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Od roku 1947, kdy byl zkonstruován první Land Rover, 
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DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Jaguar Land Rover Limited stále pracuje na vylepšování výbavy, designu a výroby. Tomu 
odpovídá průběžný vývoj našich výrobků. Přestože jsme věnovali maximální pozornost aktuálnosti této publikace, 
neměla by být tato brožura považována za neomylného průvodce aktuálními specifikacemi, ani nepředstavuje nabídku 
k prodeji jakéhokoli konkrétního vozidla. Veškeré údaje k výbavě odpovídají stavu, kdy byla brožura v červnu 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.
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TOTO JE RANGE ROVER  
S DOKONALÝM CHARAKTEREM  
A JEDINEČNÝM RODOKMENEM. 
SOFISTIKOVANÝ A MODERNÍ. 

Gerry McGovern  
Ředitel designu a vrchní kreativní ředitel značky Land Rover

Když byl Range Rover představen před 
45 lety, změnil způsob, jímž se svět 
pohyboval v terénu. Ztělesňoval schopnosti. 
Byl ukázkovým příkladem výkonu. V průběhu 
let se stal reprezentantem nejvyšší úrovně 
kultivovanosti a britské řemeslné zručnosti. 
Na tento odkaz navazuje aktuální generace 
modelu Range Rover. A jde dokonce ještě dál. 

Vozidlo na snímku vpravo je Autobiography LWB v odstínu modrá Loire.
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DESIGN

EXTERIÉR
Range Rover je nezaměnitelný díky třem 
klasickým rysům v podobě zvýrazněné 
spodní části vozu, „plovoucí“ linie střechy 
a nepřerušované spodní linie oken. Kultovní 
silueta se směrem dozadu mírně snižuje a má 
jemné tvary, zatímco použití skel v téměř jedné 
rovině s okolními plochami a leskle černých 
střešních sloupků zdůrazňuje efekt „plovoucí“ 
střechy, a podtrhuje tak aerodynamický 
a elegantní celkový design vozu.

Svěží a moderní vzhled vozidla je doplněn 
pečlivě zpracovanými stylistickými detaily, 
které propůjčují modelu Range Rover jeho 
osobitý charakter. 

Jako první zaujme velmi moderní interpretace 
krytů bočních ventilačních otvorů, které jsou 
na povrchu předních dveří. 

Zatímco ve spodní části prochází výrazná 
linie po celém obvodu karoserie. Vzhled 
vozu umocňují na přání dodávané adaptivní 
xenonové světlomety, které se při jízdě za tmy 
natáčejí do zatáčky.

Vozidlo na snímku nahoře a vpravo je Vogue v odstínu stříbrná Indus.4
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INTERIÉR
Kultivovanost je neodmyslitelnou součástí vozu 
Range Rover. Jeho interiéru vládne atmosféra 
klidu a luxusního komfortu. Vyznačuje se 
nádhernou výbavou a promyšleným designem. 
Široká středová konzola nabízí důležité 
ovládací prvky ve snadném dosahu. 

Moderní, komfortní prostředí je výsledkem 
vzájemné interakce mezi čistými plochami 
a měkkou, poddajnou kůží, dřevěným 
ozdobným obložením a ozdobnými prvky  
s vysokým leskem. 

Druh kůže je určen výběrem stupně výbavy, 
vždy se však jedná o nádherně měkkou 
kůži příjemnou na dotek. Kůže vylepšuje 
celý interiér – pokrývá prakticky každou 
plochu, od sedadel a přístrojové desky, 
až po výplně dveří a strop. Modely Hybrid, 
Autobiography a SVAutobiography jsou 
čalouněny poloanilinovou kůží, která byla 
vyrobena z ručně vybraných, velmi kvalitních 
kůží s výjimečnou poddajností a přirozeným 
vzhledem. 

Řemeslné zpracování je samozřejmě  
na nejvyšší úrovni. Používáme speciální 
techniku dvojitého prošívání a zvažujeme 
každý aspekt, od délky a směru prošívání, 
až po způsob spředení, tloušťku a materiál 
nití. Dokonce i velikosti a tvary jehel jsou 
jasně definovány. 

Interiér na snímku vpravo je v barevné kombinaci Espresso/Ivory se sedadly Ivory a ozdobným obložením 
v provedení figurativní eben Macassar.
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DESIGN

NEKOMPROMISNĚ  
ZPRACOVANÉ DETAILY 
Zaměření na dokonalé řemeslné zpracování 
skvěle dokládají detaily ze skutečného 
kovu, které jsou chladné na dotek, přispívají 
k ohromujícímu vzhledu a vytvářejí elegantní 
kontrast s opulentními plochami pokrytými 
kůží a dřevěným obložením. 

Mezi fascinující příklady patří odvážné sloupky 
z kartáčovaného hliníku po obou stranách 
středové konzoly, otočný volič samočinné 
převodovky a osobité výdechy ventilační 
soustavy, jejichž lišty jsou zvýrazněny linií 
se saténově chromovanou povrchovou 
úpravou.

Příkladem mimořádného citu pro detail 
je hliníkové obložení středové konzoly 
s jedinečným způsobem výroby, v němž 
hliníkový materiál prochází více než 
20 speciálními procesy. Výsledkem je 
znamenitá povrchová úprava.

Interiér na snímku vlevo a nahoře je v barevné kombinaci 
Espresso/Ivory se sedadly Ivory a ozdobným obložením  
v provedení figurativní eben Macassar.
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DESIGN

EXTERIÉR
Range Rover LWB (Long Wheelbase) vyniká 
nezaměnitelným vzhledem, dokonalou 
konstrukcí a nádhernou výbavou. Mezi 
jedinečné prvky této karosářské varianty  
s dlouhým rozvorem patří osobité logo „L“ 
za podběhy předních kol a kryty vnějších 
zpětných zrcátek v odstínu černá Santorini 
ve standardní výbavě. A přestože byla vnější 
délka prodloužena o 200 mm, silueta vozu  
se nijak neliší.

DLOUHÝ ROZVOR

Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography LWB v odstínu modrá Loire.
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INTERIÉR
Range Rover s dlouhým rozvorem (LWB) 
vyvolává celkový dojem nepřekonatelného 
komfortu. Cestujícím ve druhé řadě poskytuje  
o 186 mm více prostoru pro nohy a ještě k tomu 
přidává větší rozsah seřizování sklonu opěradel 
zadních sedadel o cca 17 stupňů. 

Elektricky odsunovatelné sedadlo spolujezdce 
vpředu přispívá k ještě vyšší úrovni komfortu, 
protože posunutím sedadla dopředu vznikne 
pro cestující vzadu ještě větší prostor. 

Tato karosářská varianta má doplňkovou 
hlubokou osvětlenou odkládací schránku  
ve středové konzole pro cestující na zadních 
sedadlech a přihrádky na mapu v zadních 
dveřích, a to v kombinaci se zadními sedadly 
i se dvěma samostatnými zadními sedadly 
„Business Class“. Pro ještě větší praktičnost 
je toto vozidlo standardně vybaveno elektricky 
ovládanou sluneční clonou a panoramatickým 
střešním oknem.Interiér na snímcích nahoře a vpravo je Navy/Cirrus se sedadly Cirrus a dřevěným obložením s černým lakem.
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DESIGN

RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY  
ZOSOBŇUJE SOFISTIKOVANÝ DESIGN.  
TOTO VOZIDLO PŘEDSTAVUJE NÁŠ DOSUD 
NEJLUXUSNĚJŠÍ STUPEŇ VÝBAVY A BYLO 
VYROBENO S NEVŠEDNÍ PRECIZNOSTÍ A PÉČÍ, 
KTEROU DOKLÁDÁ VYTŘÍBENÝ CIT PRO DETAIL.

John Edwards 
Generální ředitel divize Special Vehicle Operations

SVAUTOBIOGRAPHY
Range Rover SVAutobiography byl navržen 
a zkonstruován divizí Special Vehicle 
Operations (SVO) – specializovaným centrem 
značky Land Rover pro zakázkovou výrobu, 
luxusní edice a vysokovýkonné modely. Tento 
nejluxusnější a nejpřitažlivější Range Rover 
všech dob nabízí řidiči i cestujícím zážitky  
ze suverénní jízdy umocněné elegancí  
a sofistikovaností. 

To je patrné z proslulého designu, precizní 
konstrukce a bezkonkurenční úrovně 
kultivovanosti. Spojením všech těchto aspektů 
vznikl vrcholný Range Rover SVAutobiography.

Vozidlo na snímku vlevo je SVAutobiography s dvoubarevným lakováním karoserie (Duo Tone) v odstínech šedá Corris a černá Santorini.
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EXTERIÉR
Řemeslná zručnost nikdy nevyjde z módy 
a v každém vozu SVAutobiography se 
zrcadlí 45 let zkušeností s designem modelu 
Range Rover. 

Z každého na míru střiženého prvku vyzařuje 
elegance a cit pro detail. Všechna vozidla 
dávají na odiv nezaměnitelné stylistické 
detaily, jako jsou jedinečné nápisy 
„Range Rover“ na přídi a zádi s tmavou 
vroubkovanou povrchovou úpravou a leskle 
chromovanými okraji.

Chcete-li dát najevo svůj osobní vkus, můžete 
si zvolit dvoubarevné lakování karoserie (Duo 
Tone). Pro spodní část vozu pod bočními 
okny máte na výběr devět barevných odstínů 
v kombinaci s černou Santorini pro oblast 
nad spodní linií bočních oken. Výsledkem je 
prestižní vzhled. 

Charakter vozu definuje také přední maska 
chladiče s mřížkou v grafitovém odstínu Atlas 
a leskle chromovanými vloženými prvky, 
21“ nebo 22“ kola a rozmanité detaily, jako je 
exkluzivní logo SVAutobiography na zadním 
výklopném víku.

Vozidlo na snímku vpravo je SVAutobiography s dvoubarevným lakováním karoserie (Duo Tone) v odstínech šedá Corris a černá Santorini.
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INTERIÉR
Interiér modelu Range Rover SVAutobiography 
je ztělesněním kultivovaného, sofistikovaného 
a velkorysého životního stylu. Ve všem, co spatříte 
a čeho se budete dotýkat, budete nacházet nevšední 
pozornost věnovanou maličkostem. 

Toto vozidlo vyzařuje jistotu a klidnou, soustředěnou 
atmosféru, k čemuž přispívá mimo jiné zadní středová 
konzola s chladicí schránkou pro nápoje, sklopné stolky 
nebo jedinečný design sedadel s opěrkou lýtek  
ve verzích LWB s dlouhým rozvorem.

DESIGN

Interiér na snímku vlevo a nahoře je v barevné kombinaci Lunar/Cirrus se sedadly Cirrus a ozdobným 
obložením z figurativního ebenu Macassar.
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DESIGN

VNITŘNÍ VÝBAVA
K ušlechtilému vzhledu přispívá vroubkovaná 
povrchová úprava různých prvků v interiéru, 
mezi něž patří tlačítko Stop/Start, otočný 
volič převodovky, prvky pro nastavení polohy 
loketní opěrky a držáky nápojů se saténovou 
kartáčovanou povrchovou úpravou.  
Také na klíčku od vozu naleznete vroubkované 
ozdobné prvky a nápis Autobiography.

Na přání dodáváme dřevěnou posuvnou 
podlahu zavazadlového prostoru a systém 
příležitostných sedadel „Event Seating“ pro 
posezení pod otevřeným zadním výklopným 
víkem. Tento systém zahrnuje dvě komfortní 
sedadla čalouněná luxusní kůží, která jsou 
připevněna ke spodní části víka zavazadlového 
prostoru u stojícího vozidla. Toto řešení 
oceníte při různých outdoorových akcích. 

Součástí dodávky je luxusní úložný vak  
s plátěným vzhledem a vnitřním čalouněním 
měkkou tkaninou. Tento vak plní také 
funkci užitečné ochranné rohože, která 
brání kontaktu oděvu uživatelů s vnějšími 
povrchovými díly vozidla.
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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

TERRAIN RESPONSE
Range Rover s celohliníkovou karoserií 
a nefalšovanými schopnostmi vozů Land Rover 

dosahuje v terénu neuvěřitelných výkonů. 

Náš jedinečný systém Terrain Response 2*  

sleduje jízdní podmínky a automaticky 
optimalizuje jízdní vlastnosti a trakci 
přizpůsobováním reakcí motoru, převodovky, 
mezinápravového diferenciálu a podvozkových 
systémů, které odpovídají požadavkům 
daného terénu. 

A dokonce i při vypnutém automatickém 
režimu upozorní systém Terrain Response 2 
řidiče na potřebu zařadit redukční převod 
a zvětšit světlou výšku do terénního nastavení. 
K dispozici je pět nastavení systému Terrain 
Response: normální jízda, tráva/šotolina/sníh, 
bláto/vyjeté koleje, písek a kamení.

*Standardní výbava verzí Hybrid, Hybrid Autobiography, Autobiography a SVAutobiography, jakož i modely s motorovou verzí 
V8 Supercharged.
Vozidlo na snímku vlevo je Vogue v odstínu stříbrná Indus.
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*Nedodává se pro model SDV6 Hybrid. 
Vozidlo na snímku vpravo je Vogue v odstínu stříbrná Indus.

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

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

Asistenční systém ATPC, vyvinutý nejlepšími 
specialisty značky Land Rover na jízdu v terénu, 
přitom dokonale spolupracuje se systémem 
Terrain Response 2, pohonem všech kol, 
systémem řízení trakce a brzdovou soustavou. 

Po aktivaci systému All-Terrain Progress Control 
se rychlost jízdy nastaví tlačítky tempomatu 
+/- na volantu. Zvolené nastavení lze kdykoli 
deaktivovat použitím pedálů brzdy a plynu, 
přičemž mírným brzděním se sníží nastavená 
rychlost jízdy.
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ASISTENT 
PRO SJÍŽDĚNÍ 
STRMÝCH 
SVAHŮ (HDC)
Range Rover disponuje jedinečnou škálou 
technologií, které doplňují systém Terrain 
Response a optimalizují provozní vlastnosti 
i bezpečnost při jízdě v jakémkoli terénu. 
Jedním z těchto systémů je asistent pro sjíždění 
strmých svahů HDC (Hill Descent Control).

Systém HDC (Hill Descent Control) pomáhá 
bezpečně sjíždět náročná klesání udržováním 
konstantní rychlosti jízdy a individuálním 
přibrzďováním jednotlivých kol. 

Asistent pro rozjezd do kopce HSA (Hill Start 
Assist) brání zpětnému pohybu vozidla při 
rozjezdu ve svahu. Vozidlo je vybaveno rovněž 
funkcí GRC (Gradient Release Control), která 

zabraňuje rozjetí vozidla ve strmém svahu, 
pokud řidič nechtěně uvolní pedál brzdy.

SNÍMÁNÍ 
HLOUBKY 
BRODU  
WADE SENSING
Na přání dodávaná funkce snímání hloubky 
brodu Wade Sensing pomáhá řidiči při 
průjezdu vodním tokem, brodem nebo 
zaplavenou silnicí. Používá senzory ve vnějších 
zpětných zrcátkách, aby mohla řidiče upozornit 
na příliš velkou hloubku vody. Tato funkce 
poskytuje informaci o hloubce vody ve vztahu  
k vozidlu na názorném grafickém zobrazení  
v reálném čase a na dotykovém displeji ukazuje 
rovněž maximální brodivost vozidla. 

Range Rover nabízí pozoruhodnou maximální 
brodivost 900 mm, k níž přispívá speciální 
systém sání. Kromě toho je na dotykovém 
displeji zobrazován náklon vozidla, z něhož je 
patrné, kdy vozidlo vjíždí do hlubší nebo mělčí 
vody. Tuto funkci oceníte zejména za tmy, kdy 
je obtížné předvídat hloubku vody. A až budete 
vyjíždět z vody, dojdete k závěru, že nájezdové 
úhly jsou bezkonkurenční.Vozidlo na snímku vpravo je Vogue v odstínu stříbrná Indus.
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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

ADAPTIVE 
DYNAMICS
Díky systému Adaptive Dynamics si ani 
nevšimnete, jak rychle kilometry ubíhají. 
Systém sleduje pohyby vozidla více než 
500krát za sekundu a prakticky okamžitě 
reaguje na změny stavu vozovky a povely 
řidiče. Výsledkem je harmonická jízda s lepší 
ovladatelností a minimálním nakláněním 
karoserie. 

