navigačním systémem InControl Touch Pro   (4) Dodává se pouze v kombinaci s parkovacími senzory PDC 360° (Park Distance Control)   (5) Dodává se pouze v kombinaci s parkovacím asistentem    
(6) Dodává se pouze v kombinaci s navigačním systémem InControl Touch Pro. Dodává se pouze v kombinaci s tepelně izolačním čelním sklem

*Dodává se pouze v kombinaci s motory Si4.

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.

Bezpečnost a zabezpečení

OBJEDNACÍ 
KÓD SE DYNAMIC HSE DYNAMIC POPIS

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

Tento alarm zahrnuje senzor náklonu, indikátor alarmu s nezávislým napájením 
a perimetrickým alarmem. Alarm je aktivován, jakmile dojde k naklonění vozidla.  
Funkce řízená kompletně senzory. Součástí systému je zamykací mechanismus  
s vysokou úrovní zabezpečení.

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a systémem varující před kolizí 
při couvání (1) 086GF 8 8 Více informací naleznete na straně 26.

Sledování hloubky brodu – Wade Sensing (1) (2) 075EC 8 8 Více informací naleznete na straně 13.

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v dopravní koloně, asistentem pro dodržování bezpečného 
odstupu a asistentem nouzového brzdění* 065AF – 8 Více informací naleznete na straně 27.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) s asistentem nouzového brzdění  
a asistentem pozornosti řidiče 086BD 8 8 Více informací naleznete na straně 26.

Systém rozpoznávání dopravních značek (3) 086DB 8 8 Více informací naleznete na straně 27.

Parkovací asistent pro podélné parkování a asistent pro výjezd z parkovacího místa (4) 086GZ 8 8 Více informací naleznete na straně 27.

Parkovací senzory PDC 360° (Park Distance Control) (5) 036MB 8 8

Parkovací senzory PDC 360° (Park Distance Control) s virtuálním sledováním objektů  
po stranách vozidla poskytují řidiči jistotu při manévrování ve stísněných prostorech, 
například ve víceúrovňových parkovacích budovách. Nejefektivnější při rychlosti jízdy  
až 16 km/h.

Dálkové ovládání garážových vrat – HomeLink® 025FG 8 8

Systém HomeLink® je univerzální vysílač umístěný na spodní straně vnitřního zpětného 
zrcátka. Tento vysílač lze naprogramovat tak, aby bezdrátově ovládal až tři domácí nebo 
kancelářské systémy, jako jsou garážová vrata, automatické brány nebo bezpečnostní 
osvětlení.

Bezklíčkový přístupový systém – Keyless Entry 066AC 8 8

Díky bezklíčkovému přístupovému systému už nebudete muset hledat klíčky. Řidič nyní 
může nastoupit do vozidla nebo zamknout vozidlo/aktivovat alarm bez nutnosti vyndávat 
chytrý klíček s dálkovým ovládáním z kabelky nebo kapsy.

Nezávislé topení (programovatelné přes dotykovou obrazovku – Touchscreen) 043BB 8 8 Více informací naleznete na straně 20.

INFORMACE, KOMUNIKACE A ZÁBAVA

Land Rover InControl Touch Pro – audiosystém Meridian™ Digital Surround (660 W) s rádiem 
a přehrávačem CD/MP3, 13 reproduktory včetně subwooferu 025GQ 8 8 Více informací naleznete na stranách 16 a 22.

Navigační systém Land Rover InControl Touch Pro 087AU 8 4 Více informací naleznete na straně 22.

Průhledový displej HUD (Head Up Display) (6) 039IB 8 8 Více informací naleznete na straně 19.
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43Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se

(7) K dispozici pouze v kombinaci s navigačním systémem InControl Touch Pro

Pakety výbavy na přání

OBJEDNACÍ 
KÓD SE DYNAMIC HSE DYNAMIC POPIS

Zimní paket 072BI 8 8 Obsahuje vyhřívané čelní sklo, vyhřívané trysky ostřikovačů a vyhřívaný kožený volant.

Paket asistenčních systémů 086JA 8 8

Obsahuje parkovacího asistenta pro podélné a příčné parkování i pro výjezd  
z parkovacího místa, parkovací senzory PDC 360°, prostorový kamerový systém  
s asistentem pro jízdu s přívěsem, asistenta pro sledování slepého úhlu s detekcí 
přibližujících se vozidel při couvání, systém rozpoznávání dopravních značek  
a automatické světlomety s asistentem dálkových světel.

