
RANGE ROVER



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





TOTO JE RANGE ROVER  
S DOKONALÝM CHARAKTEREM  
A JEDINEČNÝM RODOKMENEM. 
SOFISTIKOVANÝ A MODERNÍ.

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

Naskenujte si kód a podívejte se na Range Rover v akci. 

Vozidla zobrazená v této brožuře jsou z globální produktové řady značky Land Rover. 
Specifikace, výbava na přání a dostupnost se na jednotlivých trzích mohou lišit.  
Konkrétní informace Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 
Vozidlo na snímku vpravo je Autobiography LWB v odstínu modrá Loire s prvky výbavy 
na přání (v závislosti na trhu).
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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 stylovými 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. 

Ve spodní části pak k sobě přiláká pozornost 
výrazná linie, která prochází 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 Autobiography v odstínu stříbrná Indus s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).
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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 
a nový 10“ dotykový displej v širokoúhlém formátu 
21:9 nabízejí důležité a intuitivní 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, SVAutobiography 
Dynamic a SVAutobiography LWB 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 Vogue v barevné kombinaci Espresso/Ivory se sedadly Ivory a ozdobným obložením v provedení ornamentální eben 
Macassar, s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).
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NEKOMPROMISNĚ  
VYPRACOVANÉ 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 automatické převodovky 
a osobité výdechy ventilační soustavy, jejichž lišty 
jsou zvýrazněny linií se satinovanou 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 SVAutobiography LWB v barevné kombinaci Navy/Ivory  
se sedadly Ivory a ozdobným obložením v provedení ornamentální eben Macassar. DESIGN 11



ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Ať máte namířeno do opery, na víkend nebo 
do Ženevy a dál do Verbieru za týdnem 
lyžování, Range Rover disponuje velkorysým 
zavazadlovým prostorem. Konkrétně máte  
k dispozici 909 litrů, nebo po sklopení 
zadních sedadel dokonce 2 030 litrů  
(2 345 litrů ve verzi LWB s dlouhým rozvorem). 

Přestože si budete uvnitř vozu užívat 
nejvyšší úrovně kultivovanosti, Range Rover 
si vždy snadno poradí s přepravou všech 
Vašich zavazadel či dokonce objemnějších 
předmětů.

5 SEDADEL
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4 SEDADLA 3 SEDADLA 2 SEDADLA DVĚ ZADNÍ  
SAMOSTATNÁ SEDADLA  

„BUSINESS CLASS“
(zadní sedadla  

nelze sklopit dopředu)

DESIGN 13
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DLOUHÝ ROZVOR
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 Narvik ve standardní 
výbavě. A přestože byla vnější délka prodloužena  
o 200 mm, silueta vozu se nijak neliší.

Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography LWB v odstínu modrá Loire  
s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).
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INTERIÉR
Range Rover LWB s dlouhým rozvorem 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 Autobiography v barevné kombinaci Navy/Cirrus se sedadly Cirrus a dřevěným obložením  
s černým lakem, s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).16
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SPECIAL VEHICLE 
OPERATIONS
Modely Range Rover SVAutobiography a SVAutobiography 
LWB byly navrženy a zkonstruovány divizí Special Vehicle 
Operations (SVO) – specializovaným centrem značky 
Land Rover pro zakázkovou výrobu, luxusní edice a 
vysokovýkonné modely – a nabízejí nejvyšší úroveň  
výkonu a luxusu.

SVAutobiography Dynamic disponuje výkonem a agilitou, 
které odpovídají jeho osobitému exteriéru. Snížená světlá 
výška naznačuje výkonový potenciál této výjimečné 
verze modelu Range Rover. SVAutobiography Dynamic 
maximalizuje potěšení řidiče z jízdy a zároveň poskytuje 
veškerý luxus, který očekáváte od vysokovýkonného 
modelu Range Rover.

SVAutobiography LWB je nejluxusnější a nejpřitažlivější 
verzí modelu Range Rover všech dob. Vůz, nabízený 
výhradně s dlouhým rozvorem (LWB), nabízí 
bezkonkurenční luxus, komfort a kultivovanost –  
je to dokonalý Range Rover.  

Nejvyšší úroveň řemeslných dovedností a znalostí 
odborníků SVO je patrná z proslulého designu, precizní 
konstrukce a bezkonkurenční úrovně kultivovanosti. 
Spojením všech těchto aspektů vznikly modely 
SVAutobiography Dynamic a SVAutobiography LWB.

Vozidlo na snímku vlevo je SVAutobiography LWB s dvoubarevným lakováním karoserie  
v odstínech šedá Corris a černá Santorini s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu). DESIGN 19
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DESIGN

EXTERIÉR
Za ladnými liniemi a moderním designem  
verze SVAutobiography Dynamic, která je 
ztělesněním luxusního výkonu, se budou otáčet 
lidé po celém světě. 