Systém je dokonce schopen rozpoznat terénní 
podmínky, v nichž patřičně optimalizuje 
nastavení tlumičů, takže řidič a cestující 
dojedou do cíle svěží a odpočatí.

DYNAMIC 
RESPONSE
Dynamic Response* vylepšuje ovladatelnost 
vozidla a jízdní komfort potlačováním bočního 
naklánění karoserie při průjezdu zatáčkou 
nebo při překonávání nerovností. 

Nejmodernější dvouokruhový systém nezávisle 
reguluje charakteristiku odpružení předních 
a zadních kol v zájmu ještě větší agility při 
pomalé jízdě v kombinaci s optimalizovanou 
ovladatelností a stabilitou ve vysokých 
rychlostech. 

Tento systém zvyšuje úroveň terénních 
vlastností. Pokud systém detekuje jízdu  
v terénu, řídicí jednotka sníží intenzitu působení 
proti naklánění karoserie. Výsledkem je delší 
dráha propružení kola a větší styčná plocha 
pneumatik v terénu.

*Standardní výbava pouze v kombinaci s motory SDV8 a V8 Supercharged.
Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography LWB v odstínu modrá Loire.
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ELEKTRONICKY 
ŘÍZENÉ 
ODPRUŽENÍ
Suverénní, harmonickou jízdu dále vylepšuje 
nejmodernější vzduchové odpružení všech 
kol, které je zárukou výjimečně dlouhé dráhy 
propružení kol a mimořádné stability. 

Systém odpružení modelu Range Rover je 
připraven na drsné podmínky v jakémkoli 
terénu, v nichž zajistí suverénní jízdu s nejvyšší 
stabilitou. Neslýchaný jízdní komfort zajišťuje  
v případě potřeby plynulou změnou 
světlé výšky.

AUTOMATICKÉ 
SNÍŽENÍ 
VOZU PRO 
NASTUPOVÁNÍ
Kamkoli pohlédnete a čehokoli se dotknete, 
všude se budete setkávat s výjimečnou 
pozorností věnovanou detailům. Například 
nová funkce automatického snížení vozu pro 
nastupování „Elegant Arrival“ precizně upraví 
výšku zaparkovaného vozu až o 50 mm směrem 
dolů, aby usnadnila nastupování a vystupování.  
Ať míříte kamkoli, Váš příjezd bude stylový  
a pohodový.

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

Vozidlo na snímku vlevo je Vogue v odstínu stříbrná Indus.
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JÍZDA S PŘÍVĚSEM A ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Range Rover si díky nejvyšší přípustné 
hmotnosti přívěsu až 3 500 kg* a nejmodernější 
technice snadno poradí i s těmi největšími 
výzvami.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ TAŽNÉ 
ZAŘÍZENÍ 
Elektricky ovládané tažné zařízení, dodávané  
na přání, je uloženo nenápadně za nárazníkem 
a na povel tlačítka se vyklopí/sklopí za dvanáct 
sekund. Je citlivé na překážky a v případě 
nutnosti se automaticky vrátí do výchozí polohy.

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

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

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

PROSTOROVÝ KAMEROVÝ 
SYSTÉM
Prostorový kamerový systém, dodávaný  
na přání, Vám poskytne dokonalý přehled  
o okolí vozidla včetně pohledu do nepřehledné 
křižovatky. Obraz je přehledně zobrazován 
na barevném dotykovém displeji. Čtyři 
nenápadně uložené digitální kamery poskytují 
na dotykovém displeji téměř kompletní 
přehled o situaci kolem vozidla v rozsahu 
360 stupňů včetně pohledu z ptačí perspektivy. 
Systém pomáhá při parkování a je perfektním 
pomocníkem při náročnějších úkolech, jako je 
přeprava jachty nebo koní. 

Kromě schopnosti zobrazovat souběžně několik 
různých pohledů nabízí tento pozoruhodný 
systém také funkce přibližování a zvětšování. 
Díky tomu uvidíte objekty a místa, které jsou 
normálně mimo zorný úhel.

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

*Pro verze SDV6 Hybrid a SVAutobiography V8 Supercharged platí limit 3 000 kg.
Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography v odstínu stříbrná Indus. 
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DŮMYSLNÉ DETAILY

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™

Produkty Meridian nabízejí to nejlepší  
z britské konstrukční školy, techniky, 
designu a řemeslného zpracování. Stejně 
jako Land Rover. Jsou zárukou intuitivních 
a osobních zážitků. Mistři zvuku ve společnosti 
Meridian disponují mnohaletými zkušenostmi  
z psychoakustického výzkumu, díky nimž 
zažijete hudbu v nové dimenzi.

MERIDIAN SIGNATURE 
REFERENCE SOUND SYSTEM  
(1 700 W) 
Výjimečná kvalita zvuku audiosystému 
Meridian Signature Reference zaručí v interiéru 
vozu Range Rover poslechový zážitek jako  
v koncertní síni. 

Systém s výkonem 1700 W a 29 reproduktory 
včetně dvoukanálového subwooferu zaručí, že 
uslyšíte všechno, od burácejícího dunění basů 
až po ostrý zvuk klarinetu, s čistotou, kterou 
budete vnímat celým svým tělem. 

Technologie Meridian Trifield 3D* poskytuje 
ještě větší kontrolu nad obsahem prostorových 
a bočních kanálů a doplňkovými signály 
pro výškové reproduktory. Výsledkem je 
individuální realistický prostorový zážitek  
z poslechu na každém sedadle. 

MERIDIAN SURROUND SOUND 
SYSTEM (825 W) 
Tento audiosystém je vybaven 16kanálovým 
zesilovačem o výkonu 825 W a devatenácti 
reproduktory, včetně dvoukanálového 
subwooferu, které jsou ideálně rozmístěny  
po celém interiéru vozidla. 

Součástí systému je také technologie Meridian 
Trifield, která zajistí všem cestujícím zážitky  
z poslechu jako na koncertu. 

MERIDIAN SOUND SYSTEM 
(380 W)
Tento audiosystém s 12kanálovým zesilovačem  
o výkonu 380 W má 13 reproduktorů, včetně 
dvoukanálového subwooferu, čímž je zaručena 
vysoká kvalita zvuku. 

*Trifield a zařízení „three fields“ je obchodní známka společnosti 
Trifield Productions Ltd.
Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti 
Meridian Audio Ltd.



DŮMYSLNÉ DETAILY

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN SIGNATURE REFERENCE SUBWOOFERREPRODUKTORY1 700 WATTŮ
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SNADNÉ ŘÍZENÍ

ZVÝŠENÁ POLOHA ZA VOLANTEM
K suverénní a rozvážné jízdě v modelu Range Rover přispívá legendární zvýšená poloha  
za volantem. Díky ní sedí řidič ve vzpřímené pozici ve výšce, z níž má dokonalý výhled z vozu 
všemi směry. Pocit kontroly, pramenící ze zvýšené polohy za volantem, umocňuje umístění 
sedadel u okrajů vozidla s nerušeným výhledem do stran a vynikajícím výhledem dopředu 
přes charakteristický nízký profil kapoty motoru. 

Vozidlo na snímku nahoře je SVAutobiography s dvoubarevným lakováním (Duo Tone) v odstínech šedá Corris a černá Santorini.
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DŮMYSLNÉ DETAILY

DOTYKOVÝ DISPLEJ DUAL VIEW
Dominantou přístrojové desky je osmipalcový dotykový displej s vysokým rozlišením, který je 
k dispozici i ve verzi Dual View. Tato technologie umožňuje řidiči a spolujezdci na předním 
sedadle sledovat na dotykovém displeji zcela odlišné obsahy zobrazení. Například řidič může 
používat navigační systém, zatímco spolujezdec na předním sedadle má možnost sledovat 
film na DVD nebo televizi. Součástí systému je jedna sada digitálních bezdrátových sluchátek 
WhiteFire®.

PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ (HUD) 
Průhledový displej HUD (Head Up Display)*, 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.  

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

KOMFORT PRO VŠECHNY
KOMFORT SEZENÍ 
Masážní sedadla disponují pěti programy 
a dodávají se na přání pro řidiče i spolujezdce. 
Sedadla vpředu i vzadu mají ve všech vozech 
standardně opěrky hlavy s nastavitelnými 
polštáři a u zadních sedadel lze seřizovat 
sklon opěradla. 

Možnost nezávislého nastavení horní části 
opěradla u sedadel řidiče a spolujezdce 
vpředu se dodává na přání. Díky ní si užijete 
ještě větší úrovně komfortu a funkčnosti. 
Mezi další prvky výbavy na přání, které zvyšují 
funkčnost sedadel, patří paměť pro uložení 
nastavení, vyhřívání nebo klimatizování 
sedadel.

ELEKTRICKY ODSUNOVATELNÉ 
SEDADLO SPOLUJEZDCE 
VPŘEDU
Cestující vzadu si mohou pomocí tlačítka 
upravovat polohu svého sedadla i sedadla 
spolujezdce vpředu. Přední sedadlo mohou  
posouvat v podélném směru, dopředu nebo 
dozadu. 

Rozšířená funkce elektrického odsouvání 
sedadla spolujezdce vpředu poskytuje 
možnost kompletního ovládání ze zadní 
středové konzoly, včetně sklonu, a dodává se 
pouze v kombinaci se dvěma samostatnými 
zadními sedadly „Business Class“. 

DVĚ SAMOSTATNÁ ZADNÍ 
SEDADLA „BUSINESS CLASS“ 
Pokud jde o skutečné požitky, vytříbenost, 
luxus a kvalitu, nic se vozu Range Rover 
nevyrovná.

Pro verze SVAutobiography, Autobiography 
a Hybrid si můžete vybrat dvě samostatná 
zadní sedadla „Business Class“. Dvě 
samostatná zadní sedadla poskytují nejvyšší 
úroveň komfortu díky paměti, elektricky 
ovládané opěrce hlavy, loketní opěrce na zadní 
středové konzole, nastavitelnému sedáku, 
masážní funkci a elektricky nastavitelnému 
sklonu opěradla. 

Samostatná sedadla jsou oddělena elegantní 
konzolou, v níž jsou uloženy ovládací prvky 
a na přání dodávaná chladicí schránka.

Interiér na snímku vlevo je v barevné kombinaci Espresso/
Ivory se sedadly Ivory a ozdobným obložením z figurativního 
ebenu Macassar.
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DŮMYSLNÉ DETAILY

KOMFORT PRO VŠECHNY

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
Pro udržení příjemné teploty v interiéru, bez 
ohledu na venkovní počasí, je Range Rover 
vybaven automatickou klimatizací, která používá 
nejvyspělejší techniku ve své třídě. Systém byl  
v rámci neuvěřitelně důsledného vývoje 
testován v reálných podmínkách za teplot 
sahajících od +50 °C do -30 °C. 

K dispozici jsou dvě verze: třízónový systém  
se samostatným nastavováním teploty pro 
řidiče, spolujezdce vpředu a cestující na zadních 
sedadlech, nebo prémiový čtyřzónový systém, 
který má samostatné ovládací prvky pro řidiče, 
spolujezdce vpředu a každou stranu zadní části 
interiéru. 

Čtyřzónový systém nabízí díky nezávislému řízení 
topení a chlazení a několika výdechům v úrovni 
hlavy, nohou a kyčlí výrazně vyšší úroveň luxusu 
pro cestující na zadních sedadlech.

NEZÁVISLÉ TOPENÍ 
S ČASOVAČEM A DÁLKOVÝM 
OVLÁDÁNÍM
Nezávislé topení s časovačem a dálkovým 
ovládáním, dodávaná na přání, dokáže 
předem vyhřát či ochladit interiér vozu na 
povel dálkového ovládání nebo sedmidenního 
časovače. 

Tato funkce 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 
AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ 
INTERIÉRU
Cestující si mohou přizpůsobit osvětlení 
interiéru vlastnímu vkusu. Požadovanou 
atmosféru si vytvoříte výběrem z palety deseti 
barev a jednoduchým nastavením variabilního 
jasu. Čisté, elegantní linie a prémiové 
materiály v interiéru jsou zvýrazněny pečlivě 
propracovaným ambientním osvětlením 
diodami LED, které oživuje interiér za tmy. 
Dodává se jako výbava na přání.

PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ 
OKNO
Na přání dodávané pevné nebo posuvné 
panoramatické střešní okno zaplavuje interiér 
přirozeným světlem, čímž umocňuje pocit 
prostornosti a spojení s okolním světem. Pokud 
si však přejete zvýšit úroveň bezpečí a soukromí, 
stačí jen stisknout tlačítko a elektricky ovládaná 
sluneční clona zakryje celé střešní okno.
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KOMFORT PRO VŠECHNY
ZÁBAVNÍ SYSTÉM PRO 
CESTUJÍCÍ VZADU
Na přání dodávaný zábavní systém pro cestující 
na zadních sedadlech poskytuje buď   
8“ displeje, integrované do opěrek hlavy, nebo 
10,2“ displeje, připevněné k zadním sedadlům. 

Součástí systému je funkce „Informace o jízdě“, 

která v souhrnném navigačním zobrazení 
ukazuje cestujícím vzadu zbývající čas jízdy 
a vzdálenost do cíle. Oba systémy disponují 
dvojicí digitálních bezdrátových sluchátek 
WhiteFire® a vstupem USB.

SENZOROVĚ ŘÍZENÉ VÍKO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Dělené víko zavazadlového prostoru je 
nezaměnitelným prvkem vozů Range Rover. 
Jeho dálkově ovládané horní a spodní 
části s elektrickým otvíráním a zavíráním 
vytvoří platformu pro aktivní nebo sportovní 
vyžití. Horní i spodní část zadního víka lze 
otvírat nezávisle na sobě pomocí tlačítek na 
zadním víku. Tlačítkem na klíčku dáte povel 
k souběžnému otevření či zavření obou částí 
víka, zatímco horní část víka můžete ovládat 
tlačítkem na přístrojové desce.

Funkce otvírání a zavírání zadního víka se 
senzorem přiblížení je nyní vylepšena novou 
technikou. Senzor přiblížení umožňuje řidiči 
ovládat zadní výklopné víko (otevření i zavření 
horní a spodní části víka) z chodníku, aniž by 
se musel fyzicky dotknout vozidla nebo klíčku 
s dálkovým ovládáním. A protože je tento 
systém kompatibilní s příslušenstvím pro jízdu 
s přívěsem, můžete kdykoli s přehledem vyřešit 
i náročné situace.

WhiteFire® je registrovaná ochranná známka společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto známky 
na základě licenční smlouvy.
Interiér na snímku je v barevné kombinaci Ebony/Ivory se sedadly Ivory a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem 
(Grand Black Lacquer). Vozidlo na snímku vpravo je Vogue v odstínu stříbrná Indus.
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DŮMYSLNÉ DETAILY

*Funkčnost závisí na trhu. Více informací Vám ochotně dodá prodejce Land Rover. 
iPhone® je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Více informací Vám ochotně sdělí prodejce Land Rover.

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

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

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

InControl Touch Plus poskytuje rovněž veškeré další funkce, které potřebujete na cestách,  
ať se jedná o navigační systém, připojení telefonu prostřednictvím Bluetooth® nebo funkce  
ECO Data a Land Rover 4x4i.
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OSMISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA
Všechny zážehové a vznětové motory  
modelu Range Rover jsou kombinovány  
s vyspělou elektronicky řízenou osmistupňovou 
automatickou převodovkou ZF, kterou inženýři 
značky Land Rover optimalizovali tak, aby 
zaručovala hladké řešení s výjimečně rychlými 
reakcemi. Díky osmi těsně odstupňovaným 
převodovým stupňům je řazení téměř 
nezaznamenatelné a každý proces řazení je 
dokončen během pouhých 200 milisekund – 
čtyřikrát rychleji než trvá průměrný puls srdce 
člověka v klidovém stavu.

Mezi ovládací prvky standardně patří páčky 
pro manuální řazení na volantu. 