Paket Black Design 032EI – 8

Obsahuje tmavě tónovaná krycí skla předních a mlhových světlometů a zadních svítilen, 
spodní ochranné panely vpředu a vzadu v odstínu černá Narvik, černé koncovky výfukové 
soustavy Dynamic, nápisy Range Rover (na kapotě motoru a víku zavazadlového prostoru) 
v odstínu černá Narvik a 20“ kola z lehké slitiny se saténovou černou povrchovou úpravou 
(více informací naleznete na straně 35).

Technický paket (7) 074PL 8 8

Obsahuje bezklíčkový přístupový systém, prostorový kamerový systém s asistentem  
pro jízdu s přívěsem, navigační systém InControl Touch Pro a adaptivní světlomety LED 
s charakteristickými světly LED, automatickým nastavováním výšky světelného paprsku 
a odbočovacími světly.

Komfortní paket 017FI 8 8

Obsahuje bezklíčkový přístupový systém (keyless Entry), průhledový displej HUD,  
senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání (funkce otevírání 
a zavírání) a tepelně izolační čelní sklo.

Paket luxusní sedadla 074RX – 8

Obsahuje klimatizovaná sedadla vpředu, elektricky nastavitelná ve 14/14 směrech  
s pamětí a masážní funkcí – řidič: podélná poloha sedáku, sklon opěradla, výška sedáku, 
sklon sedáku, bederní opěrka ve čtyřech směrech, nastavitelné boční polštáře, paměť. 
Spolujezdec: podélná poloha sedáku, sklon opěradla, výška sedáku, sklon sedáku,  
bederní opěrka ve čtyřech směrech, nastavitelné boční polštáře, paměť, kompletní 
čalounění interiéru kůží Oxford.

Luxusní paket 074OU – 8 

Obsahuje parkovací senzory PDC 360°, parkovacího asistenta pro podélné a příčné 
parkování i pro výjezd z parkovacího místa, prostorový kamerový systém s asistentem  
pro jízdu s přívěsem, asistenta pro sledování slepého úhlu s detekcí přibližujících se  
vozidel při couvání, bezklíčkový přístupový systém, Land Rover InControl Touch Pro – 
audiosystém Meridian™ Surround (660 W) s rádiem, přehrávačem CD/MP3,  
13 reproduktory včetně subwooferu, vylepšený navigační systém – systém rozpoznávání 
dopravních značek a automatické světlomety s asistentem dálkových světel, zadní  
sedadla s uzavíratelným otvorem pro přepravu lyží a loketní opěrkou a větrnou clonu.
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3 Bílá Fuji  
(nemetalický lak)

Bílá Yulong 
(metalický lak)

Baltoro Ice 
(metalický lak)

Stříbrná Indus  
(metalický lak)

Šedá Waitomo 
(prémiový metalický lak)

Šedá Scotia 
(metalický lak)

Barva karoserie

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍBARVU
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KROK 3
VYBERTE SI BARVU

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

Šedá Corris 
(metalický lak)

Kaikoura Stone 
(metalický lak)

Oranžová Phoenix 
(prémiový metalický lak)

Červená Firenze 
(metalický lak)

Zelená Aintree 
(metalický lak)

Modrá Loire 
(metalický lak)

Černá Santorini 
(metalický lak)

Barva karoserie

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍBARVU
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4

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   Δ Volitelná výbava bez příplatku   – Nedodává se

18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 506

17“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY  
S 10 PAPRSKY, STYL 105

18“ KOLA Z LEHKĚ SLITINY 
SE 7 PAPRSKY, STYL 706

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY  
S 10 PAPRSKY, STYL 103  

S POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 707

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 504

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 504  
CHROMOVANÝ POVRCH SHADOW

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 10 PAPRSKY, STYL 103 

POVRCH ZLATÁ TECHNICALΔ

OBJEDNACÍ KÓD SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

KOLA

17“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 105 029QL Δ Δ

18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 506 029TD 8 Δ

18“ kola z lehké slitiny se 7 paprsky, Styl 706 029XS 4 –

19“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, s povrchem broušeným diamantem (Diamond Turned Finish), Styl 103 029TF – 8

19“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, povrch zlatá Technical, Styl 103Δ VPLVW0113 8 8

