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EVOQUE JE ODVÁŽNOU EVOLUCÍ DESIGNOVÉHO 
SLOHU ZNAČKY LAND ROVER. STOUPAJÍCÍ LINIE  
NA BOCÍCH A VÝRAZNÝ EFEKT „VISUTÉ“ STŘECHY 
UDĚLUJÍ RANGE ROVERU EVOQUE DYNAMICKÝ PROFIL 
A SILNÉ, ATLETICKÉ VZEZŘENÍ.

Gerry McGovern
Ředitel designu a vrchní kreativní ředitel značky Land Rover
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COUPÉ
Elegantní tvary Range Roveru Evoque Coupé představují odvážnou interpretaci moderního 
britského designu. Atletický profil vozu, jeho nekompromisní linie a propracované detaily 
jsou skutečnou pastvou pro oči. Současně však Range Rover Evoque nabízí moderní, 
komfortní interiér se zřetelným důrazem na nejvyšší kvalitu dílenského zpracování.  
V tomto voze budete vždy cestovat stylově. 
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PĚTIDVEŘOVÝ MODEL
Range Rover Evoque s pětidveřovou karoserií poskytuje vysokou úroveň funkčnosti, aniž  
by slevoval z moderního designu či stylu. Jeho „visutá“ střecha, stoupající boční linie a atletický 
postoj odrážejí moderní život ve velkoměstě. Interiér je promyšlený a hodnotně zpracovaný.  
Ať už vyrážíte s rodinou a přáteli za zábavou do města, nebo se chystáte na výlet do přírody, 
díky komfortním sedadlům a dostatku úložných prostor dorazíte do cíle odpočati  
a připraveni na vše. 

DESIGN
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JÍZDNÍ SYSTÉMY

TERRAIN RESPONSE™ S TECHNOLOGIÍ 
ALL-TERRAIN PROGRESS CONTROL

Systém Terrain ResponseTM vyvinuli přední 
odborníci značky Land Rover na jízdu  
v terénu. Jedná se o program, který při jízdě 
mimo asfaltové silnice průběžně upravuje 
nastavení motoru, převodovky, plynového 
pedálu a regulace prokluzu kol tak, aby zajistil 
optimální průchodnost v daných podmínkách. 
Na činnost Terrain ResponseTM navazuje 
systém All-Terrain Progress Control (ATPC). 

Díky této inovativní technologii lze i v terénu 
nastavit a udržovat stálou rychlost jízdy. 
Systém se ovládá stejně jako tempomat  
a umožňuje nastavit rychlost od 1,8 do 30 km/h. 
Řidič se tedy může plně soustředit na řízení  
a navigování v náročném terénu. 

ACTIVE DRIVELINE
Active Driveline zlepšuje chování vozu  
na silnici i v terénu. Při jízdě po asfaltu může 
systém odpojit pohon zadních kol a snížit 
tak spotřebu paliva. Pokročilá řídicí soustava 
nepřetržitě monitoruje jízdní parametry vozu. 

V případě potřeby systém hladce  
a nepostřehnutelně opět připojí pohon 
zadních kol. Stačí mu k tomu pouhých  
300 milisekund. 

WADE SENSING™

Při brodění vodou měří senzory ve zpětných 
zrcátkách hloubku vody, která se zobrazuje 
na dotykové obrazovce spolu s hodnotou 
maximální brodivosti. Pro maximální bezpečí  
a jistotu i v extrémních situacích. 

JÍZDNÍ SYSTÉMY
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VZNĚTOVÝ MOTOR INGENIUM
Nový vznětový motor Ingenium představuje 
velký krok vpřed z hlediska emisí  
i hospodárnosti. Ve srovnání s předchozí 
pohonnou jednotkou má v průměru o 17 
procent nižší spotřebu paliva i emise CO2.  

Čtyřválec Ingenium o objemu 2,0 l nabízíme 
ve dvou provedeních: 110 kW (150 k)  
a 132 kW (180 k). K dispozici je pohon předních 
nebo všech čtyř kol a šestistupňová manuální 
převodovka, popřípadě moderní automatická 
převodovka s devíti rychlostními stupni.

Specialisté Land Roveru věnovali značnou 
pozornost snížení hmotnosti agregátu při 
zajištění maximální odolnosti  
a kultivovanosti. 

Díky celohliníkové konstrukci je motor 
Ingenium o 25 kg lehčí než dříve používaný 
diesel. K výraznému snížení hlučnosti chodu 
přispívá přímé vstřikování paliva common-rail 
s elektromagneticky ovládanými vstřikovači. 
Konstruktérům se také podařilo snížit tření 
o 17 procent (ve srovnání s turbodieselem 
předchozí generace). Výsledkem je nižší 

spotřeba paliva, klidnější chod motoru  
a rychlejší odezva na sešlápnutí plynu. 

Motor Ingenium není pouze lehčí, 
hospodárnější a kultivovanější než jeho 
předchůdce. Má také menší provozní 
náklady, protože nám umožnil prodloužit 
servisní interval modelů s pohonem všech kol 
z 25 000 na přibližně 34 000 km, aniž by tím 
utrpěla jeho životnost.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MOTORY

E-CAPABILITY
Současné modelové portfolio značky 
Land Rover již využívá řadu úsporných 
technických řešení, k nimž patří mimo 
jiné inteligentní systém Stop-Start nebo 
rekuperační dobíjení. Aktuální paleta 
motorizací pro Range Rover Evoque přináší 
díky nejnovějším inovacím další snížení 
spotřeby paliva bez kompromisů v oblasti 
jízdní dynamiky.

Vozy označené na zádi modrým emblémem 
Evoque jsou poháněny nejúspornějšími 
motory z naší nabídky. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MOTORY
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MOTORIZACE, JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA PALIVA
Nové vznětové motory Ingenium splňují přísnou emisní normu Euro 6. Odlehčená celohliníková konstrukce ve spojení se šestistupňovou převodovkou – popřípadě s devítistupňovou automatickou 
převodovkou, dodávanou na přání (TD4)  – přináší výrazné snížení emisí CO2 i spotřeby paliva.

Rovněž zážehový motor Si4 nyní splňuje Euro 6, přitom však nepřišel o nic ze svého výkonu. Range Rover Evoque s touto motorizací akceleruje z klidu na 100 km/h za pouhých 7,6 s.

Všechny verze jsou osazeny inteligentním systémem Stop-Start, který automaticky zhasne motor po zastavení vozu a opět ho spustí, jakmile řidič uvolní brzdu. 