Převodovka je schopna během řazení 
dolů přeskakovat převodové stupně při 
zachování naprosto plynulých přechodů 
mezi jednotlivými převodovými stupni. 
Optimalizovaná osmistupňová převodovka 
s lehkou konstrukcí je dokonalým partnerem 
zážehových i vznětových motorů s vysokým 
točivým momentem a přispívá k jejich 
pozoruhodné hospodárnosti.

Převodovka aktivuje spojku pro přemostění 
kapalinového měniče co nejdříve, aby se 
snížila míra prokluzu a energetické ztráty. 
Řízení převodovky při volnoběhu odpojuje  
u stojícího vozu se zařazeným jízdním režimem 
Drive motor běžící na volnoběh od hnacího 
řetězce, čímž výrazně snižuje spotřebu paliva  
v městských podmínkách. 

Při nízkých teplotách řadí převodovka 
nižší převodové stupně, aby podpořila co 
nejrychlejší zahřátí motoru na provozní teplotu, 
zaručující nejvyšší hospodárnost.

Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography LWB v odstínu modrá Loire.
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VZNĚTOVÉ MOTORY
TURBODIESEL TDV6 258 K
Kultivovaný a výkonný motor TDV6 
s pohotovými reakcemi poskytuje úctyhodný 
maximální točivý moment 600 Nm. 
Range Rover díky němu zrychlí z 0 na 
100 km/h za pouhých 7,9 sekundy. 

Motor používá osmiotvorové vstřikovače 
s nízkým průtokem, jejichž konstrukce 
umožňuje preciznější vstřikování 
a optimalizované rozprášení paliva. Systém 
sání je doplněn dvěma mezichladiči, 
v nichž je optimálně ochlazován stlačovaný 
vzduch. Motor je kromě toho vybaven 
nejmodernějším inteligentním systémem 
Stop/Start s tandemovými elektromagnety, 
který snižuje spotřebu paliva a emise. 

TURBODIESEL SDV8 339 K
Pozoruhodný turbodiesel SDV8 byl 
zkonstruován exkluzivně pro Range Rover 
a nabízí suverénní výkon 339 k. Vznětový 
osmiválec se zdvihovým objemem 
4,4 litru kombinuje obrovské výkonové 
rezervy s pozoruhodně nízkými emisemi 
a bezkonkurenční kultivovaností. 

Díky ohromujícímu maximu točivého 
momentu 740 Nm, které je k dispozici mezi 
1 750 a  2 250 otáčkami za minutu, poskytuje 
SDV8 naprosto suverénní jízdní výkony, 
dokumentované zrychlením z 0 na 100 km/h 
za 6,9 sekundy, a nevšední hospodárnost, 
která se odráží v hodnotě emisí CO2  

219 g/km. 

SDV8 dosahuje jedinečné kombinace 
vynikajících jízdních výkonů a kultivovanosti 
prostřednictvím vyspělých technických 
řešení pro vznětové motory, mezi něž patří 
především inovativní koncept paralelního 
sekvenčního přeplňování turbodmychadly, 
který zaručuje vynikající výkonové parametry 
a pohotové reakce v celém rozsahu 
využitelných otáček.

ZÁŽEHOVÉ MOTORY
V8 SUPERCHARGED 510 K
Obrovské rezervy výkonu a točivého 
momentu umožňují dosahovat strhujících 
jízdních výkonů, což dokládá hodnota 
zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy,  
a to vše při nejvyšší úrovni kultivovanosti. 

Motor V8 má kompaktní a lehkou 
celohliníkovou konstrukci s nejnižším 
vnitřním třením ve své třídě. Motor byl 
optimalizován použitím nejmodernější řídicí 
jednotky Bosch. Ta ovládá vysokotlaké 
přímé vstřikování, jehož víceotvorové 
vstřikovače jsou umístěny uprostřed válců, 
přičemž tvorba směsi je řízena proudem 
vstřikovaného paliva. 

Motor s výkonem 510 k je vybaven šestou 
generací mechanického dmychadla Twin 
Vortex System (TVS), které nabízí vynikající 
termodynamickou účinnost a extrémně 
kultivovaný a tichý běh.

V8 SUPERCHARGED 550 K
Tato novinka v nabídce motorů pro 
modelovou řadu Range Rover je určena 
výhradně pro verzi SVAutobiography.  
Motor V8 Supercharged 550 k – poprvé 
použitý v modelu Range Rover Sport SVR – 
poskytuje nejvyšší výkon 550 k a maximální 
točivý moment 680 Nm. V porovnání 
s výchozím motorem V8 Supercharged, který 
je vyladěn na 510 k a 625 Nm, to odpovídá 
nárůstu o 40 k, resp. 55 Nm. 

Za tímto dechberoucím zvýšením výkonových 
parametrů stojí rekalibrace motoru a jeho 
řídicí jednotky, doprovázená zvýšením 
maximálního plnicího tlaku. Maximální 
točivý moment je k dispozici od 3 500 do 
4 000 otáček za minutu.

Vozidlo na snímku vpravo je Vogue v odstínu stříbrná Indus.
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HYBRID
Range Rover Hybrid je celosvětově prvním 
hybridním SUV svého druhu se vznětovým 
motorem. Jeho design a konstrukce 
poskytují nejlepší schopnosti a praktické 
vlastnosti ve své třídě. Hybridní technika 
byla plně integrována do struktury 
karoserie, takže veškeré terénní schopnosti, 
včetně světlé výšky, nájezdových úhlů 
a brodivosti 900 mm, zůstaly zachovány. 
Tento vůz je 100% „hybrid“, 
100% Land Rover.

Sada lithium-iontových akumulátorů je 
uložena pod podlahou a nijak neomezuje 
prostor pro zavazadla a cestující. 
Je chráněna pouzdrem z oceli legované 
bórem, díky němuž vozidlo disponuje celou 
škálou terénních schopností.

Pozornost věnovaná detailům patří  
k hlavním prioritám značky Land Rover. 
Z toho důvodu byla dokonce i kola z lehké 
slitiny pro Range Rover Hybrid navržena  
s cílem zajistit vyšší hospodárnost. Paprsky 
kol jsou aerodynamicky tvarovány tak, aby 
při otáčení kladly vzduchu menší odpor. 
Vůz je navíc vybaven jedinečnými logy 
„HYBRID“, umístěnými pod kryty bočních 
ventilačních otvorů.
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Range Rover Hybrid byl testován 
v nejnáročnějším terénu a za stejně 
extrémních podmínek jako všechna ostatní 
vozidla Land Rover. Hybridní technika 
zaručuje pozoruhodnou hospodárnost. 
Vznětový motor SDV6 3,0 l poskytuje  
v kombinaci s elektromotorem o výkonu 
35 kW stejné výkonové parametry jako 
turbodiesel SDV8, avšak s emisemi CO2, 

které jsou s hodnotou 164 g/km o 10 %  
(18 g/km) nižší než u motoru TDV6.

Inovativní konstrukce zaručuje účinné 
nabíjení akumulátoru energií, získávanou 
rekuperací kinetické energie při zpomalování. 
Procesem rekuperace kinetické energie, 

který zajišťuje elektrohydraulická brzdová 
soustava na zadní nápravě, je možné využívat 
kinetickou energii, která by jinak přicházela 
při brzdění bez užitku vniveč. Řidič tak má 
kdykoli a okamžitě k dispozici potřebnou 
hnací sílu. 

Provozní vlastnosti vozidla si můžete 
přizpůsobit vlastním požadavkům výběrem 
ze čtyř hybridních jízdních režimů. 

 

Aktivovaný režim EV: Optimálně využívá 
výkon hybridního akumulátoru a umožňuje 
tichou a kultivovanou jízdu městem nebo 
obcemi. 

Deaktivovaný režim EV: Výchozí nastavení 
vozidla, v němž hybridní systém volí 
nejúčinnější kombinaci výkonu vznětového 
motoru a elektromotoru v závislosti 
na řidičem požadované úrovni výkonu 
a točivého momentu.

 

Režim Sport: Zpřístupňuje řidiči výkon 
srovnatelný s motorem SDV8. Vůz reaguje 
pohotověji na sebemenší pohyb pedálu 
plynu, což je ideální v situacích, které 
vyžadují vyšší úroveň výkonu.

 

Vypnutí funkce Auto Stop/Start: Tato volba 
umožňuje nepřerušovaný běh spalovacího 
motoru díky deaktivovanému systému  
Stop/Start, a vytváří tak další příležitosti  
pro nabíjení.

Vozidlo na snímku je Hybrid v odstínu stříbrná Aleutian.
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KAROSERIE A PODVOZEK

CELOHLINÍKOVÁ KAROSERIE

PRVNÍ SUV NA SVĚTĚ 
S LEHKOU HLINÍKOVOU 
KONSTRUKCÍ
Range Rover je prvním SUV na světě 
s vyspělou celohliníkovou konstrukcí karoserie. 
Díky tomu je lehčí a hospodárnější a ještě více 
přispívá k trvalé udržitelnosti.

Hliníková konstrukce je nejen s velkým 
odstupem nejlehčí ve své třídě, ale také 
neuvěřitelně odolná. Konstrukce karoserie 
zaručuje stejnou odolnost vůči namáhání  
při jízdě terénem jako u všech ostatních vozů 
Land Rover.

Spoje skeletu karoserie jsou nýtované a lepené 
metodami, které byly původně vyvinuté  
pro letecký průmysl. Land Rover je adaptoval 
pro použití ve výrobě automobilů.  
Díky tomuto řešení nejsou zapotřebí tradiční 
energeticky náročné metody výroby, jako je 
bodové svařování.

NEJMODERNĚJŠÍ LEHKÁ KONSTRUKCE PODVOZKU
Dalším klíčovým faktorem, který přispívá  
k mimořádným jízdním vlastnostem modelu 
Range Rover, je lehká konstrukce podvozku. 
Podvozek je zcela novou konstrukcí, která 
slibuje nejvyšší úroveň jízdní dynamiky ve 
své třídě. 

Podvozek, v jehož konstrukci nalézají úplatnění 
především lehké hliníkové komponenty, 
používá zcela nezávislé zavěšení všech kol  
na dvojicích lichoběžníkových ramen vpředu 
a vyspělých víceprvkových závěsech vzadu.

Lehká konstrukce podvozku je kombinována 
se vzduchovým odpružením všech kol,  
které optimalizuje jízdní vlastnosti vozidla  
na silnici i v terénu. Vzduchové pružiny nabízejí 
variabilní světlou výšku a jsou diagonálně 
propojeny, aby bylo zajištěno maximální 
možné překřížení náprav.

Konstrukce vzduchového odpružení byla 
kompletně přepracována, aby bylo dosaženo 
nejlepších provozních vlastností jak z hlediska 
jízdního komfortu, tak i schopnosti měnit 
rychle světlou výšku. Charakteristický 
jízdní komfort modelu Range Rover byl 

optimalizován použitím předních vzduchových 
pružin s nízkou hysterezí, které dokážou ještě 
účinněji pohlcovat rázy od malých nerovností. 
Pružiny používají tenčí, ohebnější materiál, 
který je chráněn kovovým pouzdrem.

52



KAROSERIE A PODVOZEK 53



SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU  
S DETEKCÍ BLÍŽÍCÍCH SE 
VOZIDEL
Tyto systémy, dodávané na přání, vidí pomocí 
senzorů na obou stranách vozidla a na zadním 
nárazníku i to, co byste mohli přehlédnout. 
Vjede-li nějaké vozidlo do oblasti slepého 
úhlu na kterékoli straně vozidla, upozorní 
systém sledování slepého úhlu řidiče 
rozsvícením výstražné ikonky v příslušném 
vnějším zpětném zrcátku. Funkce detekce 
přibližujících se vozidel sleduje mnohem 
vzdálenější oblast za vozidlem a pomáhá 
detekovat vozidla, která se rychle přibližují 
zezadu a mohla by ohrozit bezpečnost při 
změně jízdního pruhu. 

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT  
S ASISTENTEM PRO JÍZDU  
V DOPRAVNÍ KOLONĚ
Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise 
Control) je na přání dodávaný systém, 
který dokáže udržovat přednastavenou 
vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla i při 
měnící se rychlosti jízdy. Asistent pro jízdu 
v popojíždějící koloně rozšiřuje funkčnost 
adaptivního tempomatu ACC. Vůz s touto 
funkcí zastaví na konci řady stojících vozidel.

ASISTENT PRO JÍZDU  
V JÍZDNÍM PRUHU
Tento na přání dodávaný systém upozorňuje 
řidiče v situacích, kdy vozidlo začíná opouštět 
silnici nebo přejíždět do vedlejšího jízdního 
pruhu. Systém informuje řidiče upozorněním 
na přístrojové desce a vibracemi volantu. 
Tato funkce pomáhá předcházet nehodám 
v důsledku nepozornosti. Systém používá 
přední kameru a zasahuje, jakmile vozidlo 
začne přejíždět přes podélnou linii bez 
zapnutého ukazatele směru. Systém je aktivní 
při rychlostech jízdy od 50 do 150 km/h a při 
šířce jízdního pruhu více než 2,5 m.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Systém sledování dopravního značení se 
dodává na přání a používá přední kameru  
k rozpoznávání dopravních značek 
omezujících rychlost a rozpoznané značky 
zobrazuje na přístrojové desce. Systém 
dokáže detekovat i variabilní značky omezující 
rychlost a používá navigační data, jsou-li  
k dispozici, pro zvýšení přesnosti. Tato funkce 
může zobrazovat také zákazy předjíždění. 

BEZPEČNOSTNÍ ASISTENČNÍ SYSTÉMY

BEZPEČNOST

HOUŽEVNATOST A DLOUHÁ ŽIVOTNOST VOZŮ LAND ROVER
Range Rover byl zkonstruován s cílem dosáhnout výjimečné úrovně odolnosti a spolehlivosti. 
Zatímco první fáze konstrukce a optimalizace probíhá téměř výhradně s využitím počítačových 
simulací, musí provozní vlastnosti a robustnost vozidla potvrdit rozsáhlé fyzické testy, ať se jedná 
o jízdní nebo laboratorní zkoušky. Před uvedením na trh bylo uskutečněno více než 20 000 
fyzických zkoušek všech komponentů a systémů v rámci 18měsíčního programu náročných testů 
ve více než 20 zemích s extrémními klimatickými a provozními podmínkami.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA CESTUJÍCÍCH
Range Rover splňuje a překonává nejpřísnější globální bezpečnostní standardy a získal nejvyšší 
pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti od organizace Euro NCAP. Jeho optimalizovaná 
hliníková karoserie chrání cestující neuvěřitelně odolným a stabilním bezpečnostním skeletem 
vnitřního prostoru, který je doplněn rozsáhlým souborem airbagů a zádržných prvků. 
Deformační zóny byly důkladně optimalizovány pomocí nástrojů pro počítačové simulace, 
které umožnily konstruktérům uskutečnit velké množství virtuálních nárazových zkoušek dlouho 
předtím, než byly k dispozici fyzické prototypy. Pasivní bezpečnost vozidla byla ověřena 
nekompromisním programem 70 nárazových zkoušek s kompletním vozidlem a více než 
20 dílčích speciálních testů.
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Soubor systémů pro ochranu cestujících zahrnuje soustavu airbagů a zádržných prvků, včetně 
airbagů pro řidiče a spolujezdce vpředu, hrudníkových a hlavových airbagů a aktivních 
bezpečnostních pásů vpředu, které jsou propojeny s funkcemi brzdění v nouzové situaci. 
Velmi vysokou prioritu má také bezpečnost chodců. Riziko jejich poranění minimalizuje pečlivě 
optimalizovaná konstrukce přídě, nárazníků, kapoty a oblasti u paty čelního okna. Mezi hlavní 
opatření patří zvýšené plochy kapoty a nárazníku s optimalizovanou schopností pohlcovat 
nárazovou energii. Kromě toho bylo pečlivě optimalizováno upevnění povrchových dílů 
karoserie k nosné struktuře, opět s cílem maximalizovat pohlcování energie.