19“ kola z lehké slitiny se 7 dvojitými paprsky, Styl 707 029XU 8 4

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 504 029PP 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, chromovaným povrchem v odstínu Shadow (Shadow Chrome Finish), Styl 504 029QF 8 8

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA
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KROK 4
VYBERTE SI KOLA

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

20“ KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 6 PAPRSKY, STYL 601  

ULTRAZVUKOVĚ LEŠTĚNÝ POVRCH

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 508  

SATÉNOVĚ ČERNÁ*

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 508

20“ KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 9 PAPRSKY, STYL 901  

LEŠTĚNÝ STŘÍBRNÝ POVRCH

20“ KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 9 PAPRSKY, STYL 901  

LESKLE ČERNÝ POVRCHΔ

20“ KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 9 PAPRSKY, STYL 901  

POVRCH ŠEDÁ TECHNICALΔ

20“ KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 9 PAPRSKY, STYL 901  

POVRCH BÍLÁ FUJIΔ 

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 504  

POVRCH ZLATÁ TECHNICALΔ

*K dispozici pouze jako součást paketu Black Design.  
ΔK dispozici pouze jako příslušenství. Pouze kolo. Kryty středů kol se dodávají samostatně.

OBJEDNACÍ KÓD SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

KOLA

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, povrch zlatá Technical, Styl 504Δ VPLVW0114 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 508 029VY 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, saténovou černou povrchovou úpravou (Satin Black Finish), Styl 508* 029VX – 8

20“ kovaná kola z lehké slitiny se 6 paprsky, s ultrazvukově leštěným povrchem (Vibration Polished Finish), Styl 601 029TG 8 8

20“ kovaná kola z lehké slitiny s 9 paprsky, leštěnou stříbrnou povrchovou úpravou (Polished Silver Finish), Styl 901 029MY 8 8

20“ kovaná kola z lehké slitiny s 9 paprsky, leskle černý povrch, Styl 901Δ VPLVW0094 8 8

20“ kovaná kola z lehké slitiny s 9 paprsky, povrch šedá Technical, Styl 901Δ VPLVW0075 8 8

20“ kovaná kola z lehké slitiny s 9 paprsky, povrch bílá Fuji, Styl 901Δ VPLVW0074 8 8
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5

˘ Kombinace doporučovaná designéry   6 Dodávaná kombinace   – Nedodává se   
(1) Pouze pro HSE Dynamic. 
Výše uvedená tabulka je pouze vodítkem pro lepší orientaci. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

VYBERTE SI 
KOMBINACE BAREV 
PRO INTERIÉR
Poté, co jste si zvolili model, si můžete  
z následujícího přehledu vybrat dokonalou 
kombinaci barev interiéru a exteriéru.

B D ECA

KOMBINACE BAREV EBONY / EBONY 
(strana 50)

LUNAR / IVORY 
(strana 51)

PIMENTO / EBONY 
(strana 51)

VINTAGE TAN / 
EBONY 

(strana 51)

LUNAR / ICE
(strana 51)

BARVA INTERIÉRU

Boční polštáře sedadel Ebony Lunar Ebony Ebony Lunar

Vnitřní sedací plochy Ebony Ivory Pimento Vintage Tan Ice

Koberce Ebony Lunar Ebony Ebony Lunar

MODEL

SE Dynamic (perforovaná kůže s výraznou texturou) 6 – – – –

HSE Dynamic (perforovaná kůže Oxford) 6 6 – – –

HSE Dynamic (kompletní čalounění kůží Oxford) 6 6 6 6 6

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ NA STŘEDOVÉ KONZOLE/HORIZONTÁLNÍ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Dekorativní hliník 6 6 6 6 6

Leskle černé dřevo Strata (1) 6 6 6 6 6

DOPORUČENÉ BARVY KAROSERIE

Bílá Fuji (nemetalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Bílá Yulong (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Baltoro Ice (metalický lak) ˘ 6 6 – ˘

Stříbrná Indus (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Waitomo (prémiový metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Scotia (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Corris (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Kaikoura Stone (metalický lak) 6 6 6 ˘ 6

Oranžová Phoenix (prémiový metalický lak) ˘ 6 6 ˘ –

Červená Firenze (metalický lak) ˘ ˘ ˘ – 6

Zelená Aintree (metalický lak) ˘ 6 6 ˘ 6

Modrá Loire (metalický lak) ˘ ˘ 6 6 ˘

Černá Santorini (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA
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MOTOR
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1

4

2

3
5

1 2 3 4 5

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR

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

Každý interiér může mít až dvě různé barevné 
kombinace. Snímek a tabulka vpravo 
podrobně informují o tom, na jakém místě 
interiéru bude jaká barva ve Vámi zvolené 
barevné kombinaci.