SVAutobiography Dynamic má speciálně nastavený 
podvozek, řízení, výfukovou soustavu a odpružení 
se světlou výškou, která je o 8 mm nižší než 
u standardního modelu Range Rover – agresivnější 
vzhled této verze dává jasně najevo její výkonový 
potenciál.  

Sportovní přitažlivost vozidla umocňují jedinečné 
ozdobné prvky v odstínu Graphite Atlas, osobité 
červené brzdové třmeny BremboTM a exkluzivní kola.  

SVAutobiography Dynamic poskytuje novou 
úroveň agility a sportovních výkonů pro maximální 
potěšení z jízdy.

Brembo je registrovaná ochranná známka společnosti Freni Brembo S.p.A. 
Vozidlo na snímku vlevo je SVAutobiography Dynamic v odstínu červená Firenze s prvky výbavy na přání  
(v závislosti na trhu).

OSOBITÝ EXTERIÉR MODELU RANGE ROVER 
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC JE NADČASOVÝ.  
JEHO SRDCEM JE VÝKONNÝ MOTOR V8,  
KTERÝ JE ZDROJEM SPORTOVNÍCH VÝKONŮ A AGILITY, 
ODPOVÍDAJÍCÍCH JEHO SPORTOVNÍMU VZHLEDU.

John Edwards. 
Generální ředitel divize Special Vehicle Operations.

SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC
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Interiér na snímku vlevo a nahoře je SVAutobiography Dynamic v barevné kombinaci Ebony/Pimento se sedadly Ebony/Pimento a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem a červenou 
dekorativní linkou, s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).

INTERIÉR
Interiér verze SVAutobiography Dynamic ztělesňuje 
naprosto vrcholnou úroveň řemeslného zpracování, 
díky němuž cestující obklopí luxusním komfortem 
a stylem.

Nejjemnější kůže s kosočtvercovým prošíváním, 
jíž je interiér čalouněn, přímo vybízí k doteku. 
Rýhovaná povrchová úprava některých prvků vnitřní 
výbavy, mezi něž patří tlačítko Stop/Start a pedály, 
umocňuje atmosféru vytříbené kultivovanosti.

Otočný volič automatické převodovky a ozdobné 
obložení vnitřních výplní dveří vpředu a vzadu  
ze dřeva s černým lakem doplňuje jedinečná 
červená linka, která odráží výjimečný charakter 
verze SVAutobiography Dynamic.
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SVAUTOBIOGRAPHY LWB 
EXTERIÉR
Řemeslná zručnost nikdy nevyjde z módy 
a v každém vozu SVAutobiography LWB se 
zrcadlí více než 45 let zkušeností s designem 
modelu Range Rover.  

Z každého na míru střiženého prvku 
vyzařuje elegance a cit pro detail. Všechna 
vozidla dávají při pohledu zpředu na 
odiv luxusní stylistické detaily, mezi něž 
patří jedinečná maska chladiče a nápisy 
„Range Rover“ na přídi a zádi s tmavou 
vroubkovanou povrchovou úpravou 
a leskle chromovanými okraji.

SVAutobiography LWB si zachovává 
suverénní vzezření i s karoserií, která byla 
prodloužena o 200 mm. Do bočních krytů 
ventilačních otvorů v barvě karoserie 
zasahují leskle chromované ozdobné 
prvky, které doplňují leskle chromované 
rámečky klik dveří a ozdobnou lištu na víku 
zavazadlového prostoru. Luxusní design 
završují jedinečná 21“ nebo 22“ kola  
z lehké slitiny.

Chcete-li dát najevo svůj osobní vkus, 
můžete si zvolit dvoubarevné lakování 
karoserie. Pro spodní část vozu pod bočními 
okny máte na výběr 25 barevných odstínů* 
v kombinaci s černou Santorini pro oblast 
nad spodní linií bočních oken. Výsledkem 
je prestižní vzhled. 

*Dvoubarevné lakování je k dispozici pro verzi SVAutobiography LWB. Více informací naleznete na straně 105. 
Vozidlo na snímku vpravo je SVAutobiography LWB s dvoubarevným lakováním karoserie v odstínech 
šedá Corris a černá Santorini s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).

RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY LWB ZTĚLESŇUJE SOFISTIKOVANÝ DESIGN.  
TOTO VOZIDLO S NAŠÍ DOSUD NEJLUXUSNĚJŠÍ SPECIFIKACÍ BYLO VYTVOŘENO  
S PRECIZNOSTÍ A PEČLIVOSTÍ, KULMINUJÍCÍ V DOKONALÉM ZPRACOVÁNÍ 
NEJMENŠÍCH DETAILŮ.

John Edwards. 
Generální ředitel divize Special Vehicle Operations.
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Interiér na snímku vlevo a nahoře je SVAutobiography LWB v barevné kombinaci Lunar/Cirrus se sedadly Cirrus a ozdobným obložením  
z ornamentálního ebenu Macassar s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).

INTERIÉR
Interiér verze SVAutobiography LWB 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, elektricky sklopné stolky 
nebo jedinečný design sedadel s opěrkou lýtek.