VZNĚTOVÝ MOTOR INGENIUM ZÁŽEHOVÝ MOTOR

2,0 l eD4 2,0 l TD4 2,0 l Si4

MANUÁLNÍ 
PŘEVODOVKA

MANUÁLNÍ 
PŘEVODOVKA

MANUÁLNÍ 
PŘEVODOVKA

AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA

AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA

AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA

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)

Maximální výkon (kW/k) 110/150
e-Capability

110/150*
e-Capability 132/180 110/150* 132/180 177/240*

Točivý moment (Nm) 380 380 430 380 430 340
v ot./min. 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
Počet válců 4 4 4 4 4 4
Uložení motoru napříč napříč napříč napříč napříč napříč

SPOTŘEBA PALIVA

Město (Coupé/5dv.) l/100 km 4,9/5,0 5,5/5,5 5,8/6,1 10,4/10,4
Mimo město (Coupé/5dv.) l/100 km 3,7/3,9 4,3/4,3 4,4/4,5 6,4/6,4
Kombinovaná (Coupé/5dv.) l/100 km 4,2/4,3 4,8/4,8 4,9/5,1 7,8/7,8
Emise CO2 – kombinovaná (Coupé/5dv.) g/km 109/113 125/125 129/134 181/181

*Nenabízí se v provedení Coupé

MOTORY A STUPNĚ VÝBAVY
PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY

Vznětový motor 2,0 l eD4 4 4 4

Vznětový motor 2,0 l TD4 (150 k)* 4 4 4 4 4

Vznětový motor 2,0 l TD4 (180 k) 4 * 4 * 4 4 4 4

Zážehový motor 2,0 l Si4* 4 4 4 4 4 4

Hodnoty zde uvedené jsou výsledkem interních měření a nebyly dosud potvrzeny úředním ověřovacím postupem. Případné plusové a minusové odchylky jsou možné.

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.

Více informací získáte na www.landrover.cz
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Cena v Kč
bez DPH 

Cena v Kč
vč. DPH*

Cena v Kč
bez DPH 

Cena v Kč
vč. DPH*

PURE SE

5DVEŘOVÁ VERZE 5DVEŘOVÁ VERZE

2,0 l eD4 (150 k) man.
e-Capability

789 900 955 779 2,0 l eD4 (150 k) man.   
e-Capability 876 900 1 061 049

2,0 l TD4 (150 k) man.
e-Capability

831 000 1 005 510 2,0 l TD4 (150 k) man.  
e-Capability 916 700 1 109 207

2,0 l TD4 (180 k) man. 897 400 1 085 854 2,0 l TD4 (180 k) man. 983 100 1 189 551

2,0 l TD4 (150 k) aut. 889 800 1 076 658 2,0 l TD4 (150 k) aut. 974 100 1 178 661

2,0 l TD4 (180 k) aut. 955 200 1 155 792 2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 039 500 1 257 795

2,0 l Si4 (240 k) aut. 977 600 1 182 896 2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 064 300 1 287 803

SE

COUPÉ

2,0 l eD4 (150 k) man. 
e-Capability

877 400 1 061 654

RANGE ROVER EVOQUE – PURE A SE

*  Nezávazně doporučené, nekartelované spotřebitelské ceny počítané kurzem 27,20 CZK/EUR, platnost od 20. dubna 2016. Pro aktuální nabídku kontaktujte autorizovaného prodejce Land Rover.  
Změny cen, konstrukce, výbavy, technických údajů a dodacích podmínek vyhrazeny.

Více informací získáte na www.landrover.cz

ATRAKTIVNÍ PRVKY SÉRIOVÉ VÝBAVY:
PURE SE (DODATEČNÁ VÝBAVA K PURE)

• Design exteriéru modelu PURE      
• Asistent pro jízdu v pruhu (Lane Departure Warning) a brzdovým asistentem  

(funkce autonomního nouzového brzdění)
• Sedadla řidiče a spolujezdce s textilním čalouněním, manuálně nastavitelná v 6 směrech 
• Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná, s integrovanými ukazateli směru
• Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem
• Bluetooth® telefonní systém s funkcí audiostreamingu
• Multifunkční volant obšitý kůží Oxford
• USB vstup v odkládací přihrádce středové konzoly pro přenos dat a dobíjecí funkci
• Hlasová kontrola (Voice Control) a zobrazování SMS textových zpráv 
• InControl Touch Infotainment (audiosystém s 8 reproduktory a výkonem 80 W) 
• 8" barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením (High Resolution) 
• Halogenové světlomety s manuálním seřizováním výšky světelného paprsku
• Dvojitá kulatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace
• Ozdobné obložení z kartáčovaného hliníku Satin – Satin Brushed Aluminium
• Parkovací senzory vzadu – PDC (Park Distance Control)
• Sada pro opravu poškozené pneumatiky
• Uzamykatelné matice kol
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)
• 17" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 105
• Terrain Response
• Asistent pro rozjezd do svahu

• Design exteriéru modelu SE
• Stěrače čelního skla se senzorem deště a systémem vnějšího osvětlení řízeným senzorem světla
• Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, s osvětlením prostoru kolem vozu  

a integrovanými ukazateli směru
• Sedadla řidiče a spolujezdce čalouněná v kůži s výraznou texturou, elektricky nastavitelná v 8 směrech
• Opěrka hlavy u prostředního sedadla vzadu
• Střední loketní opěrka vpředu a vzadu (vzadu se 2 držáky nápojů)
• Jednobarevné ambientní osvětlení interiéru
• Kobercové rohože s lemováním (vpředu) 
• Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí
• Parkovací senzory vpředu – PDC (Park Distance Control)
• 18" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 506
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Cena v Kč
bez DPH 

Cena v Kč
vč. DPH*

SE DYNAMIC

5DVEŘOVÁ VERZE

2,0 l eD4 (150 k) man.
e-Capability

983 600 1 190 156

2,0 l TD4 (150 k) man. 
e-Capability 1 021 600 1 236 136

2,0 l TD4 (180 k) man. 1 088 000 1 316 480

2,0 l TD4 (150 k) aut. 1 077 400 1 303 654

2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 142 800 1 382 788

2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 168 800 1 414 248

SE DYNAMIC

COUPÉ

2,0 l eD4 (150 k) man. 
e-Capability 984 900 1 191 729

2,0 l TD4 (180 k) man. 1 088 000 1 316 480

2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 151 800 1 393 678

2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 168 800 1 414 248

RANGE ROVER EVOQUE – SE DYNAMIC A HSE

*  Nezávazně doporučené, nekartelované spotřebitelské ceny počítané kurzem 27,20 CZK/EUR, platnost od 20. dubna 2016. Pro aktuální nabídku kontaktujte autorizovaného prodejce Land Rover.  
Změny cen, konstrukce, výbavy, technických údajů a dodacích podmínek vyhrazeny.