KOMBINACE  
BAREV

PROSTŘEDNÍ ČÁST  
VÝPLNÍ DVEŘÍ

LOKETNÍ OPĚRKA 
VE DVEŘÍCH

SPODNÍ ČÁST 
VÝPLNÍ DVEŘÍ

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

PROSTŘEDNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

A Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

B Lunar / Ivory Ivory Lunar Lunar Lunar Lunar

C Pimento / Ebony Pimento Ebony Ebony Ebony Ebony 

D Vintage Tan / Ebony Vintage Tan Ebony Ebony Ebony Ebony 

E Lunar / Ice Ice Lunar Lunar Lunar Lunar

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR
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A Ebony/Ebony (k dispozici pro SE Dynamic a HSE Dynamic*)NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV 
PRO INTERIÉR
Interiér modelu Range Rover Evoque Cabriolet ztělesňuje 
to nejlepší z moderního životního stylu. Dojem domova 
navozuje měkká kůže v kombinaci se znamenitými ozdobnými 
prvky z kovu. S pozorností věnovanou detailům se setkáte 
všude, kam se podíváte, a u všeho, čeho se dotknete. 

*S interiérem čalouněným kompletně kůží nebo bez něj.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA
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BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.14994230.186011091.1442918493
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html


51

C

E

B

D

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR

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

Pimento/Ebony (k dispozici pro HSE Dynamic pouze s interiérem čalouněným 
kompletně kůží Oxford)

Lunar/Ice (k dispozici pro HSE Dynamic pouze s interiérem čalouněným  
kompletně kůží Oxford)

Lunar/Ivory (k dispozici pro HSE Dynamic*)

Vintage Tan/Ebony (k dispozici pro HSE Dynamic pouze s interiérem  
čalouněným kompletně kůží Oxford)

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE
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MODEL A VÝBAVU 
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6 PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

Range Rover Evoque Cabriolet 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 Range Rover Evoque Cabriolet 
specifickým potřebám řadou elegantního a praktického příslušenství. Nabízíme 
Vám příslušenství, které je odolné, víceúčelové a skýtá příležitost pro dokonalou 
individualizaci modelu Range Rover Evoque Cabriolet.

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.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR
MODEL A VÝBAVU 

NA PŘÁNÍ
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Boční ochranné rámy* 
VPLVP0229
Boční ochranné rámy jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli s velmi lesklou povrchovou 
úpravou. Jejich robustní terénní vzhled zvýrazňuje vnější design vozidla.

Zadní lapače nečistot† 
VPLVP0069 – SE Dynamic  
VPLVP0070 – HSE Dynamic
Lapače zabraňují rozstřikování nečistot a pomáhají chránit lak karoserie.

Kryty bočních ventilačních otvorů z karbonu 
VPLVB0112
Jedinečné kryty bočních ventilačních otvorů z velmi kvalitního uhlíkového 
kompozitu s lesklou povrchovou úpravou představují vylepšení designu 
inspirované světem závodních vozů. Dodává se sada čtyř kusů.

Kryty ventilačních otvorů na kapotě motoru z karbonu** 
VPLVB0113 – SE Dynamic a HSE Dynamic
Kryty ventilačních otvorů na kapotě z uhlíkového kompozitu decentně zvýrazňují 
dynamiku vozu a jeho výkon. Dodává se sada dvou kusů.

Kryty vnějších zpětných zrcátek z karbonu 
VPLVB0145
Kryty vnějších zpětných zrcátek z velmi kvalitního uhlíkového kompozitu  
podtrhují výkon a dynamiku vozu.
Kryt zrcátka s barevnou vlajkou Velké Británie – VPLVB0249 (bez vyobrazení) 
Kryt zrcátka s černobílou vlajkou Velké Británie – VPLVB0248 (bez vyobrazení)