ADAPTIVNÍ XENONOVÉ 
SVĚTLOMETY 
Na přání dodávaná světla LED 
s charakteristickým designem kombinují 
osobitý vzhled s velmi praktickými 
schopnostmi. Adaptivní xenonové světlomety 
se natáčejí v souladu se zakřivením silnice, 
zatímco statická světla pro odbočování 
osvětlují prostor po stranách. Řidič tak může 
za tmy řídit s ještě větší jistotou. Systém 
rozpoznává světlomety nebo koncová světla 
ostatních vozidel a v případě potřeby zapne 
tlumená světla. Systém sleduje také intenzitu 
okolního světla, aby nebyla dálková světla 
používána v zastavěných oblastech.

VAROVÁNÍ PŘED KOLIZÍ  
PŘI COUVÁNÍ 
Tento na přání dodávaný systém používá 
radarové senzory na zádi vozidla, aby 
Vás upozornil na riziko potenciální kolize 
během couvání. Je schopen odhalit 
vozidlo přijíždějící z jakékoli strany. Systém 
upozorňuje řidiče, pokud detekuje překážku, 
s níž by se vůz za daných okolností srazil 
během 3 sekund nebo méně, rozsvícením 
výstražného světla v příslušném vnějším 
zpětném zrcátku, zvukovým signálem 
a výstražným symbolem na displeji. 

PROSTOROVÉ PARKOVACÍ 
SENZORY PDC 360°
Na přání dodávaný systém prostorových 
parkovacích senzorů PDC 360° (Park 
Distance Control) dává virtuálním sledováním 
předmětů po stranách vozidla řidiči pocit 
jistoty při manévrování v těsných prostorech, 
jako jsou například vícepatrová parkoviště, 
a to při rychlosti jízdy až 16 km/h.

PARKOVACÍ SYSTÉM  
PRO PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ
Na přání dodávaný parkovací asistent pro 
podélné parkování používá senzory k nalezení 
vhodného parkovacího místa a pomůže Vám 
zaparkovat vůz i do těsného prostoru. Pokyny 
na displeji Vás vyzvou, abyste zařadili zpětný 
chod, a systém automaticky převezme řízení 
během celého parkovacího manévru. Pomocí 
brzdového pedálu zůstáváte pány nad situací 
a každým manévrem Vás provázejí grafické 
pokyny. Tento systém může být rozšířen 
funkcemi pro výjezd z parkovacího místa, 
příčné parkování a prostorovými parkovacími 
senzory PDC 360° (Park Distance Control).
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TRVALÁ UDRŽITELNOST
HOSPODÁRNOST JE ZÁKLADEM 
TRVALÉ UDRŽITELNOSTI
Range Rover demonstruje úsilí značky 
Land Rover zaměřené na zvyšování úrovně 
trvalé udržitelnosti svých produktů a výrobních 
aktivit a na dodávání velmi atraktivních vozidel, 
poskytujících vysokou užitnou hodnotu. 
Range Rover reaguje svou lehkou hliníkovou 
konstrukcí a optimalizovaným poháněcím 
ústrojím – včetně verze „HYBRID“ se 
vznětovým motorem – na rostoucí poptávků 
zákazníků po sociálně akceptovatelných 
vozidlech ve světě, který usiluje o snižování 
emisí oxidu uhličitého.

Ještě vyšší míry ochrany životního prostředí 
bylo dosaženo na základě komplexního 
přístupu ke snižování vlivu na životní prostředí 
po celý životní cyklus vozidla, od vývoje 
a výroby, přes používání vozidla zákazníkem, 
až po likvidaci vozidla na konci jeho životnosti.

TRVALE UDRŽITELNÁ 
KONSTRUKCE S KOMPLEXNÍM 
PŘÍSTUPEM
Range Rover byl zkonstruován s cílem 
minimalizovat celkový vliv vozidla na životní 
prostředí. Vývoj vozidla tedy vycházel  
z přístupu, který zohledňuje celý životní cyklus 
vozidla, od vývoje a výroby, přes fázi používání 
vozidla zákazníkem, až po recyklaci a opětovné 
využití surovin po skončení životnosti vozidla. 
Každá fáze životního cyklu byla analyzována 
s cílem snížit spotřebu přírodních surovin, 
zvýšit podíl trvale udržitelnějších materiálů 
a minimalizovat množství odpadu. Součástí 
vývojového procesu se stalo komplexní 
hodnocení vlivu vozidla na životní prostředí 
během celého životního cyklu v souladu  
s normami ISO 14040/14044.

Ke snížení emisí oxidu uhličitého 
modelu Range Rover nejvíce přispěla 
hliníková konstrukce. Až 75 procent 
hliníku, používaného při výrobě, pochází 
z recyklovaných produktů, z čehož plyne 
významná úspora energie a emisí CO2. 
Recyklované a obnovitelné materiály nalézají 
v modelu Range Rover uplatnění všude, kde 
je to možné. Velmi dobře vybavená vozidla 
používají až 31,5 kg recyklovaných plastů. Díky 
tomu se během doby výroby modelové řady 
zamezí vyvezení více než 8820 tun plastů na 
skládky. Přírodní a obnovitelné materiály, jako 
jsou luxusní kůže a dřevěná ozdobná obložení, 
představují 44,5 kg z každého vozidla. 

Kůže Bridge of Weir, vyráběná jedinečným 
procesem s nízkými emisemi CO2, je dalším 
příspěvkem k ochraně životního prostředí, 
zatímco skutečné dřevo pro ozdobná obložení 
pochází z lesů, které jsou pěstovány trvale 
udržitelným způsobem.

INTELIGENTNÍ SYSTÉM  
STOP/START
K nejvyšší možné hospodárnosti všech motorů 
Range Rover přispívají technická řešení pro 
snižování emisí CO2, mezi něž patří vyspělý 
inteligentní systém Stop/Start, který snižuje 
spotřebu paliva o 5 až 7 procent. Systém 
automaticky vypíná motor stojícího vozidla 
a opět jej spustí, jakmile uvolníte pedál 
brzdy. Okamžité spuštění motoru zajišťuje 
spouštěč s tandemovým elektromagnetem 

a speciálním sekundárním akumulátorem.  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vozidlo na snímku vlevo je Vogue v odstínu stříbrná Indus.
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KROK 1 
VYBERTE SI MOTOR

Vyberte si z řady vylepšených 
a výkonných zážehových, vznětových 
nebo hybridních jednotek.

KROK 2 
VYBERTE SI MODEL

Porovnejte si standardní výbavu 
každého modelu. Ještě větší výběr 
máte díky verzím se standardním 
nebo dlouhým rozvorem.

Následující stránky Vás provedou logickou posloupností kroků, v nichž 
si sestavíte Range Rover přesně podle potřeb Vašeho životního stylu. 
Máte na výběr několik možností: od volby motoru a modelu, přes barvu 
karoserie a interiéru, až po kola, ozdobné prvky a další detaily, s nimiž 
dodáte svému vozu individuální ráz.

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

RANGE ROVER NABÍZÍ  
EXKLUZIVNÍ ŘADU PRVKŮ VÝBAVY  
NA PŘÁNÍ, S NIMIŽ SI MŮŽETE 
INDIVIDUALIZOVAT SVÉ VOZIDLO.

60-61 62-73

58



3 4 5 6
KROK 3 
VYBERTE SI BARVU

Díky široké nabídce můžete dát najevo 
svůj osobní vkus.

KROK 4 
VYBERTE SI KOLA

Na výběr máte rozmanité styly kol,  
z nichž každý je navržen tak, aby doplnil 
elegantní exteriér.

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

Pečlivě zvolené barvy doplněné ozdobným 
obložením ze dřeva. Interiér si můžete upravit 
podle svých představ.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechno, co potřebujete vědět o rozměrech, provozních vlastnostech a klíčových údajích.

KROK 6 
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňkové příslušenství vyjde vstříc Vašim 
osobním požadavkům.

74-77 78-79 80-89 90-95

96-97
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

KROK 1
VYBERTE SI MOTOR 

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.
*V kombinaci s elektromotorem.
**Maximální výkon spalovacího motoru: 225 kW / 306 k; maximální výkon elektromotoru: 35 kW / 48 k; jmenovitý výkon elektromotoru: 14 kW / 19k. 
Vozidlo na snímku vlevo je Vogue v odstínu Aruba.

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÉ MOTORY

3,0 L 
TDV6

3,0 L 
SDV6 HYBRID

4,4 L 
SDV8 V8 SUPERCHARGED 5,0 L V8 SUPERCHARGED 5,0 L

(SVAUTOBIOGRAPHY)

AUT. AUT. AUT. AUT. AUT.

VÝKON (k) 258 354** 339 510 550

Systém pohonu Pohon všech kol (4WD) Pohon všech kol (4WD) Pohon všech kol (4WD) Pohon všech kol (4WD) Pohon všech kol (4WD)

Největší výkon kW (k) při ot./min. 190 (258)/3 500 260 (354)*/4 000 250 (339)/3 500 375 (510)/6 000-6 500 405 (550)/6 000-6 500

Největší točivý moment (N.m při ot./min.) 600/2 000 700*/1 500-1 750* 740/1 750-2 250 625/2 500-5 500 680/3 500-4 000

Zdvihový objem (cm³) 2 993 2 993 4 367 4 999,70 4 999,70

Počet válců 6 6 8 8 8

Uspořádání válců a uložení motoru V6 vpředu podélně V6 vpředu podélně V8 vpředu podélně V8 vpředu podélně V8 vpředu podélně

SPOTŘEBA PALIVA

Město l/100km 7,8 6,8 10,8 18,3 18,3

Mimo město l/100km 6,4 5,9 7,6 9,8 9,8

Kombinovaná l/100km 6,9 6,2 8,4 12,8 12,8

Emise CO2 město g/km 204 177 281 426 426

Emise CO2 mimo město g/km 168 154 198 228 228

Emise CO2 kombinované g/km 182 164 219 299 299

MODELY PODLE MOTORU A ROZVORU
HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ

Vznětový motor TDV6 4 4 4 4

Vznětový motor SDV6 HYBRID 4 4 4

Vznětový motor SDV8 4 4 4

Zážehový motor V8 SUPERCHARGED (510 k) 4 4

Zážehový motor V8 SUPERCHARGED (550 k) 4

ROZVOR

Standardní rozvor 4 4 4 4 4

Dlouhý rozvor 4 4 4 4
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HSE VOGUE

–  Rámeček, mřížka a žebrování masky chladiče v odstínu Dark Atlas

–  Lišty ventilačních otvorů a kliky dveří v barvě karoserie

–  Ozdobné prvky na předním nárazníku v odstínu Atlas

– Sedadla čalouněná zrnitou kůží.

–  Rámeček masky chladiče v odstínu Dark Atlas, mřížka 

a žebrování masky chladiče v odstínu Atlas

–  Lišty ventilačních otvorů a kliky dveří v barvě karoserie

–  Ozdobné prvky na předním nárazníku v odstínu Atlas

–  Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Santorini 
u verze LWB s dlouhým rozvorem

–  Sedadla čalouněná kůží Oxford.

PRO KAŽDÝ MODEL JSOU 
K DISPOZICI RŮZNÉ 
MOTORY A JEDINEČNÉ 
PRVKY VÝBAVY.

Tento průvodce Vám pomůže vybrat si Váš ideální 
Range Rover. Na následujících stránkách se seznámíte 
se standardní výbavou jednotlivých modelů.

2
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

–  Rámeček masky chladiče v odstínu Dark Atlas, mřížka masky chladiče 
v odstínu Atlas a leskle chromované žebrování

–  Ozdobné prvky na lištách ventilačních otvorů a na předním nárazníku 
v odstínu Atlas

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

–  Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Santorini u verze s dlouhým 
rozvorem (LWB)

– Logo Autobiography na víku zavazadlového prostoru

–  Nápis Autobiography na prahových lištách

–  Sedadla čalouněná poloanilinovou kůží s kontrastním prošíváním

–  Reliéfní nápis Autobiography na prostřední části zadních sedadel

–  Kožené čalounění stropu a kůží obšitý volant

–  Páčky pro manuální řazení pod volantem s povrchovou úpravou Noble.

–  Rámeček masky chladiče v odstínu Dark Atlas, mřížka a žebrování masky 
chladiče v odstínu Atlas

–  Ozdobné prvky na lištách ventilačních otvorů a na předním nárazníku 
v odstínu Atlas

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

–  Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Santorini u verze 
s dlouhým rozvorem (LWB)

– Aerodynamická kola z lehkých slitin

–  Sedadla čalouněná poloanilinovou kůží s kontrastním prošíváním.

–  Exkluzivní maska chladiče, rámeček 
masky chladiče v odstínu černá 
Santorini, vnitřní část rámečku leskle 
chromovaná, mřížka masky chladiče 
s leskle chromovanými doplňky, vnitřní 
část mřížky v odstínu Graphite Atlas

–  Lišty ventilačních otvorů a ozdobná 
lišta na horní části víka zavazadlového 
prostoru v odstínu Atlas

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

–  Ozdobné prvky na bocích a nárazníku 
v odstínu Bright Atlas nebo na přání 
Graphite Atlas

–  Exkluzivní nápis Range Rover 
s vroubkovaným povrchem a leskle 
chromovaným rámečkem

–  Kryty vnějších zpětných zrcátek 
v barvě karoserie u verze 
se standardním rozvorem (SWB) 
a v odstínu černá Santorini u verze 
s dlouhým rozvorem (LWB)

–  Ozdobný panel na spodní části víka 
zavazadlového prostoru z kartáčované 
ušlechtilé oceli (mezi horní a spodní 
částí víka zavazadlového prostoru)

–  Exkluzivní logo SVAutobiography 
s leskle černým podkladem

–  Charakteristické zadní svítilny 
s diodami LED

–  Osvětlené hliníkové prahové lišty 
s jedinečným nápisem Autobiography

–  Exkluzivní design sedadel 
a prošívání, čalounění perforovanou 
poloanilinovou kůží

–  Čalounění stropu perforovanou kůží

–   Vylepšený design středové konzoly 
pro zadní sedadla s dodatečnou 
odkládací schránkou

–  Elektricky ovládané stolky obšité kůží 
v odstínu Ebony.
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STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† K dispozici jako součást paketu   Δ Volitelná výbava bez příplatku

Motor a převodovka, podvozek a jízdní dynamika

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

Ochrana proti načerpání nesprávného paliva (1) 4 4 4 4 4

Osmistupňová automatická převodovka 4 4 4 4 4

Aktivní lamely v masce chladiče (1) 4 4 4 4 4

Dvoustupňová rozdělovací převodovka s redukčním převodem 4 4 4 4 4

Trvalý pohon všech kol (4WD) 4 4 4 4 4

Adaptive Dynamics 4 4 4 4 4

Systém Stop/Start 4 4 4 4 4

Regulace brzdné síly v zatáčce CBC (Cornering Brake Control) 4 4 4 4 4

Otočný volič jízdních režimů 4 4 4 4 4

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

Terrain Response 4 4 – – –

Terrain Response 2 Automatic (součást sériové výbavy pro V8 Supercharged) 088IA 8 8 4 4 4

All-Terrain Progress Control (2) (3) 095CB 8† 8† – 4 4

Dynamic Response (4) – 4 – 4 4

Aktivní uzávěrka zadního diferenciálu (5) (6) 027DB – 8 8 8 8

Elektricky ovládaná parkovací brzda EPB (Electric Parking Brake) 4 4 4 4 4

Elektronicky řízené vzduchové odpružení (s variabilní světlou výškou) 4 4 4 4 4

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

Elektronicky řízené vzduchové odpružení s diagonálně propojenými pružinami, automatickým udržováním 
stálé světlé výšky, několika režimy a čtyřmi úrovněmi světlé výšky (pro nastupování, normální, terénní, zvýšená) 4 4 4 4 4

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

Elektronicky řízený stabilizační systém 4 4 4 4 4

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

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

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

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

Aktivní systém proti uvíznutí RGR (Reactive Grounding Response) 4 4 4 4 4

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

20“ brzdové třmeny (5) – 4 4 4 4
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

(1) Dodává se pouze pro TDV6, SDV6 Hybrid a SDV8   (2) Dodává se pouze v kombinaci se systémem Terrain Response 2   (3) Nedodává se pro SDV6 Hybrid   (4) Dodává se pouze pro SDV8 a V8 Supercharged   (5) Nedodává se pro TDV6   
(6) Nedodává se pro Autobiography a SVAutobiography SDV8 LWB   (7) Dodává se pouze v kombinaci se standardním rozvorem SWB   (8) Standardní výbava pro Vogue a Hybrid LWB   (9) Nedodává se v kombinaci s kryty bočních ventilačních otvorů 
v odstínu Atlas, kontrastní střechou v odstínu stříbrná Indus nebo paketem Black Design   (10) Nedodává se v kombinaci s pakety vnějších ozdobných prvků v odstínu Dark Atlas nebo paketem Black Design   (11) Nedodává se v kombinaci s dvoubarevným 
lakováním karoserie (Duo Tone)   (12) Nedodává se v kombinaci s kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas nebo s pakety vnějších ozdobných prvků v odstínu Dark Atlas   (13) Dodává se pouze v kombinaci s prostorovým kamerovým systémem 
a koly z lehkých slitin 029TN nebo 029TP.