Více informací získáte na www.landrover.cz

Cena v Kč
bez DPH 

Cena v Kč
vč. DPH*

HSE

5DVEŘOVÁ VERZE

2,0 l TD4 (150 k) man. 
e-Capability 1 094 400 1 324 224

2,0 l TD4 (180 k) man. 1 160 800 1 404 568

2,0 l TD4 (150 k) aut. 1 149 100 1 390 411

2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 214 500 1 469 545

2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 241 700 1 502 457

HSE

COUPÉ

2,0 l TD4 (180 k) man. 1 160 800 1 404 568

2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 224 000 1 481 040

2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 241 700 1 502 457

ATRAKTIVNÍ PRVKY SÉRIOVÉ VÝBAVY:
SE DYNAMIC (DODATEČNÁ VÝBAVA K SE) HSE (DODATEČNÁ VÝBAVA K SE DYNAMIC)

• Design exteriéru modelu SE Dynamic  
• Kůže s výraznou texturou a perforovanou střední částí sedadla         
• Paměťová funkce pro řidiče a spolujezdce (pouze u coupé)
• Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality vzduchu s automatickým režimem 

vnitřní recirkulace vzduchu
• Navigační systém InControl Touch (SD karta)
• Xenonové světlomety s LED signaturou a automatickým nastavením sklonu světlometů  

(včetně ostřikovačů)  
• Světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění vozidel v protisměru
• Sedadla řidiče a spolujezdce, elektricky nastavitelná v 12 směrech         
• Dvojitá hranatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace
• 18" kola z lehké slitiny se 7 paprsky, Styl 706       

• Design exteriéru modelu HSE
• Paměťová funkce vnějších zpětných zrcátek
• Ambientní osvětlení interiéru s 10 barevnými odstíny
• Sedadla řidiče a spolujezdce čalouněná v jemné kůži Oxford, s perforovanou střední částí sedadla,  

elektricky nastavitelná v 12 směrech, s paměťovou funkcí (styl HSE) 
• Přívod vzduchu k zadním sedadlům ve středové konzole
• Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W a 11 reproduktory včetně subwooferu,  

rádia a CD přehrávače (kompatibilní s MP3)
• Navigační systém InControl Touch Pro na SDD pevném disku
• 10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu s vysokým rozlišením
• Zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro připojení přívěsu 
• Nástupní lišty s chromovanou povrchovou úpravou
• Dvojitá kulatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace   
• 19" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 103   
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Cena v Kč
bez DPH 

Cena v Kč
vč. DPH*

HSE DYNAMIC

5DVEŘOVÁ VERZE

2,0 l TD4 (150 k) man. 
e-Capability 1 154 400 1 396 824

2,0 l TD4 (180 k) man. 1 220 800 1 477 168

2,0 l TD4 (150 k) aut. 1 208 200 1 461 922

2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 273 600 1 541 056

2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 300 900 1 574 089

HSE DYNAMIC

COUPÉ

2,0 l TD4 (180 k) man. 1 220 800 1 477 168

2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 283 500 1 553 035

2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 300 900 1 574 089

RANGE ROVER EVOQUE – HSE DYNAMIC A AUTOBIOGRAPHY

*  Nezávazně doporučené, nekartelované spotřebitelské ceny počítané kurzem 27,20 CZK/EUR, platnost od 20. dubna 2016. Pro aktuální nabídku kontaktujte autorizovaného prodejce Land Rover.  
Změny cen, konstrukce, výbavy, technických údajů a dodacích podmínek vyhrazeny.

Více informací získáte na www.landrover.cz

Cena v Kč
bez DPH 

Cena v Kč
vč. DPH*

AUTOBIOGRAPHY

5DVEŘOVÁ VERZE

2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 416 900 1 714 449

2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 434 900 1 736 229

AUTOBIOGRAPHY

COUPÉ

2,0 l TD4 (180 k) aut. 1 419 500 1 717 595

2,0 l Si4 (240 k) aut. 1 434 900 1 736 229

ATRAKTIVNÍ PRVKY SÉRIOVÉ VÝBAVY:
HSE DYNAMIC (DODATEČNÁ VÝBAVA K HSE) AUTOBIOGRAPHY (DODATEČNÁ VÝBAVA K HSE DYNAMIC)

• Design exteriéru modelu HSE Dynamic
• Sedadla řidiče a spolujezdce čalouněná v jemné kůži Oxford, s perforovanou střední částí sedadla,  

elektricky nastavitelná v 12 směrech, s paměťovou funkcí (styl HSE Dynamic)
• Multifunkční kožený volant čalouněný v perforované jemné kůži Oxford 
• Čalounění stropu v odstínu Ebony (v textilním provedení Morzine). Volba bez příplatku 
• Nástupní prahové lišty osvětlené, s nápisem Range Rover (pouze u předních dveří)
• Ozdobné obložení ze strukturovaného dekorativního hliníku – Textured Aluminium
• Sportovní pedály v chromové úpravě
• Přívody vzduchu na kapotě motoru (5dveřová varianta a coupé)
• Dvojitá hranatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace
• 19" kola z lehké slitiny s 7 dvojitými paprsky, Styl 707

• Design exteriéru modelu Autobiography
• Dvojitá hranatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace
• Sedadla řidiče a spolujezdce čalouněná v jemné kůži Oxford, s perforovanou střední částí sedadla,  

elektricky nastavitelná v 14 směrech, s paměťovou funkcí (styl Autobiography)
• Rozšířený kožený paket v jemné kůži Oxford (horní část palubní desky, opěrky rukou aj.)
• Adaptivní LED světlomety s LED signaturou, automatickým nastavením sklonu světlometů a statickými 

světlomety pro odbočování
• 9stupňová automatická převodovka pro všechny motorizace
• Multifunkční kožený volant z jemné kůže Oxford (bez perforace)
• Nástupní prahové lišty osvětlené, s nápisem Autobiography (pouze u předních dveří)
• Bez sportovních pedálů v chromové úpravě
• Ozdobná obložení – dřevo Maccassar, tmavošedý dub Dark Grey Oak, nebo hliníkové provedení Botanical 

Aluminium (volby bez příplatku)
• Prémiové kobercové rohože s lemováním (vpředu) 
• Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro připojení přívěsu 
• Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry
• Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 reproduktory včetně subwooferu, 

rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3)
• Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění – senzorově řízený systém svícení reagující  

na vozidla v protisměru
• 20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, povrchem broušeným diamantem (Diamond Turned Finish)  

a světle stříbrným kontrastním lakováním (Light Silver Finish), Styl 527
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 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

PAKETY VÝBAVY

ZIMNÍ PAKET 072BI 11.900 14.399
Vyhřívané čelní sklo 040AK
Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla 040AQ
Vyhřívaný kožený volant 032DV

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ pro PURE 074QL 39.600 47.916 – – – – –
Parkovací senzory vpředu – PDC (Park Distance Control) 086EG

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd  
z parkovacího stání (nelze ve spojení se zadními lapači nečistot)

086HA

Zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem  
pro připojení přívěsu 

086FA

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ pro SE 074QL 36.100 43.681 – – – – –
Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd  
z parkovacího stání (nelze ve spojení se zadními lapači nečistot)

086HA

Zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem  
pro připojení přívěsu 

086FA

Aktivní asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)  
s asistentem nouzového brzdění a asistentem sledování bdělosti řidiče 

086BD

ROZŠÍŘENÝ PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ pro SE Dynamic  
– nelze ve spojení s Technickým paketem (074PK) a Luxusním paketem (074OU) 086JA 57.100 69.091 – – – – –

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd  
z parkovacího stání (nelze ve spojení se zadními lapači nečistot)

086HA

Zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem  
pro připojení přívěsu 

086FA

Aktivní asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)  
s asistentem nouzového brzdění a asistentem sledování bdělosti řidiče 