Více informací naleznete na webové stránce accessories.landrover.com/cz

*Montáž bočních ochranných rámů může ovlivnit terénní vlastnosti vozidla   **K dispozici pouze pro modely SE Dynamic s ventilačními otvory na kapotě z nabídky výbavy na přání. 
†Nelze kombinovat s asistentem pro parkování do příčných mezer. Poznámka: Lapače nečistot jsou nabízeny pouze pro zadní kola verze Cabriolet.  
Fotografie představují nabízené příslušenství, nikoli specifikaci modelu. Více informací Vám ochotně sdělí nejbližší prodejce Land Rover.
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Elegantní čepičky ventilků
Exkluzivní řada elegantních čepiček ventilků zahrnuje varianty s logy Range Rover 
a Land Rover nebo vlajkou Velké Británie v barevné a černobílé verzi.  
Čepičky ventilků decentně doplňují design kol z lehké slitiny.

Sada pryžových rohoží s vlajkou Velké Británie  
VPLVS0306 – (snímek nahoře) 
VPLVS0311 – Sada černých pryžových rohoží
Pryžové rohože pro Range Rover Evoque s vlajkou Velké Británie chrání koberec  
v prostoru pro nohy u řidiče a spolujezdce vpředu. Nepropustný povrch  
s protiskluzovou úpravou. 

Luxusní rohože  
VPLAS0202PVJ – Ebony (snímek nahoře) 
VPLAS0202LAA – Lunar
Koberec s dlouhým vlasem a nepropustnou podkladovou vrstvou.

*Toto příslušenství není vhodné pro karavany, přívěsy nebo panely s vnějšími koncovými svítilnami LED   †Vůz musí být vybaven 13kolíkovou zásuvkou tažného zařízení.

Sportovní kryty pedálů  
VPLHS0044 – (snímek nahoře)
Sportovní opěrka pro nohu 
VPLVS0178

Kryty nábojů kol Range Rover
Středové kryty pro kola z lehké slitiny s logem Range Rover.

Odnímatelné tažné zařízení 
VPLVT0166
Elektrická zásuvka tažného zařízení 
evropského typu zajišťuje napájení 
všech zadních svítilen a vnitřního 
vybavení přívěsu.
Adaptér pro elektrické zásuvky 
tažného zařízení typů 12N/12S*† 
(snímek nahoře) 
VPLHT0060
Kompaktní adaptér 12N*† 
VPLVT0064

Nosič jízdních kol na tažné zařízení 
VPLVR0067 – nosič dvou jízdních kol 
VPLVR0069 – nosič tří jízdních kol
Tento uzamykatelný rychloupínací 
mechanismus lze prakticky sklopit 
pro snadný přístup k zavazadlovému 
prostoru. Nosič je vyroben z lehkého 
materiálu a dodává se včetně 
osvětlení a upevnění pro registrační 
značku. Maximální nosnost je 40 kg 
u nosiče dvou jízdních kol a 51 kg 
u nosiče tří jízdních kol.

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více informací naleznete na webové stránce accessories.landrover.com/cz

8Kůží potažený horní kryt je nutno kombinovat s otočným voličem jízdních režimů.

Prahové lišty s vlajkou Velké Británie
Prahové lišty s vlajkou Velké Británie dodají vozu jedinečný styl.
VPLVS0185PVJ – Ebony 
VPLVS0185LAA – Lunar

Osvětlené individualizované prahové lišty 
VPLVS0328
Individualizujte si své vozidlo libovolným nápisem podle Vaší volby s různým  
druhem písma, který bude umocněn decentním bílým osvětlením. Více  
informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Otočný volič jízdních režimů 
VPLVS0180 – červená povrchová úprava 
VPLSS0142 – stříbrná povrchová úprava 
VPLSS0143PVJ – kůží potažený horní kryt8

Páčky pro manuální řazení 
VPLVS0187MMU – hliníkové 
VPLVS0187CAY – červené
Páčky na volantu pro manuální řazení jsou strojově leštěné, eloxované a ručně 
broušené. Výsledkem je výjimečná odolnost vůči opotřebení a prémiová 
povrchová úprava.
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B CA

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

Brodivost 
Maximální brodivost 500 mm

Rozvor 2 660 mm 

Šířka se sklopenými zrcátky 1 980 mm
Šířka včetně zrcátek 2 085 mm

Světlá výška
Světlá výška pod přední nápravou 215 mm
Světlá výška pod zadní nápravou 255 mm*