Vnější výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ 
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Dvojité koncovky výfuku 4 4 4 4 4

Kovová střecha – nelze pro verze s dlouhým rozvorem (LWB) (7) 041CY 4 4 4 Δ –

Pevné panoramatické střešní okno (včetně elektricky ovládané sluneční clony) (8) 041CX 8 8 8 Δ Δ

Posuvné panoramatické střešní okno (včetně elektricky ovládané sluneční clony) 041CZ 8 8 8 4 4

Střecha v barvě karoserie 4 4 4 4 4

Střecha v kontrastní barvě – stříbrná Indus 080AD 8 8 8 8 8

Střecha v kontrastní barvě – černá Santorini 080AN 8 8 8 8 8

Stylingový paket karoserie 1 – aplikace na předním a zadním nárazníku, předních dveřích, blatnících a bočních 
přívodech vzduchu v provedení Dark Atlas Finish (9) 074LX – 8 8 8 –

Stylingový paket karoserie 2 – viz Stylingový paket 1 kromě ozdobných prvků na bočních přívodech vzduchu 
v provedení Dark Atlas Finish (9) 074LY – 8 8 8 –

Ozdobné prvky na krytech bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas (10) 080XH – 8 8 8 –

SVAutobiography – Stylingový paket 1 (aplikace na předním a zadním nárazníku, 
předních dveřích, blatnících a bočních přívodech vzduchu v provedení Atlas Finish, 
boční přívody vzduchu v barvě karoserie s chromovými detaily) (11)

074OS – – – – 4

SVAutobiography – Stylingový paket 2 (aplikace na předním a zadním nárazníku, předních dveřích, blatnících 
a bočních přívodech vzduchu v provedení Graphite Atlas Finish, boční přívody vzduchu v barvě karoserie 
s chromovými detaily) (9)

074OR – – – – Δ

SVAutobiography – Stylingový paket 3 (aplikace na předním a zadním nárazníku, předních dveřích, blatnících 
a bočních přívodech vzduchu v provedení Atlas Finish, boční přívody vzduchu v provedení Atlas Finish 
s chromovými detaily) (9)

074OT – – – – Δ

Paket Black Design – obsahuje následující prvky výbavy exteriéru v provedení Gloss Black Finish: akcentové 
prvky u dveří a nárazníků, mřížky chladiče, ozdobné prvky na předním nárazníku, kryty vnějších zpětných 
zrcátek, horní a dolní část klik dveří u verzí Hybrid & Autobiography, nápis Range Rover na kapotě motoru 
a víku zavazadlového prostoru, ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru (12) (13)

074LN – 8† 8† 8† –

SKLA OKEN A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané, zvukově izolační, vrstvené čelní sklo 4 4 4 4 4

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru kolem vozu, pamětí 
pro uložení polohy a automatickým naklápěním po zařazení zpětného chodu (svítilny s grafikou v podobě 
loga Range Rover)

4 – – – –

Vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí (svítilny s grafikou v podobě loga Range Rover) 031EB 8 4 4 4 4

Vyhřívaná plocha pod stěrači v klidové poloze (manuální zvednutí z čelního okna) 4 4 4 4 4

Stěrače čelního skla se senzorem deště 4 4 4 4 4

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass (standardní rozvor SWB) 047AB 8 8 8 8 8

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass (dlouhý rozvor LWB) 047BA – 8 8 Δ Δ

Tepelně izolační čelní sklo 047AH 8 8 8 8 8

Tepelně izolační čelní sklo a tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 
(standardní rozvor SWB) 047AV 8 8 8 8 8

Tepelně izolační čelní sklo a tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 
(dlouhý rozvor LWB) 047BB – 8 8 4 4
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STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Přední mlhové světlomety 064AP 8 4 4 4 4

Automatické ovládání světlometů 4 4 4 4 4

Xenonové světlomety včetně ostřikovačů 4 – – – –

Xenonové světlomety s charakteristickými světly LED včetně ostřikovačů 064GI 8 4 – – –

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů 064DI 8 8 4 4 4

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

Světlomety pro denní svícení 4 4 4 4 4

Senzor světla s funkcí „Follow-me-home” (pozdržené vypínání světlometů) 4 4 4 4 4

Zadní svítilny LED 4 4 4 4 –

Charakteristické zadní svítilny LED – – – – 4

Třetí brzdové světlo 4 4 4 4 4

LAK

Nemetalický lak 4 4 4 4 Δ

Metalický lak 8 8 8 8 4

Prémiový metalický lak 8 8 8 8 Δ

Dvoubarevné lakování karoserie (Duo-Tone) 005CQ – – – – 8

JÍZDA S PŘÍVĚSEM

Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu 3000 kg (1) – – 4 4 4

Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu 3500 kg (2) 4 4 – 4 4

Elektricky výsuvné tažné zařízení (včetně elektrické instalace a rámu) 028EJ 8 8 8 8 8

Vyprošťovací háky vpředu a vzadu 4 4 4 4 4

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† Dodává se jako součást paketu Black Design   Δ Volitelná výbava bez příplatku
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ 
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

KOLA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ PRO KOLA

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 501 (3) 029SA 4 Δ – Δ –

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a povrchovou úpravou Satin Dark Grey Finish 
(tmavě šedý saténový lak), Styl 501 (3) 029XR 8 Δ – Δ Δ

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 502 (4) 029SB 8 4 Δ Δ Δ

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a povrchovou úpravou Shadow Chrome Finish 
(chromovaná úprava Shadow), Styl 502 (4) 029SC 8 8 Δ Δ Δ

21“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 101 (na přání pro Autobiography Hybrid) (4) 029SD 8 8 8 4 Δ

21“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish 
(povrch broušený diamantem), Styl 101 (4) 029SE 8 8 8 8 8

21“ kola z lehkých slitin s 6 paprsky, Styl 602 – pouze pro modely s hybridním pohonem (5) 029TA – – 4 Δ Δ

21“ kola z lehkých slitin s 6 paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish 
(povrch broušený diamantem), Styl 602 – pouze pro modely s hybridním pohonem (5) 029TB – – 8 4 8

21“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky a povrchovou úpravou High Gloss Polished Finish 
(s leštěným povrchem a vysokým leskem), Styl 706 029TQ – – – – 4

22“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 504 (4) 029SF 8 8 8 8 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish 
(povrch broušený diamantem), Styl 707 (4) 029SG – – 8 8 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky a povrchovou úpravou Dark Grey Full Gloss Finish (tmavošedá, 
s leštěným povrchem), Styl 707 – pouze pro SVAutobiography V8 S/C SWB (standardní rozvor) (6) 031HP – – – – 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 708 (4) 029SK – – – 8 8

22“ kola z lehkých slitin s 6 paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish 
(povrch broušený diamantem), Styl 601 (4) 029SH – – 8 8 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky a povrchovou úpravou High Gloss Polished Finish 
(s leštěným povrchem a vysokým leskem), Styl 706 (4) 029SX – – – – 8

21“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky a povrchovou úpravou Gloss Black Finish 
(leskle černý povrch), Styl 901 – pouze v kombinaci s paketem Black Design (7) 029TN – 8† 8† 8† –

22“ kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky a povrchovou úpravou Gloss Black Finish 
(leskle černý povrch), Styl 707 – pouze v kombinaci s paketem Black Design (7) 029TP – 8† 8† 8† –

Uzamykatelné matice kol 4 4 4 4 4

Systém Land Rover pro opravu poškozené pneumatiky 4 – – – –

Náhradní, nouzové kolo včetně nářadí 029QQ 8 4 4 4 Δ

Plnohodnotné náhradní kolo z lehkých slitin včetně nářadí (8) 050AQ 8 8 8 8 4

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

Letní pneumatiky (9) (10) (11) 029XI – 8 8 8 8

(1) Standardní výbava pro SDV6 Hybrid a SVAutobiography V8 Supercharged 550 k   (2) Nedodává se pro SDV6 Hybrid a SVAutobiography V8 Supercharged 550 k   (3) Dodává se pouze pro TDV6   
(4) Nedodává se pro SVAutobiography V8 Supercharged SWB   (5) Dodává se pouze pro SDV6 Hybrid   (6) Pouze pro V8 Supercharged SWB   (7) Dodává se pouze v kombinaci s paketem Black Design   
(8) Nedodává se pro Autobiography a SVAutobiography SDV8 LWB   (9) Dodává se pouze v kombinaci s motory SDV8 a V8 Supercharged   (10) Dodává se pouze v kombinaci s 22“ koly y lehkých slitin      
(11) Nedodává se pro SVAutobiography V8 Supercharged 550 k.
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Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

SEDADLA

Úchyty ISOFIX pro dětské sedačky 4 4 4 4 4

Loketní opěrky pro sedadla řidiče a spolujezdce vpředu 4 4 4 4 4

Zadní sedadla s otvorem v opěradle pro přepravu dlouhých předmětů 4 4 4 4 –

Vyhřívaná sedadla vpředu 4 4 4 4 4

Přihrádky / odkládací kapsy na zadní části opěradel sedadel vpředu – potažené kůží 4 4 4 4 4

Přihrádky / odkládací kapsy na zadní části opěradel sedadel vpředu – s vnitřní stranou čalouněnou látkou (1) 033MM – – – – Δ

Reliéfní nápis Autobiography na prostřední části zadních sedadel – – – 4 –

Sedadla čalouněná zrnitou kůží, Styl 2 – vyhřívaná zadní sedadla 033SB 8 – – – –

Sedadla čalouněná kůží Oxford, Styl 13 – přední sedadla s masážní funkcí 033SD – 8 – – –

Sedadla čalouněná kůží Oxford, Styl 15 – klimatizovaná přední a zadní sedadla, vpředu  
s masážní funkcí a elektricky nastavitelnými bederními opěrkami ve čtyřech směrech vzadu 033SF – 8 – – –

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 17 – přední sedadla s masážní funkcí – pouze pro modely  
s hybridním pohonem 033SU – – 8 – –

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 18 – klimatizovaná přední a zadní sedadla s elektricky 
nastavitelnými bederními opěrkami ve čtyřech směrech vzadu – pouze pro modely s hybridním pohonem 033SW – – 8 – –

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 19 – klimatizovaná přední a zadní sedadla, vpředu s masážní 
funkcí a elektricky nastavitelnými bederními opěrkami ve čtyřech směrech vzadu (pro SVAutobiography  
s perforovanou semianilinovou kůží) (2)

033SG – – 8 4 –

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ čalouněná semianilinovou kůží včetně 033SG, Styl 20 – 
pouze pro modely s hybridním pohonem (3) 033SV – – 8 – –

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ čalouněná semianilinovou kůží včetně 033SG, Styl 21 – 
nelze pro verze s dlouhým rozvorem (LWB) (3) 033SP – – – 8 –

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† Dodává se jako součást paketu   Δ Volitelná výbava bez příplatku
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ 
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

SEDADLA (POKRAČOVÁNÍ)

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 22 – přední sedadla s masážní funkcí a nastavením sklonu horní 
části opěradel  řidiče a spolujezdce vpředu – pouze pro modely s hybridním pohonem 033TJ – – 8 – –

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 23 – klimatizovaná přední a zadní sedadla s elektricky 
nastavitelnými bederními opěrkami ve čtyřech směrech vzadu a nastavením sklonu horní části opěradel řidiče 
a spolujezdce vpředu – pouze pro modely s hybridním pohonem

033TK – – 8 – –

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 24 – klimatizovaná přední a zadní sedadla, vpředu s masážní 
funkcí, elektricky nastavitelnými bederními opěrkami ve čtyřech směrech vzadu (standardní výbava pro 
Autobiography) a nastavením sklonu horní části opěradel řidiče a spolujezdce vpředu (4)

033TL – – 8 8 –

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ čalouněná semianilinovou kůží včetně 033SG, 079BO 
a nastavením sklonu horní části opěradel řidiče a spolujezdce vpředu, Styl 25 – pouze pro modely s hybridním 
pohonem

033TM – – 8 – –

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ čalouněná semianilinovou kůží a nastavením sklonu 
horní části opěradel řidiče a spolujezdce vpředu včetně 033SG, Styl 26 (5) 033TN – – – 8† –

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ čalouněná semianilinovou kůží včetně 033SG. 
Středová konzola s odkládací schránkou s funkcí chlazení, držák na nápoje, odnimatelný úložný prostor pro 
multimediální sluchátka a elektricky výsuvné stolky s dokovací stanicí pro připojení USB. Osvětlení prostoru 
v oblasti nohou (3)

033TS – – – – 4

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ čalouněná semianilinovou kůží včetně nastavením 
sklonu horní části opěradel řidiče a spolujezdce vpředu a 033SG. Exkluzivní středová konzola s odkládací 
schránkou s funkcí chlazení, držák na nápoje, odnimatelný úložný prostor pro multimediální sluchátka a 
elektricky výsuvné stolky s dokovací stanicí pro připojení USB. Osvětlení prostoru v oblasti nohou (1) (6)

033TP – – – – 4

Exkluzivní design Poltrona Frau® – exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ čalouněná prvotřídní 
kůží pro verze se standardním rozvorem (SWB) – nelze v kombinaci s 129AQ (3) 033TQ – – – – 8

Exkluzivní design Poltrona Frau® – exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ čalouněná prvotřídní 
kůží pro verze s dlouhým rozvorem (LWB) – nelze v kombinaci s 129AQ (1) 033TU – – – – 8

Opěrky hlavy s nastavitelnými bočními opěrnými polštáři vpředu (6) 033DK 8† – – – –

Opěrky hlavy s nastavitelnými bočními opěrnými polštáři – vpředu a vzadu 033DP – 8 8 4 4

Příležitostná sedadla – Event Seating (2 exkluzivní rozkládací sedadla do zavazadlového prostoru určená 
pro sezení pod zadním výklopným víkem, čalouněná kůží v odstínu Ebony nebo Tan) 033QE – – – – 8

(1) Pouze pro verze LWB   (2) Nedodává se pro Autobiography LWB   (3) Nedodává se pro verze LWB   (4) Standardní výbava pro Autobiography LWB   (5) Pouze v kombinaci s kobercovými rohožemi vpředu a vzadu s kontrastním lemováním a kovovými 
ochrannými rohy   (6) Dodává se pouze v kombinaci se zábavním systémem pro cestující vzadu.    
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Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

VOLANT

Multifunkční volant obšitý kůží 4 – – – –

Vyhřívaný multifunkční volant obšitý kůží 032DV 8 4 4 4 Δ

Vyhřívaný, multifunkční volant v kombinaci kůže a dřeva 032DR 8 8 8 Δ 4

OZDOBNÁ OBLOŽENÍ

Ozdobné obložení v provedení figurativní eben Macassar 4 4 4 4 4

Ozdobné obložení ze dřeva s černým lakem (Grand Black Lacquer) 088EH 8 Δ Δ Δ Δ

Ozdobné obložení ze dřeva ořešáku v odstínu Shadow 088HF – 8 Δ Δ Δ

ČALOUNĚNÍ STROPU

Čalounění stropu Morzine (Cirrus a Ivory) 4 4 4 – –

Čalounění stropu Morzine (Ebony) 005BJ 8 8 8 – –

Čalounění stropu Alston (Cirrus, Ivory nebo Ebony), v závislosti na barevném provedení) (1) 088HE 8 8 8 4 –