086BD

Systém rozpoznávání dopravního značení 086DB

ROZŠÍŘENÝ PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ pro HSE a HSE Dynamic  
– nelze ve spojení s Technickým paketem (074PK) a Luxusním paketem (074OU)

086JA 64.100 77.561 – – – –

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd  
z parkovacího stání (nelze ve spojení se zadními lapači nečistot)

086HA

Parkovací senzory s rozsahem snímání 360° 036MB
Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro 
připojení přívěsu – 1 kamera v předním nárazníku, 2 kamery pod vnějšími zpětnými 
zrcátky, 1 zadní kamera

086GC

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

086GF

Aktivní asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)  
s asistentem nouzového brzdění a asistentem sledování bdělosti řidiče 

086BD

Systém rozpoznávání dopravního značení 086DB

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

PAKETY VÝBAVY (POKRAČOVÁNÍ)

ROZŠÍŘENÝ PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ pro Autobiography  
– nelze ve spojení s Technickým paketem (074PK) a Luxusním paketem (074OU) 086JA 45 500 55 055 – – – – –

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd  
z parkovacího stání (nelze ve spojení se zadními lapači nečistot) 086HA

Parkovací senzory s rozsahem snímání 360° 036MB
Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel  
a systémem varování před kolizí při couvání 086GF

Aktivní asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)  
s asistentem nouzového brzdění a asistentem sledování bdělosti řidiče 086BD

Systém rozpoznávání dopravního značení 086DB

TECHNICKÝ PAKET pro SE a SE Dynamic – nelze ve spojení s Technickým  
paketem SE (074PT), Luxusním paketem (074OU) a Komfortním paketem (017FI) 074PK

95 600 115 676 – – – – –
80 400 97 284 – – – – –

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry 066AC
Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) 070BA

Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W a 11 reproduktory včetně 
subwooferu, rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3) 025LM

Přehrávač CD/DVD 025AM
10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu s vysokým rozlišením 087AP
Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro 
připojení přívěsu – 1 kamera v předním nárazníku, 2 kamery pod vnějšími zpětnými 
zrcátky, 1 zadní kamera

086GC

Navigační systém InControl Touch Pro na SDD pevném disku 087AU

TECHNICKÝ PAKET (P4) pro HSE a HSE Dynamic – nelze ve spojení  
s Technickým paketem SE (074PT), Luxusním paketem (074OU), Komfortním  
paketem (017FI) a Rozšířeným paketem asistenčních systémů (086JA)

074PK 62 900 76 109 – – – –

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry 066AC
Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) 070BA

Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem  
pro připojení přívěsu – 1 kamera v předním nárazníku, 2 kamery pod vnějšími 
zpětnými zrcátky, 1 zadní kamera

086GC

Adaptivní LED světlomety s LED signaturou, automatickým nastavením sklonu 
světlometů a statickými odbočovacími světly 064GJ

 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

PAKETY VÝBAVY (POKRAČOVÁNÍ)

PAKET ZÁBAVNÍCH SYSTÉMŮ pro SE a SE Dynamic  
– nelze ve spojení s Luxusním paketem (074OU) a Technickým paketem (074PK) 016AN 94 400 114 224 – – – –

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcast) 025JB
10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením,  
s technologií Dual-View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na témže 
displeji včetně 1 sady bezdrátových sluchátek 

087AS

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) 129AA
Přehrávač CD/DVD 025AM
Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem  
(kompatibilní s MP3)

025LN

Navigační systém InControl Touch Pro na SDD pevném disku 087AU

PAKET ZÁBAVNÍCH SYSTÉMŮ pro HSE a HSE Dynamic  
– nelze ve spojení s Luxusním paketem (074OU) a Technickým paketem (074PK) 016AN 74 600 90 266 – – – –

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcast) 025JB
10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením,  
s technologií Dual-View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na témže 
displeji včetně 1 sady bezdrátových sluchátek 

087AS

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) 129AA
Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem  
(kompatibilní s MP3)

025LN

PAKET ZÁBAVNÍCH SYSTÉMŮ pro Autobiography  
– nelze ve spojení s Luxusním paketem (074OU) a Technickým paketem (074PK) 016AN 46 600 56 386 – – – – –

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcast) 025JB
10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením,  
s technologií Dual-View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na témže 
displeji včetně 1 sady bezdrátových sluchátek 

087AS

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) 129AA

PAKET BLACK DESIGN – 20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY  
(včetně koncovky výfukové soustavy v odstínu černá Santorini) 032EI 85 100 102 971 – – – – –

20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, černou satinovanou povrchovou  
úpravou (Satin Black Finish), Styl 508 029VX

Ztmavená krycí skla předních světlometů a mlhových světlometů 064AS
Zadní světla s čirým krycím sklem 064GH
Přední ochranné nárazníky v odstínu černá Narvik 080ZJ
Zadní ochranný nárazník v odstínu černá Narvik 080ZK
Nápisy „Range Rover“ na kapotě motoru a víku zavazadlového prostoru  
v odstínu černá Narvik 057GP

Maska chladiče v odstínu černá Narvik 064EG
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 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

PAKETY VÝBAVY (POKRAČOVÁNÍ)

TECHNICKÝ PAKET SE – nelze ve spojení s Komfortním paketem (017FI),  
Technickým paketem SE (074PK) a Rozšířeným paketem asistenčních systémů 
(086JA)

074PT 59 500 71 995 – – – – –

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry 066AC
Xenonové světlomety s LED signaturou a automatickým nastavením sklonu 
světlometů (včetně ostřikovačů) 064CW

Mlhové světlomety vpředu 064AP
Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění 030NT
Zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem  
pro připojení přívěsu 086FA

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) 070BA

PAKET INCONTROL CONNECT – pouze ve spojení s audiosystémem Land Rover 
(025KN) a InControl Protect (011BE) 011CA 19 800 23 958 – – – –

InControl Wi-Fi (Wlan Hotspot pro kabinu vozidla – SIM karta musí být zakoupena 
zvlášť u provozovatele sítě) 025RB

InControl Apps 025PA
InControl Remote Premium – rozšířené funkcionality k InControl Remote (informace 
o stavu vozidla a ovládání pomocí App smartphonu): Předehřev interiéru vozu,  
pokud je zabudován, uzamykání a odemykání vozidla, aktivace klaksonu a varovných 
světel. Sériově po dobu tří let od data aktivace, pak nutno prodloužit licenci.

011DA

PAKET INCONTROL CONNECT PRO – pouze ve spojení s audiosystémem  
Meridian™ (025LM nebo 025LN), navigačním systémem InControl Touch Pro  
na SDD pevném disku (087AU) a InControl Protect (011BE)

011CB 24 500 29 645 –

InControl Pro Services 025RC
InControl Apps 025PA
InControl Remote Premium – rozšířené funkcionality k InControl Remote (informace  
o stavu vozidla a ovládání pomocí App smartphonu): Předehřev interiéru vozu,  
pokud je zabudován, uzamykání a odemykání vozidla, aktivace klaksonu a varovných 
světel. Sériově po dobu tří let od data aktivace, pak nutno prodloužit licenci.