Celková délka 4 370 mm

Průměr otáčení
Stopový 11,3 m 
Počet otáček mezi rejdy 2,31

A B C

Standardní výška Nájezdový 
úhel vpředu Přechodový úhel Nájezdový 

úhel vzadu
Standardní 19° 18,9° 31°

Rozchod kol vpředu 1 621 mm
Rozchod kol vzadu 1 628 mm

Výška  
1 609 mm

Rozměry zavazadlového prostoru
Vzpřímená opěradla zadních sedadel 
Výška 403 mm Šířka 1 105 mm 
Objem zavazadlového prostoru 251 litrů 

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu 976 mm 
Maximální výška stropu nad sedákem vzadu 965 mm 

Prostor pro nohy
Maximální prostor pro nohy vpředu 1 095 mm 
Maximální prostor pro nohy vzadu 866 mm

*225 mm s aktivně řízeným pohonem všech kol.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE/PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE

4 Standardní výbava   – Nedodává se

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

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

TD4 2,0 l Si4 2,0 l

AUT. AUT. AUT.

VÝKON (k) 150 180 240

MOTOR

Největší výkon kW (k) při ot./min. 110 (150) / 4 000 132 (180) / 4 000 177 (240) / 5 800

Největší točivý moment (N.m při ot./min.) 380 / 1 750 430 / 1 750 340 / 1 750

Vrtání (mm) 83 83 87,5

Zdvih (mm) 92,4 92,4 83,1

Kompresní poměr (:1) 15,5 15,5 10

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Druh předních brzd kotoučové s vnitřním chlazením kotoučové s vnitřním chlazením kotoučové s vnitřním chlazením 

Průměr předních kotoučů (mm) 325 325 325

Druh zadních brzd kotoučové kotoučové kotoučové 

Průměr zadních kotoučů (mm) 317 317 317

Parkovací brzda elektrická parkovací brzda integrovaná do třmenu elektrická parkovací brzda integrovaná do třmenu

HMOTNOSTI (kg)

Hmotnost 1 967 1 967 1 936

Celková hmotnost 2 475 2 475 2 410

Maximální zatížení nápravy (vpředu) 1 370 1 370 1 300

Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 190 1 190 1 160

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs 750 750 750

Největší přípustná hmotnost přívěsu 1 500 1 500 1 500

Největší přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 100 100 100

Maximální přípustná celková hmotnost soupravy 4 000 4 000 3 930

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Největší rychlost (km/h) 180 195 209

Zrychlení 0-100 km/h (s) 12 10,3 8,6

Objem palivové nádrže – využitelný (l) 54 54 68,5

Kombinované emise CO2 (g/km) 149 149 201

Filtr pevných částic DPF (Diesel Particulate Filter) 4 4 –
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SVĚT ZNAČKY LAND ROVER

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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TRÉNINK LAND ROVER 
EXPERIENCE
Brodění bahnem. Jízda po „sklápěcím mostě“.  
Nebo sjíždění kluzkého, strmého 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

DOBRODRUŽSTVÍ  
LAND ROVER 
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? Úžasná 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

LAND ROVER GEAR
Vozidlo je jen začátek. 

Objevte nejnovější kolekci Land Rover Gear, která je nyní  
v nabídce. 

Pečlivá pozornost věnovaná detailům nekončí u našich 
vozů. Stejnou úroveň řemeslného zpracování naleznete 
u veškerého našeho oblečení, cestovních potřeb 
a prémiových dárkových předmětů. Ať nakupujete pro sebe 
nebo pro své milované, naší kvalitou si můžete být jisti.

Kolekce Land Rover zahrnuje dámské a pánské oblečení, 
rozsáhlou nabídku drobného koženého zboží, jakou jsou 
peněženky, aktovky, pouzdra na přístroje iPad a iPhone, 
společně s kufry a cestovními taškami. Luxusní charakter celé 
kolekce umocňuje řada manžetových knoflíčků a dámských 
hedvábných šátků. Nabídka zahrnuje rovněž mnoho věcí  
pro děti, které si mohou užívat oblečení ve veselých barvách, 
čepice a věrné modely vozidel.

Více informací naleznete v našem internetovém obchodě na 
landrover.co.uk/shop
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JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC  
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH 
Fürbergstraße 51 
Postfach 110 
5020 Rakousko

www.landrover.cz

© Jaguar Land Rover Limited 2015.  
Číslo publikace: LRML 4975/15

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 září 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: září 2015

Platnost: Česká republika
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