Kožené čalounění stropu (Cirrus, Ivory nebo Ebony, v závislosti na barevném provedení) (2) 088FE – – – 8 –

Čalounění stropu v perforované kůži – – – – 4

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† Dodává se jako součást paketu   Δ Volitelná výbava bez příplatku
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ 
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

VNITŘNÍ VÝBAVA

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 4 4 4 4 4

Třízónová automatická klimatizace 4 4 4 – –

Čtyřzónová automatická klimatizace 022BG 8 8 – 4 4

Čtyřzónová automatická klimatizace pro modely s hybridním pohonem 022BL – – 8 – 4

Jednodílné sluneční clony s osvětleným kosmetickým zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce 4 – – – –

Dvoudílné sluneční clony s osvětleným kosmetickým zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce 115AP 8† 4 4 4 4

Středová konzola vpředu s chlazenou schránkou 038EA 8 8 8 8 8

Středová konzola vzadu s chlazenou schránkou 038FB – – 8† 8† –

Středová konzola vzadu se schránkou s funkcí chlazení nápojů – – – – 4

Dekorační osvětlení interiéru 4 4 – – –

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru 064FM 8 8 4 4 4

Kuřácký paket (zapalovače cigaret vpředu) 094AA 8 8 8 8 8

Nekuřácký paket (odkládací přihrádka místo popelníku) 4 4 4 4 4

Kobercové rohože vpředu a vzadu 079AJ 8 4 4 – –

Kobercové rohože vpředu a vzadu s kontrastním lemováním a kovovými rohy 079BO – – 8† 4 4

Manuálně nastavitelná opěrka nohy – – – – 4

Leštěné pedály 051AJ – 8 8 8 8

Hliníkové prahové lišty s nápisem Range Rover 4 4 4 – –

Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Range Rover 048BD 8 8 8 – –

Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Autobiography – – – 4 –

Osvětlené hliníkové prahové lišty s jedinečným nápisem Autobiography – – – – 4

Elektricky ovládané sluneční clony pro zadní okno – 4 4 4 4

Elektricky výsuvné stolky vzadu čalouněné černou kůží – – – – 4

Elektricky výsuvné stolky vzadu s dřevěnou povrchovou úpravou 038GD – – – – Δ

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Prostorový alarm (včetně houkačky se záložním napájením) 4 4 4 4 4

Aktivní omezovač rychlosti ASL (Active Speed Limiter) 4 4 4 4 4

Airbagy pro řidiče a spolujezdce (boční, čelní, ochrana hrudníku a pánve) 4 4 4 4 4

Zapínání výstražných světel při intenzivním brzdění 4 4 4 4 4

Elektricky ovládané dětské pojistky 4 4 4 4 4

Otvírání pouze jediných dveří, zákazníkem konfigurovatelné 4 4 4 4 4
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Praktická výbava a zavazadlový prostor

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

PRAKTICKÁ A KOMFORTNÍ VÝBAVA

Přední a zadní parkovací senzory s vizualizací na displeji 4 4 4 4 4

Parkovací asistent pro podélné parkování (1) (2) 086GZ 8† 8 8 8 –

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd z parkovacího místa, prostorové 
parkovací senzory – zobrazení prostoru kolem vozu v úhlu 360° (1) (3) 086HA 8† 8† 8† 8† 4

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) s rozpoznáváním dopravních značek (4) (5) 086DB 8† 8† 8† 8† 8†

Prostorový kamerový systém s vedoucími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu, 1 kamera na předním 
nárazníku, 2 kamery pod kryty vnějších zpětných zrcátek a 1 zadní kamera 086GC 8† 4 4 4 4

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel (6) 086GH 8† 8 8 8 –

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a se systémem varujícím před kolizí při 
couvání (1) 086GF 8† 8 8 8 4

Senzor sledování hloubky brodu (Wade Sensing™) (6) (7) 075EA 8† 8† 8† 8† 4

Dálkové ovládání garážových vrat (HomeLink®) (8) 025FG 8 8 8 8 8

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v dopravních kolonách, inteligentní funkcí nouzového brzdění 
a aktivními bezpečnostními pásy 065AG 8 8 8 8 8

Systém bezhlučného dovírání dveří (Soft Door Close System) (9) 076FC 8 4 4 4 4

Bezklíčkový přístupový systém (Keyless Entry) 066AC 8 4 4 4 4

Mimořádně objemná přídavná nádrž pro kapalinu do ostřikovače (2,1 litru navíc)  
(standardní objem nádrže je 6 litrů) (10) 039BB 8 8 8 8 8

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním 043AV 8 8 8 8 8

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru s aretovatelnou příčkou pro zajištění zavazadel (10) 135AH 8 8 8 8 Δ

Kryt zavazadlového prostoru (zavěšený s pevnou deskou) 4 4 4 4 4

Kotevní body v zavazadlovém prostoru 4 4 4 4 4

Podlaha zavazadlového prostoru z figurativního ebenu Macassar (11) 079CH – – – – 8†

Podlaha zavazadlového prostoru ze dřeva vlašského ořechu v odstínu Shadow (12) 079CJ – – – – 8†

Podlaha zavazadlového prostoru z barmského teaku (13) 079CK – – – – 8†

Manuální ovládání víka zavazadlového prostoru, dvoudílné 4 – – – –

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru, dvoudílné – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) 070BA 8† 4 4 4 4

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† Dodává se jako součást paketu   Δ Volitelná výbava bez příplatku
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

Informace, komunikace a zábava

OBJEDNACÍ 
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

Meridian™ Sound System o výkonu 380 W 4 4 – – –

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 19 reproduktory včetně subwooferu, 
rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3), 8“ dotykový barevný displej a rozhraní pro připojení 1 x AUX, 
1x iPhone®/iPod®, 1x USB

025LN 8 8 4 4 –

Meridian™ Signature Reference Sound System se zesilovačem o výkonu 1 700 W a 29 reproduktory včetně 
subwooferu 025LV – – 8 8 4

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

Bluetooth® / Audiostreaming 4 4 4 4 4

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač)* 129AK 8 4 4 4 4

Infotainment Touchscreen – dotykový displej pro informační a zábavní systémy vpředu 
s technologií Dual View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na displeji 
(včetně 1 sady bezdrátových sluchátek)

087AM 8 8 8 8 4

Průhledový displej HUD (Head Up Display) (14) 039IB 8† 8† 8† 8† 8†

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech s 8“ dotykovými displeji integrovanými 
v zadní stěně opěrek hlavy předních sedadel,  s nastavitelnými bočními polštáři na předních 
sedadlech, přehrávačem DVD a dálkovým ovládáním včetně 2 sad bezdrátových sluchátek 
(jeden vstup USB pro 2. řadu sedadel) – verze SWB (15)

129AH 8† 8† 8† 8† 4

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech s 8“ dotykovými displeji integrovanými 
v zadní stěně opěrek hlavy předních sedadel, s nastavitelnými bočními polštáři na předních 
sedadlech, přehrávačem DVD a dálkovým ovládáním včetně 2 sad bezdrátových sluchátek 
(jeden vstup USB pro 2. řadu sedadel) – verze LWB (15)

129AH – 8† 8† – –

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech s 10,2“ dotykovými displeji umístěnými 
z pohledu cestujících na opěradlech předních sedadel, s nastavitelnými bočními polštáři 
na předních sedadlech, přehrávačem DVD, dálkovým ovládáním včetně 2 sad bezdrátových 
sluchátek (jeden vstup USB pro 2. řadu sedadel – verze SWB (16)

129AQ – – 8† 8† –

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech s 10,2“ dotykovými displeji umístěnými 
z pohledu cestujících na opěradlech předních sedadel, s nastavitelnými bočními polštáři 
na předních sedadlech, přehrávačem DVD, dálkovým ovládáním včetně 2 sad bezdrátových 
sluchátek (jeden vstup USB pro 2. řadu sedadel – verze LWB (16)

129AQ – – 8† 4 4

KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

*Přestože Land Rover i nadále úzce spolupracuje se svými partnery na vývoji standardů televizního vysílání po celém světě, nemůžeme žel zaručit funkci televizního tuneru ve všech zemích za všech okolností.
(1) Dodává se pouze s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí a prostorovým kamerovým systémem (Surround Camera)   (2) Nedodává se s parkovacím asistentem   (3) Nedodává se s parkovacím asistentem pro podélné parkování   (4) Dodává se 
pouze s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí a s asistentem dálkových světel proti oslnění – senzorově řízený systém svícení reagující na vozidla v protisměru   (5) Nedodává se v kombinaci s dálkovým ovládáním garážových vrat – HomeLink®   

(6) Dodává se pouze s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí   (7) Dodává se pouze ve spojení s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí a s výstražným systémem sledování slepého úhlu   (8) Nedodává se s rozpoznáváním dopravních 
značek s asistentem pro jízdu v jízdním pruhu   (9) Dodává se pouze s bezklíčkovým přístupovým systémem Keyless Entry   (10) Nedodává se pro Autobiography a SVAutobiography SDV8 LWB   (11) Dodává se pouze s ozdobným obložením figurativní eben 
Macassar nebo leskle černé dřevo   (12) Dodává se pouze s ozdobným obložením ořešák Shadow nebo leskle černé dřevo   (13) Dodává se pouze s ozdobným obložením leskle černé dřevo   (14) Dodává se pouze v kombinaci s determálními skly   
(15) Nedodává se v kombinaci se sedadly „Styl 22, 23, 24, 25 a 26“. Ve výbavové řadě HSE pouze ve spojení s 033DK. Pro další výbavové řady dostupné ve spojení s 033DP   (16) Dodává se pouze se sedadly „Styl 22, 23, 24, 25 a 26“.

73



INDIVIDUALIZACE EXTERIÉRU – PAKETY VNĚJŠÍCH OZDOBNÝCH PRVKŮ
Máte mnoho možností, jak si upravit vzhled Vašeho vozu podle Vašeho osobního 
vkusu. Kromě standardního provedení si můžete v rámci paketů vnějších 
ozdobných prvků změnit povrchovou úpravu krytů bočních ventilačních otvorů 

na odstín Atlas nebo si vybrat povrchovou úpravu Dark Atlas. Tyto pakety se 
dodávají také jako příslušenství. Paket Black Design dodá celkovému designu 
vozidla ještě asertivnější charakter díky leskle černé úpravě individuálních prvků.3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ (výchozím modelem je Vogue)* KRYTY BOČNÍCH VENTILAČNÍCH OTVORŮ V ODSTÍNU ATLAS**†

–  Rámeček masky chladiče v odstínu Dark Atlas, mřížka a žebrování masky chladiče v odstínu Atlas

–  Lišty ventilačních otvorů a kliky dveří v barvě karoserie

–   Ozdobné prvky na předním nárazníku v odstínu Atlas

–  Spodní ozdobné prvky v odstínu Atlas.

– Rámeček masky chladiče v odstínu Dark Atlas, mřížka a žebrování masky chladiče v odstínu Atlas

– Lišty ventilačních otvorů a kliky dveří v barvě karoserie

– Ozdobné prvky na předním nárazníku v odstínu Atlas

– Spodní ozdobné prvky v odstínu Atlas

– Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas.

*Model na snímku má 22“ kola z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky, Styl 504, dodávaná na přání. 
**U některých paketů vnějších ozdobných prvků platí omezení pro barvy laku karoserie a střechy. 
†Kontrastní střecha v odstínu stříbrná Indus se nedodává.
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KROK 3
VYBERTE SI BARVU 

Více informací Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover. Nebo použijte náš online konfigurátor na webové adrese landrover.cz

PAKETY VNĚJŠÍCH OZDOBNÝCH PRVKŮ DARK ATLAS† PAKET BLACK DESIGN**†

–  Rámeček masky chladiče v odstínu Dark Atlas, mřížka a žebrování masky chladiče v odstínu Atlas

– Kliky dveří v barvě karoserie

–  Spodní ozdobné prvky v odstínu Dark Atlas

–  Lišty ventilačních otvorů a ozdobné prvky na předním a zadním nárazníku v odstínu Dark Atlas

–  Na přání kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Dark Atlas.

–  Rámeček, mřížka a žebrování masky chladiče v odstínu leskle černá Santorini

–  Lišty ventilačních otvorů a ozdobné prvky na předním nárazníku v odstínu leskle černá Santorini

–  Spodní ozdobné prvky v odstínu leskle černá Santorini

–  Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu leskle černá Santorini

–  Horní kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu leskle černá Santorini

–  Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru v odstínu leskle černá Santorini

–  Výběr dvou typů kol s černou povrchovou úpravou – 21“ a 22“ včetně černých matic kol

–  Nápis Range Rover na kapotě motoru a víku zavazadlového prostoru v odstínu leskle černá Santorini.
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Bílá Yulong*
(metalický lak)

Stříbrná Aleutian†

(metalický lak)
Bílá Fuji 
(nemetalický lak)

Stříbrná Indus* 
(metalický lak)

Barva karoserie a střechy

Šedá Scotia 
(metalický lak)

Kaikoura Stone*
(metalický lak)

Šedá Corris* 
(metalický lak)

Červená Firenze 
(metalický lak)

Aruba* 
(prémiový metalický lak)

Kontrastní černá Santorini

Na přání dodávaná barva střechy

Kontrastní stříbrná Indus**

není v nabídcenení v nabídcenení v nabídce není v nabídce není v nabídce není v nabídce

Poté, co jste si vybrali model, si můžete zvolit barvu karoserie. 
Největší možný výběr Vám nabídne paleta barev pro modely 
Range Rover Autobiography a SVAutobiography, která 

zahrnuje další možnosti, včetně prémiových metalických laků, 

laků s pigmenty ChromaFlair a dvoubarevného (Duo Tone) 
lakování karoserie. Více informací naleznete na landrover.cz 
nebo se obraťte na svého prodejce Land Rover.

*Dodává se jako dvoubarevné (Duo Tone) lakování karoserie pro SVAutobiography s horní částí karoserie v odstínu černá Satorini.   **Nedodává se s pakety vnějších ozdobných prvků Dark Atlas   †Nedodává se od října 2015.
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

Červená Montalcino* 
(metalický lak)

KROK 3
VYBERTE SI BARVU 

Černá Mariana 
(prémiový metalický lak)

Černá Santorini 
(metalický lak)

Šedá Waitomo*
(prémiový metalický lak)

Černá Barolo 
(prémiový metalický lak)

Šedá Carpathian 
(prémiový metalický lak)

Zelená Aintree* 
(metalický lak)

Modrá Loire* 
(metalický lak)

Kontrastní černá Santorini

Na přání dodávaná barva střechy

Kontrastní stříbrná Indus**

Kompletní informace o nabídce barev pro modely Autobiography a SVAutobiography Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

není v nabídce není v nabídce není v nabídce
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OBJEDNACÍ KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

KOLA

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 501 029SA 4 ∆ – ∆ ∆

19“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a povrchovou úpravou Satin Dark Grey Finish (tmavě šedý saténový lak), Styl 501 029XR 8 ∆ – ∆ ∆

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 502 029SB 8 4 ∆ ∆ ∆

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a povrchovou úpravou Shadow Chrome Finish (chromovaná úprava Shadow), 
Styl 502 029SC 8 8 ∆ ∆ ∆

21“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 101 029SD 8 8 8 4 ∆

21“ kola z lehkých slitin s 6 paprsky, Styl 602 – pouze pro modely s hybridním pohonem 029TA – – 4 ∆ ∆

21“ kola z lehkých slitin s 6 paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish (povrch broušený diamantem),  
Styl 602 – pouze pro modely s hybridním pohonem 029TB – – 8 4 8

21“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky a povrchovou úpravou High Gloss Polished Finish (s leštěným povrchem a vysokým 
leskem), Styl 706 029TQ – – – – 4

20“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY  
STYL 502

19“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 501

19“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY  
TMAVĚ ŠEDÝ SATÉNOVÝ LAK 

STYL 501

4
20“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY  

STYL 502  
CHROMOVANÁ ÚPRAVA SHADOW

21“ KOLA S 10 PAPRSKY  
STYL 101

21“ KOLA SE 7 PAPRSKY  
LEŠTĚNÝ POVRCH, VYSOKÝ LESK 

STYL 706

21“ KOLA S 6 PAPRSKY 
STYL 602

21“ KOLA S 6 PAPRSKY  
POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM 

STYL 602

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   Δ Volitelná výbava bez příplatku   – Nedodává se78



Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz
Poznámka: Při montáži 22“ kol může dojít na nerovném povrchu k jistému zhoršení komfortu odpružení a zvýšení hlučnosti od podvozku. 
Naopak řízení a ovladatelnost při rychlejší jízdě se nepatrně zlepší.