011DA

KOMFORTNÍ PAKET – nelze ve spojení s Technickým paketem SE (074PT),  
Technickým paketem (074PK) a Luxusním paketem (074OU) 017FI 53 600 64 856 – –

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry 066AC
Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) 070BA

Průhledový displej HUD (Head-Up Display) 039IB
Tepelně izolační sklo (včetně stání pro instalaci automatického snímání dat / GO-Box)  047AP
KOMFORTNÍ PAKET pro Autobiography – nelze ve spojení s Technickým  
paketem SE (074PT), Technickým paketem (074PK) a Luxusním paketem (074OU) 017FI 38 500 46 585 – – – – –

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) 070BA

Průhledový displej HUD (Head-Up Display) 039IB
Tepelně izolační sklo (včetně stání pro instalaci automatického snímání dat / GO-Box)  047AP
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 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

PAKETY VÝBAVY (POKRAČOVÁNÍ)

PAKET LUXUSNÍ SEDADLA pro HSE  
– nelze ve spojení se Zimním paketem (072BI) 074RX 53 600 64 856 – – – – –

Vyhřívaná a klimatizovaná sedadla pro řidiče a spolujezdce, vyhřívaná krajní sedadla 
vzadu (pouze ve spojení se sedadly čalouněnými kůží Oxford, nastavitelnými  
ve 14 směrech)

033GQ

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

033UO

PAKET LUXUSNÍ SEDADLA pro HSE Dynamic  
– nelze ve spojení se Zimním paketem (072BI) 074RX 83 900 101 519 – – – – –

Vyhřívaná a klimatizovaná sedadla pro řidiče a spolujezdce, vyhřívaná krajní sedadla 
vzadu (pouze ve spojení se sedadly čalouněnými kůží Oxford, nastavitelnými  
ve 14 směrech)

033GQ

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

033UO

Rozšířený kožený paket – interiér kompletně v kůži Oxford 032CG

LUXUSNÍ PAKET pro HSE a HSE Dynamic  
– nelze kombinovat s Komfortním paketem (017FI) 074OU 167 900 203 159 – – – –

Pevné panoramatické střešní okno včetně elektricky ovládané sluneční clony 041CX
Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd  
z parkovacího stání (nelze ve spojení se zadními lapači nečistot) 086HA

Parkovací senzory s rozsahem snímání 360° 036MB
Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem  
pro připojení přívěsu – 1 kamera v předním nárazníku, 2 kamery pod vnějšími 
zpětnými zrcátky, 1 zadní kamera

086GC

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel  
a systémem varování před kolizí při couvání 086GF

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry 066AC
Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) 070BA

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem  
(kompatibilní s MP3)

025LN

10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením,  
s technologií Dual-View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na témže 
displeji včetně 1 sady bezdrátových sluchátek 

087AS

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) 129AA
Aktivní asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)  
s asistentem nouzového brzdění a asistentem sledování bdělosti řidiče 086BD

Systém rozpoznávání dopravního značení 086DB



18

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

PAKETY VÝBAVY (POKRAČOVÁNÍ)

LUXUSNÍ PAKET pro Autobiography 074OU 111 900 135 399 – – – – –
Pevné panoramatické střešní okno včetně elektricky ovládané sluneční clony 041CX
Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd  
z parkovacího stání (nelze ve spojení se zadními lapači nečistot) 086HA

Parkovací senzory s rozsahem snímání 360° 036MB
Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel  
a systémem varování před kolizí při couvání 086GF

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) 070BA

10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením,  
s technologií Dual-View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na témže 
displeji včetně 1 sady bezdrátových sluchátek 

087AS

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) 129AA
Aktivní asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)  
s asistentem nouzového brzdění a asistentem sledování bdělosti řidiče 086BD

Systém rozpoznávání dopravního značení 086DB

PAKET GRAPHITE DESIGN – 20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 032IK 88 600 107 206 – – – – –
Exteriérové prvky v grafitové povrchové úpravě (maska chladiče, kryt airbagu  
pro chodce, boční ventilační otvory v provedení Dark Atlas) 036LR 58 300 70 543 – – – – –

20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, šedou satinovanou povrchovou  
úpravou (Satin Technical Grey Finish), Styl 527 029TS

Střecha a spoiler v kontrastní barvě – černá Santorini (s vhodným spoilerem) 080AN
Ztmavená krycí skla předních světlometů a mlhových světlometů 064AS
Zadní světla s čirým krycím sklem 064GH
Nápisy „Range Rover“ na kapotě motoru a víku zavazadlového prostoru  
v odstínu černá Narvik 057GP

BRZDOVÝ PAKET PERFORMANCE  
– pouze ve spojení s motory s automatickou převodovkou a lehkými slitinovými koly 
19" nebo 20"; nelze kombinovat s modelem Coupé

017SA 8.600 10.406 – –

18" brzdové kotouče 020DA
Letní pneumatiky 030IB
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 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

VNĚJŠÍ VÝBAVA A STYLINGOVÉ PRVKY

TECHNIKA A KOMFORT
Parkovací senzory vpředu – PDC (Park Distance Control) 086EG 9 300 11 253
Zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro připojení 
přívěsu (pouze ve spojení s parkovacími senzory vpředu vpředu (086EG);  
nelze ve spojení s prostorovým kamerovým systémem (Surround Camera) 

086FA 9 800 11 858 –

Parkovací asistent pro podélné parkování a asistent pro výjezd z parkovacího stání 
(pouze ve spojení s parkovacími senzory vpředu vpředu (086GC) 086GZ 21 000 25 410

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd  
z parkovacího stání (pouze ve spojení s parkovacími senzory vpředu (086EG);  
nelze ve spojení se zadními lapači nečistot). S parkovacími senzory s rozsahem 
snímání 360° (036MB) dostupné pouze při současném zvolení audiosystému  
Meridian™ (025LM nebo 025LN). 

086HA 26 800 32 428

Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem  
pro připojení přívěsu – 1 kamera v předním nárazníku, 2 kamery pod vnějšími 
zpětnými zrcátky, 1 zadní kamera (pouze ve spojení s  elektricky nastavitelými 
vnějšími zpětnými zrcátky (030NB nebo 030NM) a ve spojení s audiosystémem  
Meridian™ (025LM nebo 025LN)

086GC

28 000 33 880 – – –

18 200 22 022 – – –

Parkovací senzory s rozsahem snímání 360° – pouze ve spojení s parkovacími senzory 
vpředu (086EG) a parkovacím asistentem pro podélné a příčné parkování  
a asistentem pro výjezd z parkovacího stání (086HA) a pouze při současném  
zvolení audiosystému Meridian™ (025LM nebo 025LN) 

036MB – U U U U U

Výstražný systém sledování slepého úhlu včetně detekce blížících se vozidel  
a systémem varování před kolizí při couvání (pouze ve spojení s paměťovou  
funkcí vnějších zpětných zrcátek (030NM)

086GF 15 200 18 392 –

Senzor sledování hloubky brodu – Wade Sensing™  
– pouze ve spojení s paměťovou funkcí vnějších zpětných zrcátek (030NM),  
s prostorovým kamerovým systémem (086GC) a sledováním slepého úhlu 086GF)

075EC 8 200 9 922 –

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v dopravní koloně, asistentem  
pro dodržování bezpečného odstupu a asistentem nouzového brzdění  
Pouze pro motory Si4 a TD4 s automatickou převodovkou. Standardní maska 
chladiče bude nahrazena maskou v odstínu černá Narvik).