OBJEDNACÍ KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

KOLA

21“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish (povrch broušený diamantem), Styl 101 029SE 8 8 8 8 8

21“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky, Styl 901, leskle černá (k dispozici pouze s paketem Stealth) 029TN – 8 8 8 –

22“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 504 029SF 8 8 8 8 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish (povrch broušený 
diamantem), Styl 707 029SG – – 8 8 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 708 029SK – – – 8 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky a povrchovou úpravou Gloss Black Finish (leskle černý povrch), Styl 707 – 
pouze v kombinaci s paketem Black Design 029TP – 8 8 8 –

22“ kola z lehkých slitin s 6 paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish (povrch broušený diamantem), Styl 601 029SH – – 8 8 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky a povrchovou úpravou High Gloss Polished Finish (s leštěným povrchem a vysokým 
leskem), Styl 706 029SX – – – – 8

22“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky a povrchovou úpravou Dark Grey Full Gloss Finish (tmavošedá, s leštěným povrchem), Styl 707 031HP – – – – 8

KROK 4
VYBERTE SI KOLA 

21“ KOLA S 10 PAPRSKY 
POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM

STYL 101

22“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 504

22“ KOLA SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY  
POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM

STYL 707

22“ KOLA SE 7 PAPRSKY 
STYL 708

21“ KOLA S 9 PAPRSKY 
LESKLE ČERNÁ 

STYL 901

22“ KOLA S 6 PAPRSKY 
POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM

STYL 601

22“ KOLA SE 7 PAPRSKY 
LEŠTĚNÝ POVRCH, VYSOKÝ LESK

STYL 706

22“ KOLA SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY 
LESKLE ČERNÁ 

STYL 707

22“ KOLA SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY 
TMAVĚ ŠEDÁ, VYSOKÝ LESK 

STYL 707
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VYBERTE SI USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL

Zadní sedadla

Na kůží čalouněných zadních sedadlech naleznou pohodlí až tři cestující. Sklon 
opěradla může být nastavován manuálně nebo elektricky.

Sklopením prostřední části sedadla získají cestující na krajních sedadlech držáky 
pro nápoje.

Všechna zadní sedadla lze sklopit, aby vznikl ještě větší zavazadlový prostor. 

Sedadla, vybavená elektrickým seřizováním sklonu opěradla, se mohou složit 
elektricky na povel tlačítka v zavazadlovém prostoru.

K dispozici pro modely se standardním a dlouhým rozvorem. Nedodává se 
pro SVAutobiography.

5
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KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Dvě samostatná zadní sedadla „Business Class“

Na přání dodávaná samostatná zadní sedadla „Business Class“ poskytují nejvyšší úroveň 
komfortu a pohodlí. Mezi dvěma samostatnými sedadly prochází prodloužená středová 
konzola, obložená nejkvalitnějším dřevem. Výčet funkcí sedadel zahrnuje paměť pro uložení 
polohy, elektrické seřizování sklonu opěradla a tři druhy masáže.

Volbou verze s dlouhým rozvorem získáte o 186 mm více prostoru pro nohy ve druhé 
řadě sedadel a výhodu seřizování sklonu opěradel zadních sedadel v rozsahu zvětšeném 
o 17 stupňů.

K dispozici pro modely Hybrid, Autobiography a standardně pro SVAutobiography. 
Dodávají se pro varianty jak se standardním, tak s dlouhým rozvorem.

Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz 81



Poté, co jste si zvolili model, si můžete z následujícího přehledu vybrat dokonalou kombinaci barev interiéru a exteriéru a dřevěného ozdobného obložení. 

˘ Kombinace doporučovaná designéry   6 Dodávaná kombinace   – Nedodává se

KOMBINACE BAREV EBONY/ 
EBONY 

(strana 85)

ESPRESSO/ALMOND
 

(strana 85)

EBONY/CIRRUS
 

(strana 85)

ESPRESSO/IVORY
 

(strana 86)

EBONY/IVORY
 

(strana 86)

NAVY/CIRRUS
 

(strana 87)

EBONY/ 
TAN 

(strana 87)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ebony Almond Espresso Cirrus Ebony Ivory Espresso Ivory Ebony Cirrus Navy Tan

Koberce Ebony Almond Ebony Espresso Ebony Navy Ebony

MODEL

HSE (zrnitě strukturovaná kůže) 6 6 – 6 – – – – – – – –

Vogue (kůže Oxford) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 – – –

Hybrid (semianilinová kůže) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Autobiography (semianilinová kůže) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SVAutobiography (perforovaná a semianilinová kůže) – – – – – – – – – – – –

DŘEVĚNÉ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Černý lak (Grand Black Lacquer) 6 – – ˘ ˘ – – 6 6 – – ˘

Eben Macassar (Figured Macassar) 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘

Ořešák Shadow (Shadow Walnut) 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

BARVA KAROSERIE

Bílá Yulong 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Bílá Fuji 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Stříbrná Aleutian* 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Stříbrná Indus ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Aruba 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ 6 6 6 6

Šedá Scotia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Šedá Corris ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Červená Firenze 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 –

Červená Montalcino 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Zelená Aintree 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 – – 6

Modrá Loire 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6

Černá Mariana 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Černá Santorini 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘

Šedá Waitomo 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

Šedá Carpathian ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 ˘

Černá Barolo 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 ˘

A B C D E F G

VYBERTE SI KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR
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*Nedodává se od října 2015   **Sedadla Dark Cherry/Ivory mají dvoubarevné čalounění   †K dispozici pouze s čalouněním sedadel Poltrona Frau.
Veškeré podrobné informace o nabídce barev pro modely Autobiography a SVAutobiography Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

KOMBINACE BAREV BROGUE/IVORY
 

(strana 86)

DARK CHERRY/IVORY
 

(strana 86)

EBONY/
PIMENTO
(strana 87)

DARK CHERRY/
IVORY**

(strana 87)

ESPRESSO/
TAN

(strana 88)

EBONY/
LUNAR

(strana 88)

LUNAR/
CIRRUS

(strana 88)

NAVY/
IVORY†

(strana 88)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ivory Brogue Ivory Dark Cherry Pimento Dark Cherry/Ivory Tan Ebony Cirrus Ivory

Koberce Espresso Dark Cherry Ebony Dark Cherry Espresso Lunar Lunar Navy

MODEL

HSE (zrnitě strukturovaná kůže) – – – – – – – – – –

Vogue (kůže Oxford) – – – – – – – – – –

Hybrid (semianilinová kůže) – – – – – – – – – –

Autobiography (semianilinová kůže) 6 6 6 6 6 – – – – –

SVAutobiography (perforovaná semianilinová kůže) – – – – – 6 6 6 6 6

DŘEVĚNÉ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Černý lak (Grand Black Lacquer) – – 6 6 ˘ – – ˘ 6 –

Eben Macassar (Figured Macassar) ˘ ˘ ˘ ˘ 6 ˘ ˘ 6 6 6

Ořešák Shadow (Shadow Walnut) ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 – 6

BARVA KAROSERIE

Bílá Yulong 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Bílá Fuji 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Stříbrná Aleutian* 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Stříbrná Indus 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6

Aruba 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6

Šedá Scotia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Šedá Corris 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6

Kaikoura Stone 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Červená Firenze 6 6 6 6 ˘ 6 – 6 6 6

Červená Montalcino 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ – 6 6 6

Zelená Aintree 6 6 – – 6 – 6 6 6 –

Modrá Loire 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Černá Mariana 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Černá Santorini 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6 6

Šedá Waitomo 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Šedá Carpathian 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘ ˘ 6

Černá Barolo 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO SVAUTOBIOGRAPHY

H I J K L M N O
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*Barva odkládací schránky odpovídá zvolené 
barvě sedadel.

KOMBINACE BAREV SPODNÍ  
ČÁST DVEŘÍ

HORNÍ ČÁST DVEŘÍ 
A LOKETNÍ OPĚRKA

HORNÍ ČÁST  
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

ODKLÁDACÍ  
SCHRÁNKA*

SPODNÍ ČÁST  
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Espresso/Almond Espresso Almond Espresso Espresso/Almond Almond

Ebony/Cirrus Ebony Cirrus Ebony Ebony/Cirrus Cirrus

Espresso/Ivory Espresso Ivory Espresso Espresso/Ivory Ivory

Ebony/Ivory Ebony Ivory Ebony Ebony/Ivory Ivory

Navy/Cirrus Navy Cirrus Navy Navy/Cirrus Cirrus

Ebony/Tan Ebony Tan Ebony Tan Tan

Brogue/Ivory Brogue Ivory Brogue Brogue/Ivory Ivory

Dark Cherry/Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Dark Cherry/Ivory Ivory

Ebony/Pimento Ebony Pimento Ebony Pimento Pimento

EXKLUZIVNĚ PRO SVAUTOBIOGRAPHY

Dark Cherry/Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Ivory Ivory

Espresso/Tan Espresso Tan Espresso Tan Tan

Ebony/Lunar Lunar Lunar Ebony Ebony Lunar

Lunar/Cirrus Lunar Cirrus Lunar Cirrus Cirrus

Navy/Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory

VÝBĚR BAREV
V každém interiéru jsou kombinovány 
dvě barvy – základní a doplňková. 
Výběr barev pro interiér si můžete 
dále individualizovat rozmanitými 
variantami dřevěného ozdobného 
obložení. 
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Espresso/Almond (k dispozici pro modely HSE, Vogue, Hybrid a Autobiography)

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Ebony/Ebony (k dispozici pro modely HSE, Vogue, Hybrid a Autobiography)

Interiér na snímku: Ebony/Ebony, se sedadly Ebony a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem.

Interiér na snímku: Espresso/Almond, se sedadly Almond a ozdobným obložením ze dřeva vlašského 
ořechu Shadow.

Interiér modelu Range Rover ztělesňuje to nejlepší z moderního životního stylu.
Dojem domova navozuje teplo dřevěného ozdobného obložení v kombinaci se 
znamenitými ozdobnými prvky z kovu a měkké kůže. Na výběr je široká škála barevných 
kombinací a materiálů pro čalounění sedadel, které vyhoví jakémukoli vkusu.

NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR

Ebony/Cirrus (k dispozici pro modely HSE, Vogue, Hybrid a Autobiography)

Interiér na snímku: Ebony/Cirrus, se sedadly Cirrus a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem.

A

B C
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Ebony/Ivory (k dispozici pro modely Vogue, Hybrid a Autobiography)Espresso/Ivory (k dispozici pro modely Vogue, Hybrid a Autobiography)

Interiér na snímku: Ebony/Ivory, se sedadly Ivory a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem.Interiér na snímku: Espresso/Ivory, se sedadly Espresso a ozdobným obložením ze dřeva ebenu Macassar.

NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR

D E

Dark Cherry/Ivory (exkluzivní rozšířená nabídka barevných kombinací interiéru, 
k dispozici pro model Autobiography)

Brogue/Ivory (exkluzivní rozšířená nabídka barevných kombinací interiéru, 
k dispozici pro model Autobiography)

Interiér na snímku: Dark Cherry/Ivory, se sedadly Ivory a ozdobným obložením ze dřeva ebenu Macassar.Interiér na snímku: Brogue/Ivory, se sedadly Brogue a ozdobným obložením ze dřeva ebenu Macassar.

H I
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KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Ebony/Pimento (exkluzivní rozšířená nabídka barevných kombinací interiéru, 
k dispozici pro model Autobiography)

Interiér na snímku: Ebony/Pimento, se sedadly Pimento a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem.

Dark Cherry/Ivory (k dispozici pro model SVAutobiography)

Interiér na snímku: Dark Cherry/Ivory, s dvoubarevným čalouněním sedadel Dark Cherry/Ivory a ozdobným 
obložením ze dřeva ebenu Macassar.

J K

Navy/Cirrus (k dispozici pro modely Hybrid a Autobiography)

Interiér na snímku: Navy/Cirrus, se sedadly Navy a ozdobným obložením ze dřeva vlašského ořechu Shadow.

Ebony/Tan (exkluzivní rozšířená nabídka barevných kombinací interiéru, 
k dispozici pro model Autobiography)

Interiér na snímku: Ebony/Tan, se sedadly Tan a ozdobným obložením ze dřeva ebenu Macassar.

F G
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Espresso/Tan (k dispozici pro model SVAutobiography)

Interiér na snímku: Espresso/Tan, se sedadly Tan a ozdobným obložením ze dřeva ebenu Macassar.

Ebony/Lunar (k dispozici pro model SVAutobiography)

Lunar/Cirrus (k dispozici pro model SVAutobiography) Navy/Ivory (k dispozici pro model SVAutobiography)

Interiér na snímku: Ebony/Lunar, se sedadly Ebony a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem.

Interiér na snímku: Lunar/Cirrus, se sedadly Cirrus a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem. Interiér na snímku: Navy/Ivory, se sedadly Ivory čalouněnými kůží Poltrona Frau a ozdobným obložením 
ze dřeva ebenu Macassar.
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NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR
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KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

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

Poté, co jste si zvolili kombinaci barev interiéru, si vyberte jednu ze tří 
variant ozdobného obložení interiéru. Kompletní informace o dostupnosti 
a kombinacích doporučovaných designéry naleznete v přehledu 
nabízených barev a ozdobných obložení na stranách 82 a 83.

OZDOBNÁ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Dřevo s černým lakem

Figurativní eben Macassar

Vlašský ořech Shadow
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

Někteří majitelé chtějí dodat svému vozu více 
individuality a přizpůsobit si Range Rover svým 
specifickým potřebám řadou elegantního 
a praktického příslušenství. Nabízíme Vám 
příslušenství, které je odolné, víceúčelové 
a skýtá příležitost pro dokonalou individualizaci 

modelu Range Rover. A co je důležité, 
příslušenství můžete přidávat v kterékoli fázi 
života vozu. Veškeré schválené příslušenství 
Land Rover je samozřejmě navrhováno 
a vyráběno podle naprosto stejných standardů 
jako originální vybavení Vašeho vozidla.
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Výsuvné boční nášlapy*
Důmyslně řešené, elektricky výsuvné boční nášlapy usnadňují nastupování 
a vystupování. Nášlapy uložené pod bočními prahy se automaticky vysunou při 
otevření dveří nebo po zmáčknutí tlačítka na dálkovém ovládání. Nášlapy se 
automaticky vrátí do výchozí polohy se zavřením dveří. Výsuvné nášlapy jsou citlivé 
na překážky a nevysouvají se v terénu nebo při zařazeném redukčním převodu. 
Více informací Vám poskytne nejbližší prodejce vozů Land Rover.

Pevné boční nášlapy 
VPLGP0226 (pouze pro verze SWB)
Pevné boční nášlapy usnadňují nastupování a vystupování a zlepšují přístup  
ke střeše. Nedodávají se pro verze s dlouhým rozvorem (LWB).

Boční ochranné rámy 
VPLGP0100 (pouze pro verze se standardním rozvorem)
Vyrobeny z ušlechtilé oceli s velmi lesklou povrchovou úpravou. Jejich robustní 
terénní vzhled zvýrazňuje vnější design vozidla. Montáž bočních ochranných rámů 
ovlivní terénní vlastnosti vozidla.

Kola dodávaná jako příslušenství**
Jako příslušenství se dodává kompletní řada kol. Zobrazená kola jsou vyráběna 
speciální metodou kování, která zajišťuje vynikající odolnost. Metoda vibračního 
leštění dodává finální atraktivní povrchovou úpravu.

Elegantní krytky ventilků 
LR027666 – černá vlajka Velké Británie 
LR027664 – vlajka Velké Británie 
LR027560 – Land Rover 
LR027663 – Range Rover
Zkrášlete si kola z lehké slitiny krytkami ventilků z nabídky originálního 
příslušenství Land Rover, které jsou nabízeny v různých stylech.