065AG 25 400 30 734 – – – –

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) 086BC
Aktivní asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)  
s asistentem nouzového brzdění a asistentem sledování bdělosti řidiče 086BD 5 800 7 018 –

Systém rozpoznávání dopravního značení (pouze ve spojení s asistentem  
pro jízdu v jízdním pruhu 086BC nebo 086BD a navigačním systémem InControl 
(087AU nebo 087AT)

086DB 6 300 7 623 –

Dálkové ovládání garážových vrat – Homelink® 025CT 5 800 7 018
Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru (funkce otevírání a zavírání)  
Nelze ve spojení se senzorově řízeným víkem zavazadlového prostoru  
– bezdotykové ovládání (070BA) nebo bezklíčovým přístupovým systémem  
Keyless Entry (066AC) 

070AV 11 700 14 157 – –

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání)  
Pouze ve spojení s elektricky nastavitelnými vnějšími zpětnými zrcátky 
(030NB/030NM) a bezklíčovým přístupovým systémem Keyless Entry (066AC)

070BA 11 700 14 157 –

Tepelně izolační sklo (včetně stání pro instalaci automatického snímání dat / GO-Box)  047AP 6 100 7 381
Stěrače čelního skla se senzorem deště a systém vnějšího osvětlení řízený  
senzorem světla 030CQ 3 500 4 235
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 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket
Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

VNĚJŠÍ VÝBAVA A STYLINGOVÉ PRVKY (POKRAČOVÁNÍ)
TECHNIKA A KOMFORT
Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 047AB 9 300 11 253
Pevné panoramatické střešní okno včetně elektricky ovládané sluneční clony 041CX 28 000 33 880
Pevná střecha v barvě karoserie s vhodným spoilerem 080AC
Střecha a spoiler v kontrastní barvě šedá Corris (kryty vnějších zpětných zrcátek  
v černé Narvik) 080EE 14 000 16 940

Střecha a spoiler v kontrastní barvě černá Santorini (kryty vnějších zpětných zrcátek 
v černé Narvik) 080AN 14 000 16 940

Bez označení motorizace na zádi vozu 057EV U U

PODVOZEK A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Adaptive Dynamics včetně režimu Dynamic (pouze pro motorizaci TD4 180 k a Si4); 
pouze ve spojení s 19" nebo 20" koly z lehké slitiny, pouze ve spojení s xenonovými 
/ LED světlomety (064CW nebo 064GJ)

027CY 25 600 30 976 – – –

Terrain Response – nelze ve spojení s motorizací eD4 088CP
Asistent pro rozjezd do svahu – nelze ve spojení s motorizací eD4 020AR
All Terrain Progress Control (ATPC) – systém je dostupný na přání pro motorizaci 
TD4 180 k s manuální převodovkou; sériově pro TD4 180 k s automatickou 
převodovkou a motory Si4; nelze pro TD4 150 k 

095CB 6 400 7 744

Active Driveline 4WD – aktivně řízený pohon všech kol (standardní výbava pro Si4, 
výbava na přání pro TD4 180 k, není k dispozici pro TD4 150 k) 027JC 23 300 28 193 –

Torque Vectoring by Breaking – systém rozdělování točivého momentu mezi  
jednotlivá kola brzdnými zásahy (není k dispozici pro eD4, u všech ostatních  
motorizací se dodává sériově)

027DC

VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná, s integrovanými ukazateli směru  
– nelze ve spojení s prostorovým kamerovým systémem (086GC), bezklíčovým 
přístupovým systémem – Keyless Entry (066AC), senzorem sledování hloubky brodu 
Wade Sensing™ (075EC), senzorově řízeným víkem zavazadlového prostoru 
(070BA), výstražným systémem sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel 
a systémem varování před kolizí při couvání (086GF)

030NA – – – – –

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, 
s osvětlením bezprostředního prostoru vozu a promítáním grafického loga Evoque 
a integrovanými ukazateli směru

030NB 6 400 7 744 – – –

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, s osvětlením 
bezprostředního prostoru vozu a promítáním grafického loga Evoque, integrovanými 
ukazateli směru, paměťovou funkcí pro uložení polohy a automatickým naklápěním 
při zařazení zpětného chodu (výbava na přání bez příplatku pro SE  
a SE Dynamic, jsou-li sedadla zvolena s paměťovou funkcí)  

030NM – U U

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ
Halogenové světlomety s manuálním seřizováním paprsku nastavením sklonu světlometů 064DE – – – –
Xenonové světlomety s LED signaturou a automatickým seřizováním dosahu 
světelného paprsku (včetně ostřikovačů) 064CW 25 600 30 976 – –

Adaptivní HID LED světlomety s LED signaturou, automatickým nastavením sklonu 
světlometů a statickými světlomety pro odbočování 064GJ 29 100 35 211 –  –  –
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Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ (POKRAČOVÁNÍ)
Světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění – senzorově řízený systém svícení 
reagující na vozidla v protisměru (pouze ve spojení s vnitřním zpětným zrcátkem  
se samostmívací funkcí (031CG), nelze ve spojení s halogenovými světlomety (064DE)

030NT 3 500 4 235 –

Mlhové světlomety vpředu 064AP 4 700 5 687 –

BARVY KAROSERIE

Nemetalický lak 024BC
Metalický lak 024AZ 18 700 22 627
Prémiový metalický lak (oranžová Phoenix je pouze dostupná pro SE Dynamic  
a HSE Dynamic) 024BR 37 300 45 133

KOLA A PNEUMATIKY

17" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 105 029QL U U U U –
18" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 506 029TD 28 000 33 880 U U U –

18" kola z lehké slitiny se 7 paprsky, Styl 706 029XS
28 000 33 880 – – – –
9 300 11 253 – – – –

19" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 103 029TE 28 000 33 880 – –

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

37 300 45 133 – – – – –
18 700 22 627 – – – – –
9 300 11 253 – – – – –

19" kola z lehké slitiny se 7 dvojitými paprsky, Styl 707 029XU – – – – –
20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 508 029VY 28 000 33 880 – – – –
20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, černou satinovanou povrchovou  
úpravou (Satin Black Finish), Styl 508 029VX – – – – P –

20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 504 029PP
46 600 56 386 – – – – –
28 000 33 880 – – – –

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

56 000 67 760 – – – – –
37 300 45 133 – – – –

20" kola z lehké slitiny s 9 paprsky, s leštěnou stříbrnou povrchovou úpravou  
(Polished Silver Finish), Styl 901 029MY 37 300 45 133 – – – –

20" kola z lehké slitiny se 6 paprsky, s ultrazvukově leštěným povrchem  
(Vibration Polished Finish), Styl 601 029TG 46 600 56 386 – – – –

20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, s povrchem broušeným diamantem  
(Diamond Turned Finish) a světle stříbrným kontrastním lakováním (Light Silver  
Finish), Styl 527 

029TR – – – – –

20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, šedou satinovanou povrchovou  
úpravou (Satin Technical Grey Finish), Styl 527 029TS – – – – P P

18" ocelové náhradní kolo pro nouzové dojetí včetně nářadí (pneumatika 155/85) 029NZ 5 400 6 534
Sada pro opravu poškozené pneumatiky
Uzamykatelné matice kol
Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)
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Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

VNITŘNÍ VÝBAVA

TECHNIKA A KOMFORT

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry (pouze ve spojení s automatickým 
sklápěním vnějších zpětných zrcátek) 066AC 15 200 18 392 –

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem – – – –

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality vzduchu 
s automatickým režimem vnitřní recirkulace vzduchu 067BN 1 900 2 299

Přívod vzduchu k zadním sedadlům ve středové konzole 088AL 2 800 3 388

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním (programovatelné přes dotykovou  
obrazovku – Touchscreen) 043BH 35 000 42 350

Kuřácký paket (zahrnuje popelník se zapalovačem cigaret vpředu) 094AA 1 200 1 452

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 031CG –

Systém integrovaných lišt s upínacími prvky v zavazadlovém prostoru 135AH 8 200 9 922

Kobercové rohože s lemováním (vpředu) 079AJ 2 800 3 388 –

Prémiové kobercové rohože s lemováním (vpředu) 079CA 2 800 3 388 – – –

Ambientní osvětlení interiéru (bílé osvětlení pod loketními opěrkami vpředu  
a vzadu a na vnitřním obložení dveří vpředu a vzadu) 064EC – – – –

Ambientní osvětlení interiéru v 10 barevných tónech (nastavitelné barvy  
pro osvětlení pod loketními opěrkami vpředu a vzadu, na vnitřním obložení  
dveří vpředu a vzadu a na středové konzole vpředu)

064FB – – –

Nástupní prahové lišty chromované (na dveřích a víku zavazadlového prostoru);  
není dostupné pro SE Coupé 048BG 4 700 5 687 – – –

Nástupní prahové lišty osvětlené s nápisem Range Rover  (pouze u předních dveří) 048BD 7 000 8 470 – – – –

Nástupní prahové lišty osvětlené s nápisem Autobiography  (pouze u předních dveří) 048BJ – – – – –

Ozdobné obložení z kartáčovaného hliníku Satin – Satin Brushed Aluminium 088GK –

Ozdobné obložení ze dřeva Macassar – Figured Macassar 088GN 8 800 10 648 – – U

Dřevěné ozdobné obložení z tmavě šedého dubu – Dark Grey Oak 088GM 8 800 10 648 – – – – U

Ozdobné obložení z hliníku Botanical – Botanical Aluminium 088GO 5 800 7 018 – – – – U

Ozdobné obložení z dekorativního hliníku – Textured Aluminium 088GR – – – – –

Leskle černé ozdobné obložení ze dřeva Strata – Gloss Black Strata 088GQ
8 800 10 648 – – – – –

5 800 7 018 – – – – –

Čalounění stropu v odstínu Ivory (v textilním provedení Morzine) 032CV – U U U

Čalounění stropu v odstínu Cirrus (v textilním provedení Morzine) 032EW U U U

Čalounění stropu v odstínu Ebony (v textilním provedení Morzine) 032BU 7 000 8 470

BEZPEČNOST A OCHRANA PŘED KRÁDEŽÍ

Obvodový alarm s ostrahou interiéru (zahrnuje senzor náklonu,  
indikátor alarmu s nezávislým napájením a perimetrickým alarmem) 076EL 11 700 14 157
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BIOGRAPHY

SEDADLA

Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce 033BV 8 900 10 769

Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce, vyhřívaná krajní sedadla vzadu 033EQ 17 700 21 417

Vyhřívaná a klimatizovaná sedadla pro řidiče a spolujezdce, vyhřívaná krajní sedadla 
vzadu (pouze ve spojení se sedadly čalouněnými kůží Oxford, nastavitelnými  
ve 14 směrech)

033GQ 34 500 41 745 – – –

Opěrka hlavy u prostředního sedadla vzadu   033DB 1 200 1 452

Středová loketní opěrka vzadu (standardně u kožených sedadel, nelze v kombinaci 
se sedadly v textilním čalounění) 033FJ –

NASTAVITELNOST SEDADEL  

Sedadla řidiče a spolujezdce s manuálním nastavením v 6 směrech  
(podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení) 033TX – – – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením v 8 směrech  
(podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení,  
sklon sedáku) – k dispozici pro 5dveřovou verzi

033TY – – – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením v 8 směrech včetně 
paměťové funkce pro uložení polohy (podélný posun, nastavení sklonu opěradla, 
elektrické výškové nastavení, sklon sedáku, paměťová funkce)  
– k dispozici pro verzi Coupé

033UP – – – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením ve 12 směrech  
(podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení,  
sklon sedáku, nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech )  
– k dispozici pro 5dveřovou verzi

033UV 8 400 10 164 – – – –

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) – k dispozici pro 5dveřovou verzi  
Pouze ve spojení s 030NM.

033UF
25 900 31 339 – – –

17 500 21 175 – – –

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) – k dispozici pro verzi Coupé  
Pouze ve spojení s 030NM.

033UF 20 100 24 321 – –

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 polštáře, paměťová funkce) 

033UG 11 200 13 552 – – –

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 polštáře, paměťová funkce)  
Pouze ve spojení s vyhřívanými a klimatizovanými sedadly (033GQ). 

033UO
28 700 34 727 – – – –

17 500 21 175 – – – – –



24

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

ČALOUNĚNÍ SEDADEL

Sedadla v textilním čalounění (Tuffino) 033TI – – – – –
Kůže s výraznou texturou (zrnitá kůže) 033AS – U – – –
Kůže s výraznou texturou (zrnitá kůže) s perforovanou střední částí sedadla 033JE – – – – –
Kůže Oxford (jemná kůže) s perforovanou střední částí sedadla 033JK – – – U

Kůže Oxford (jemná kůže) s perforovanou střední částí sedadla  
(k dispozici pro styl Dynamic) 033YA – – – – –

Rozšířený kožený paket – interiér kompletně v kůži Oxford 032CG 35 000 42 350 – – – –

VOLANTY

Multifunkční volant obšitý kůží Oxford s ovládacími prvky pro audiosystém  
a tempomat, dodatečná funkce Bluetooth® 032BV –

Multifunkční volant obšitý perforovanou kůží Oxford s ovládacími prvky  
audiosystému, tempomatu a handsfree Bluetooth® (je-li tímto prvkem vůz vybaven) 032DW – – – – –