Chromované kryty vnějších zpětných zrcátek 
VPLGB0073
Kryty vnějších zpětných zrcátek s leskle chromovanou povrchovou úpravou 
elegantně doplňují vnější vzhled vozu Range Rover.

*Není v nabídce pro SDV6 Hybrid LWB. 
**Pouze disk. Bez středových krytů kol.
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

Přední lapače nečistot
VPLGP0109
Lapače nečistot zabraňují rozstřikování nečistot a pomáhají chránit lak karoserie. 
Dodávají se po dvou kusech. Nejsou kompatibilní s bočními výsuvnými nášlapy.

Přední lapače nečistot (pro boční výsuvné nášlapy)
VPLGP0111
Zadní lapače nečistot
VPLGP0110

Pryžová rohož do zavazadlového prostoru
VPLGS0260
Pryžová rohož s logem Range Rover přispívá k ochraně koberce v zavazadlovém 
prostoru před znečištěním. S nepropustným a protiskluzovým povrchem.

Ochranná vana do zavazadlového prostoru
VPLGS0263
Pryžová rohož se zvýšenými okraji přispívá k ochraně koberce na podlaze 
a bočních stěn zavazadlovém prostoru před znečištěním a vlhkostí. Vana 
z polotuhého materiálu má na třech stranách zvýšené okraje.

Přepážka pro oddělení zavazadlového prostoru – v celé výšce interiéru
VPLGS0162
Tato užitečná přepážka bezpečně odděluje přepravovaný náklad od prostoru 
pro cestující. Praktický uzavíratelný otvor uprostřed mříže umožňuje přepravu 
lyží a delších předmětů. Odpovídá směrnici EU. Není kompatibilní se dvěma 
samostatnými sedadly vzadu.

Pryžové podlahové rohože
VPLGS0150 – SWB
VPLGS0254 – LWB
Pryžové podlahové rohože pro cestující v první a druhé řadě chrání interiér před 
znečištěním.

†Vyžaduje kolejnice v zavazadlovém prostoru a oka ve tvaru D – díl č.: VPLGS0170.

Kompletní přehled příslušenství naleznete na accessories.landrover.com/cz/cs. Podrobnější informace Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Kolejnice v podlaze zavazadlového 
prostoru a oka ve tvaru D
VPLGS0170
Kolejnice v zavazadlovém prostoru 
zvětšují flexibilitu využití zavazadlového 
prostoru a umožňují montáž sady pro 
zajištění zavazadel.

Sada pro zajištění zavazadel†
VPLGS0171
Sada přídavných prvků, které se upevní 
do kolejnic v zavazadlovém prostoru 
prostřednictvím rychloupínacího 
systému, aby umožnily flexibilní 
řešení pro zajištění přepravovaných 
předmětů. Součástí sady je samonavíjecí 
popruh se západkou, teleskopická tyč 
a úložný vak.

93



*Nedodává se v kombinaci se zábavním systémem pro cestující na zadních sedadlech s displeji s úhlopříčkou 10,2“.   **Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše. Předměty umístěné nad střešní 
satelitní anténou mohou snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem a ovlivňovat tak funkci navigačního systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno.  
iPad® je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a ostatních zemích.

Sada pedálů z ušlechtilé oceli 
VPLGS0160
Dokonalý vzhled dodává pedálům lesklá povrchová úprava společně  
s neviditelnými úchyty.

Držák pro iPad®* 
VPLVS0165 – iPad® 2 
VPLVS0164 – iPad® 1
Poskytuje bezpečné uchycení Vašeho přístroje iPad®. Čelem k zadním sedadlům, 
připevňuje se k opěrce hlavy.

Podélné střešní nosiče** 
Podrobnější informace Vám ochotně 
sdělí Váš prodejce Land Rover
Maximální zatížení je 100 kg†. 
Připravené uchytné body zaručují 
optimální polohu příčných střešních 
nosičů z hlediska rozložení hmotnosti 
a dynamiky.

Osvětlené prahové lišty 
VPLWS0208 – SWB 
VPLGS0261 – LWB
Osvětlené prahové lišty 
decentně osvětlují nástupní 
prostor vozu. Dodávají se pro 
stranu řidiče i spolujezdce 
vpředu. 

Příčné střešní nosiče**  
VPLGR0102
Drážka ve tvaru T umožňuje 
využívat celou délku příčníků pro 
montáž většího počtu příslušenství. 
Aerodynamický profil minimalizuje 
odpor vzduchu a hlučnost. Výška vozu 
se po montáži zvýší o 93 mm. Pro 
montáž jsou nezbytné podélné střešní 
nosiče.

Individualizované osvětlené prahové lišty 
VPLWS0212 – vpředu 
VPLWS0209 – sada pro celé vozidlo  
(pouze pro SWB) 
VPLGS0262 – vzadu (pouze pro LWB)
Své vozidlo si můžete dále upravit podle 
svého vkusu přidáním libovolného nápisu 
s různými fonty, který bude zvýrazněn 
sofistikovaným bílým osvětlením. Dodávají se 
jako kompletní sada pro celé vozidlo (přední 
pár individualizovaný, zadní pár osvětlený) 
nebo jen pro prahy předních dveří.

Střešní box** 
VPLVR0062
Střešní box se dodává v různých velikostech a všechny verze mají oboustranné 
otvírání a jsou vybaveny integrovanými zámky pro bezpečné zajištění a pocit 
jistoty. Objem nabízených boxů sahá od 320 litrů u sportovního střešního boxu 
(viz nahoře) do 410 litrů u střešního boxu, resp. velkorysých 430 litrů u velkého 
střešního boxu. Maximální zatížení 75 kg.†

Nosič zavazadel** 
LR006848
Flexibilní systém pro přepravu zavazadel na střeše. Maximální zatížení 75 kg.†
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více informací naleznete na webové stránce accessories.landrover.com/cz/
†Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše.
††Poznámka: Toto příslušenství není vhodné pro karavany, přívěsy nebo panely s vnějšími koncovými svítilnami osazenými LED.

Nosič lyží a snowboardů**
LR006849
Umožňuje přepravit čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. Uzamykatelný. 
Zahrnuje posuvné příčníky pro snadné nakládání. Maximální zatížení 36 kg.†

Nosič Aqua pro vodní sporty**
VPLGR0107
Umožňuje přepravovat jedno surfové prkno, stěžeň, kánoi nebo kajak. Zahrnuje 
uzamykatelný víceúčelový držák pro přepravu stěžně, vesel nebo pádel. Funkce 
sklopení usnadňuje nakládání/vykládání. Ve výbavě nechybí upevňovací popruhy 
a pryžové podpěry pro dosažení optimálního rozložení hmotnosti a ochranu 
přepravovaného vybavení pro vodní sporty a vozidla před poškozením. 
Maximální zatížení 45 kg.

Sportovní střešní box**
VPLVR0061

Velký sportovní střešní box**
VPLWR0100 (bez vyobrazení)

Nosič jízdních kol na tažné zařízení
VPLVR0067 – 2 jízdní kola
VPLVR0069 – 3 jízdní kola
Horní a spodní díl víka zavazadlového prostoru lze otevřít 
i s namontovaným nosičem pro jízdní kola. Rychloupínací uzamykatelný 
mechanismus. Nosič jízdních kol lze používat v kombinaci s výškově 
nastavitelným tažným zařízením nebo s elektricky ovládaným tažným 
zařízením. Nosič je vyroben z hliníku a dalších lehkých materiálů. 
Uzamykatelný. Maximální nosnost 40 kg.

Další informace týkající se jízdních kol Land Rover naleznete na: 
www.2x2worldwide.com

Elektricky ovládané tažné zařízení
VPLGT0117, VPLGB0108, VPLGT0109, VPLGT0108
Elektricky ovládané tažné zařízení je uloženo nenápadně za nárazníkem, 
aby byl zachován čistý atraktivní vzhled. Vysunutí/zasunutí trvá 12 sekund. 
Je citlivé na překážky a v případě nutnosti se automaticky vrátí do výchozí 
polohy. Homologováno pro jízdu s přívěsem o hmotnosti až 3500 kg.

Zásuvka tažného zařízení – 
13kolíková††

VPLGT0073
Evropský typ zásuvky tažného zařízení 
zajišťuje napájení všech zadních svítilen 
a vnitřního vybavení přívěsu. Nabízena 
pro výškově nastavitelné tažné zařízení.

Výškově nastavitelné tažné zařízení
VPLGT0082, VPLGT0097, 
LR037931, LR037913
Nabízí tři různé výšky tažného zařízení 
a umožňuje změnit výšku během 
několika sekund. Homologováno 
pro jízdu s přívěsem o hmotnosti 
až 3500 kg. Pro montáž je nezbytná 
13kolíková zásuvka tažného zařízení.
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A B B C
Standardní výška Nájezdový úhel 

vpředu
Přechodový úhel Přechodový úhel 

(Hybrid)
Nájezdový úhel 
vzadu

Terénní SWB/LWB 34,7° 28,3°/26,1° 27,3°/25,1° 29,6°
Standardní SWB/LWB 26° 20,1°/18,4° 19,6°/17,9° 24,6° 

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

Standardní rozvor (SWB) 2 922 mm

Dlouhý rozvor (LWB) 3 120 mm

Rozchod kol vzadu 1 683 mm

Šířka 2 073 mm se sklopenými zrcátky
Šířka 2 220 mm včetně zrcátek 

Světlá výška
Terénní světlá výška 296,1 mm 

Standardní světlá výška 221,1 mm

Celková délka SWB 4 999 mm (LWB 5 199 mm)

Průměr otáčení
Stopový 12,1 m (LWB 13,0 m) 
Obrysový 12,7 m (LWB 13,4 m) 
Počet otáček volantu mezi rejdy 3,03

B CA

Výška 
SWB 1 835 mm
LWB 1 840 mm

Standardní výška
S podélnými střešními nosiči 1 836 mm (LWB 1 840 mm) 
S otevřeným panoramatickým střešním oknem 1 874 mm 
(LWB 1 880 mm) 
Se střešní anténou pro telematické systémy 1 860 mm 
(LWB 1 866 mm) 
Nastavení vzduchového odpružení do polohy pro snadné 
nastupování sníží výše uvedené hodnoty o 50 mm

Rozměry zavazadlového prostoru
Vzpřímená opěradla zadních sedadel 
Výška 824 mm, šířka 1 290 mm 

Objem zavazadlového prostoru 909 litrů 

Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 1 120 mm 

Délka v úrovni podlahy 1 101 mm
Sklopená zadní sedadla 

Výška 824 mm, šířka 1 290 mm 

Objem zavazadlového prostoru 2 030 litrů (LWB 2 345 litrů) 
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 1 120 mm 

Délka v úrovni podlahy 1 985 mm (LWB 2 177 mm)

Prostor pro hlavu
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu 

s panoramatickým střešním oknem 997 mm 

Výška stropu nad sedákem vzadu 996 mm  
(LWB 973 mm)

Brodivost 
Maximální brodivost 900 mm

Rozchod kol vpředu 1 690 mm

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, platí uvedené 
hodnoty pro oba modely se standardním rozvorem 
(SWB) a dlouhým rozvorem (LWB). Hodnoty  
pro SVAutobiography se mohou lišit.
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Více informací naleznete na webové stránce accessories.landrover.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

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

3,0 L 
TDV6 

3,0 L SDV6 
HYBRID

4,4 L 
SDV8 

5,0 L 
V8 SUPERCHARGED 

5,0 L 
V8 SUPERCHARGED

(SVAUTOBIOGRAPHY) 

AUT. AUT. AUT. AUT. AUT.

VÝKON (k) 258 k 354 k 339 k 510 k 550 k

MOTOR

Zdvihový objem (cm³) 2 993 2 993 4 367 4 999,7 4 999,7

Počet válců 6 6 8 8 8

Uložení motoru a uspořádání válců V6 uložený vpředu podélně V6 uložený vpředu podélně V8 uložený vpředu podélně V8 uložený vpředu podélně V8 uložený vpředu podélně

Počet ventilů na válec 4 4 4 4 4

Vrtání (mm) 84 84 84 92,5 92,5

Zdvih (mm) 90 90 98,5 93 93

Kompresní poměr (:1) 16,1 16,1 16,1 9,5 9,5

Nejvyšší výkon kW (k) při ot./min. 190 (258)/3 500 260 (354)*/4 000* 250 (339)/3 500 375 (510)/6 000-6 500 405 (550)/6 000-6 500

Maximální točivý moment Nm při ot./min. 600/2 000 700/1 500-1 750* 740/1 750-2 250 625/2 500-5 500 680/3 500-4 000

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Druh předních brzd kotoučové s vnitřním chlazením kotoučové s vnitřním chlazením

Průměr předních kotoučů (mm) 350 380 380 380 380

Druh zadních brzd kotoučové s vnitřním chlazením kotoučové s vnitřním chlazením

Průměr zadních kotoučů (mm) 350 365 365 365 365

Parkovací brzda Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Park Brake) integrovaná do třmenu

HMOTNOSTI (kg)

Hmotnost od (LWB) 2 215 2 466 (2 539) 2 467 (2 560) 2 336 (2 410) 2 465 (2 523)

Celková hmotnost (LWB) 3 050 (3 090) 3 200 (3 250) 3 230 (3 250) 3 150 (3 190) 3 100

Maximální zatížení nápravy (vpředu) 1 500 (1 550 LWB) 1 590 1 590 1 500 (1 550 LWB) 1 500 (1 550 LWB)

Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 775 1 775 1775 1 775 1 775

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs 750 750 750 750 750

Největší přípustná hmotnost přívěsu 3 500 3 000 3 500 3 500 3.500

Největší přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 150 120 150 150 120

Maximální přípustná celková hmotnost soupravy (LWB) 6 550 (6 590) 6 200 (6 250) 6 730 (6 750) 6 650 (6 690) 6 100

ZATÍŽENÍ STŘECHY (KG)

Maximální zatížení střechy (včetně podélných střešních nosičů) 100 100 100 100 100

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Největší rychlost (km/h) 210 218 218 225/250** 225/250**

Zrychlení 0-100 km/h (s) (LWB) 7,9 (8,3) 6,9 (6,9) 6,9 (7,2) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5)

Objem palivové nádrže – využitelný (l) 89 89 89 (105 LWB) 105 105

Filtr pevných částic DPF (Diesel Particulate Filter)  4  4  4 – –

*V kombinaci s elektromotorem   **Modely V8 Supercharged s 22“ koly mají největší rychlost 250 km/h.
4 Standardní výbava   – Nedodává se 97



LAND ROVER EXPERIENCE

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

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

Čeká na Vás dobrodružství.
PROHLÍDKY S POHLEDEM  
DO ZÁKULISÍ
Chtěli byste zjistit, jak byl Váš Land Rover 

vyroben? Rádi byste viděli neuvěřitelný 
proces, který absolvují úplně všechna naše 
vozidla, než se dostanou ke svým novým 
majitelům? 

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

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

Více informací naleznete na  
landrover.com/behindthescenestours
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LAND ROVER EXPERIENCE

TRÉNINK LAND ROVER 
EXPERIENCE
Brodění bahnem. Jízda po „sklápěcím 
mostě“. Nebo šplhání vzhůru po kluzkém, 
strmém svahu. V našich centrech Land Rover 

Experience jsou připraveny rozmanité 
překážky a výzvy, které důkladně prověří 
dovednosti i těch nejlepších řidičů.

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

Ve více než 40 centrech Land Rover 

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

Naučte se řídit s naprostou jistotou.

Zarezervujte si zážitkovou jízdu na  
landrover.com/experiencedrives

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? Úžasné dobrodružství si můžete 
vychutnávat v komfortu a luxusu vozu 
Land Rover. To vše s podporou cestovní 
agentury Abercrombie & Kent, která je 
proslulá svým akurátním plánováním a znalostí 
místních poměrů. Tyto dvě skvělé britské 
značky spojily své síly, aby Vám umožnily 
prožívat svět objevování, dobrodružství 
a luxusu ve věhlasných destinacích po 
celém světě.

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

Více informací naleznete na  
landrover.com/adventuretravel
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