Vyhřívaný kožený volant – jako součást Zimního paketu (072BI) 032DV P P P P P P

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Bluetooth® – telefonní systém s funkcí audiostreaming 025MB
Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcast) 025JB 8 200 9 922
Audiosystém Land Rover s 8 vysoce výkonnými reproduktory (InControl Touch) 025KN – – –
Přehrávač CD/DVD – standardně s audiosystémem Meridian™ (025LM nebo 
025LN); nelze ve spojení s audiosystémem Land Rover (025KN) 025AM – U U

Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W a 11 reproduktory včetně 
subwooferu, rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3)  
– pouze ve spojení s 10,2" barevným dotykovým displejem pro infotainment vpředu  
s vysokým rozlišením (087AP)

025LM 23 300 28 193 – –

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem  
(kompatibilní s MP3)  
– pouze ve spojení s 10,2" barevným dotykovým displejem pro infotainment vpředu  
s vysokým rozlišením (087AP)

025LN

56 000 67 760 – – –

32 600 39 446 – – –

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) – pouze ve spojení  
s navigačním systémem InControl Touch Pro na SDD pevném disku (087AU)  
a audiosystémem Meridian™ (025LM nebo 025LN)

129AA 28 000 33 880 –

Navigační systém InControl Touch Pro na SDD pevném disku – pouze ve spojení  
s audiosystémem Meridian (025LM nebo 025LN) a 10,2"barevným dotykovým  
displejem (087AP nebo 087AS)

087AU
35 000 42 350 – –

16 300 19 723 – –

Navigační systém InControl Touch na SD kartě  
– pouze ve spojení s audiosystémem Land Rover (025KN) 087AT 18 700 22 627 – – – –

10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu s vysokým rozlišením  
– pouze ve spojení s audiosystémem Meridian™ (025LM nebo 025LN) 087AP 4 700 5 687 –

8" barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením 
– pouze ve spojení s audiosystémem Land Rover (025KN) 087AL – – –
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 Standardní výbava    Výbava na přání   U Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se    P Paket

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
Více informací získáte na www.landrover.cz

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Objednací kód Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
vč. DPH

PURE SE SE  
DYNAMIC

HSE HSE  
DYNAMIC

AUTO- 
BIOGRAPHY

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY (POKRAČOVÁNÍ)

10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením,  
s technologií Dual-View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na témže 
displeji včetně 1 sady bezdrátových sluchátek  
– pouze ve spojení s audiosystémem Meridian™ (025LM nebo 025LN)

087AS
23 300 28 193 – – – –

18 700 22 627 – – –

Průhledový displej HUD (Head-Up Display)  
– pouze ve spojení s navigačním systémem InControl Touch na SD kartě (087AT)  
nebo navigačním systémem InControl Touch Pro na SDD pevném disku (087AU),  
jakož i tepelně izolačním sklem (047AP)

039IB 30 300 36 663 –

InControl Protect (funkce nouzového volání SOS pro záchrannou a havarijní službu, 
základní funkce InControl Remote (informace o stavu vozidla prostřednictvím App  
pro smartphony). Sériově po dobu tří let od data aktivace, pak nutno prodloužit licenci.

011BE 9 300 11 253

InControl Remote Premium – rozšířené funkcionality InControl Remote (informace  
o stavu vozidla a ovládání pomocí App smartphonu): Předehřev interiéru vozu, pokud 
je zabudován, uzamykání a odemykání vozidla, aktivace klaksonu a varovných světel. 
Pouze ve spojení s InControl Protect (011BE); dostupné jen s pakety InControl Connect 
(011CA nebo 011CF). Sériově po dobu tří let od data aktivace, pak nutno prodloužit 
licenci.

011DA – P P P P P

InControl Secure (Stolen Vehicle Tracking) – lokalizace vozidla v případě odcizení,  
pouze ve spojení s InControl Protect (011BE). Sériově po dobu tří let od data aktivace, 
pak nutno prodloužit licenci.

011AE 14 900 18 029

InControl Wi-Fi (Wlan Hotspot pro kabinu vozidla – SIM karta musí být zakoupena  
zvlášť u provozovatele sítě). 025RB – P P P P P

InControl Pro Services  
– pouze ve spojení s navigačním systémem InControl Touch Pro (087AU) 025RC – P P P P P

InControl Apps 025PA 5 800 7 018 –
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JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC  
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH  
Siezenheimer Straße 39a
5020 Salzburg
Rakousko 

Range Rover Evoque 17MY, platnost od 20. dubna 2016  
© Land Rover 2016

JEDEN DEN DOBRODRUŽSTVÍ ZDARMA:
Zážitek z jízdy začíná pro řidiče Land Roveru tam, kde končí silnice. Rádi 
bychom Vám takový prožitek umožnili pocítit na vlastní kůži, a proto Vám 
předvedeme, co legendární vozy Land Rover dokáží. 

V průběhu Land Rover Experience se naučíte jak terénní jízdě off-road, 
tak i on-road. Pořízením vozu Land Rover získáváte příležitost zúčastnit  
se tréninkového výcviku na cestách i mimo ně. Organizátorem této akce  
je naše známé středisko Experience Center.

LAND ROVER FIXSERVIS:
Znát pevné ceny servisních prohlídek není pro řidiče vozů Land Rover 
pouhým snem. Informujte se o cenách pravidelných servisních prohlídek 
až na 72 měsíců nebo do 156 000 km u svého autorizovaného obchodního 
partnera Land Rover. Při pravidelné servisní prohlídce za fixní cenu získáte 
záruku mobility na dvanáct měsíců.

LAND ROVER FIRST CLASS:
Po uplynutí tříleté záruky výrobce Vám nabízíme optimální řešení  
pro případ neočekávaných oprav a případných vad dílů krytých zárukou – 
prodloužení až na 5 let nebo 150 000 km. Až na malé vyjímky, se kterými 
Vás ochotně seznámí Váš autorizovaný obchodní partner Land Rover, jsou 
všechny mechanické a elektronické díly vozu zahrnuty do záručního krytí. 

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES:
Bez ohledu na to, zda svůj Land Rover využíváte pro soukromé či firemní 
účely, Vám Land Rover Financial Services nabízí financování na míru.  
Pro nás je zákazník středem zájmu. Váš obchodní partner Land Rover Vám 
připraví plán leasingu nebo financování přesně odpovídající Vašim osobním 
či obchodním požadavkům, zajistí nabídku a vyřídí veškeré formality. Vaše 
individuální přání jsou základem naší nabídky.

www.landrover.cz

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 byl ceník, v duben 2016, dán 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.

Nezávazně doporučené spotřebitelské ceny včetně 21% DPH a nákladů na dopravu k prodejci.  
Ceny nejsou kartelové, vycházejí se směnného kurzu 27,20 CZK /EUR a nabývají platnosti dnem 20. dubna 2016. 
Po vydání tohoto ceníku si vyhrazujeme právo na veškeré změny cen a výbav včetně technických údajů.
O závazném aktuálním stavu se prosím informujte u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Všechny dosud vydané ceníky pozbývají platnosti. Chyby v sazbě a tisku vyhrazeny.
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