Vytříbenou eleganci umocňuje rýhovaná povrchová 
úprava prvků vnitřní výbavy, mezi něž patří tlačítko 
Stop/Start, otočný volič automatické převodovky, 

ovládací prvky pro nastavení loketní opěrky a držák 
nápojů se satinovanou kartáčovanou povrchovou 
úpravou. Detaily s rýhovaným povrchem naleznete 
také na klíčku od vozu s nápisem 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, připevněná ke spodní části víka zavazadlového 
prostoru u stojícího vozidla. Toto řešení oceníte  
při různých outdoorových akcích.

DESIGN 27



PODVOZEK
Je nepravděpodobné, že byste jakýkoli vůz značky 
Land Rover podrobili drsnějšímu zacházení než my. 
Abychom zaručili bezkonkurenční šíři dynamických 
schopností na silnici i v terénu, vystavujeme vozidla deseti 
letům nejextrémnějšího provozního zatížení během zlomku 
této doby pomocí naší nejmodernější zkušební stolice.

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

TESTOVÁNÍ
Dřív než je na jakékoli vozidlo umístěno logo Land Rover, musí absolvovat řadu nekompromisních testů, aby byla zaručena úplně nejvyšší úroveň luxusu, výkonu a schopností.

JÍZDA V TERÉNU
Terénní testy, od ledového zkušebního polygonu  
ve švédském Arjeplogu až po nemilosrdné písečné pouště 
v Dubaji, jsou zárukou, že každému našemu vozidlu jsou 
vrozené legendární všestranné schopnosti pro jízdu  
v jakémkoli terénu. Prototypy absolvují během svého  
vývoje přibližně 8 500 km nejnáročnějších terénních tras.

ČÁSTEČNĚ ZVUKOVĚ  
IZOLOVANÁ KOMORA
V „neutrálním zvuku“ naší částečně zvukově izolované komory 
precizně vystavujeme interiér řadě frekvencí a vibrací, abychom 
zajistili, že Range Rover bude vydávat kultivované zvuky při 
jakékoli rychlosti a na jakémkoli povrchu.

MONZUNOVÝ DÉŠŤ
V našem simulátoru monzunového deště skrápíme naše 
vozidla 85 000 litry speciálně obarvené vody, nakláníme 
je až do úhlu 45° a ultrafialovým světlem hledáme i ty 
nejmenší netěsnosti. Tím je zaručeno, že každé vozidlo 
může vjet i do hluboké vody a opět z ní vyjet, aniž by  
do interiéru vnikla jediná kapka.

RYCHLOST VĚTRU
V našich klimatických komorách dokážeme simulovat 
nejnáročnější větrné podmínky, jimž by mohl být Range Rover 
vystaven. Nejen boční nárazové větry s rychlostí 180 km/h, ale 
i vysoké teploty a situace s minimálním přívodem vzduchu. 
Skutečnou spolehlivost můžeme vyvíjet pouze vystavením 
všech systémů extrémním provozním podmínkám.

TESTOVÁNÍ V HORKU A MRAZU
V přirozeném prostředí i v našich klimatických komorách 
necháváme na vozidla působit mráz o teplotě až -40 °C  
nebo horko s teplotami až 50 °C. Posléze důkladně zkoušíme 
veškeré důležité funkce a systémy v souladu s našimi 
náročnými standardy. Díky tomu si budete moci užívat 
komfortu a pocitu bezpečí za všech okolností i na těch 
nejodlehlejších místech.
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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.

ALL TERRAIN  
PROGRESS 
CONTROL
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.

Systém, vyvinutý nejlepšími odborníky značky 
Land Rover na jízdu v jakémkoli terénu, dokonale 
spolupracuje se systémem Terrain Response 2, 
pohonem všech kol (4WD), brzdovou soustavou 
a systémy pro podporu trakce.

Po aktivaci systému ATPC se rychlost jízdy nastaví 
tlačítky tempomatu +/- na volantu. Zvolené 
nastavení lze kdykoli deaktivovat použitím pedálů 
brzdy a plynu, přičemž se mírným brzděním sníží 
nastavená rychlost jízdy.

ROZJEZD 
S NÍZKOU TRAKCÍ
Range Rover je vybaven speciální funkcí pro 
rozjezd, která vozidlu umožňuje plynulý a snadný 
rozjezd, a to dokonce i na ošidném povrchu  
s nízkou trakcí, jako je led, sníh nebo mokrá tráva.

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.  
Nevídaný jízdní komfort zajišťuje v případě potřeby 
plynulou změnou světlé výšky.

*Standardní výbava verzí Hybrid, Autobiography, SVAutobiography Dynamic a SVAutobiography LWB   **Nedodává se pro verzi SDV6 Hybrid Diesel. 
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Více informací naleznete na stranách 76-97, nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover.
Vozidlo na snímku vpravo je Vogue v odstínu stříbrná Indus s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).
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Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Více informací naleznete na stranách 76-97,  
nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover. 
Vozidlo na snímku vpravo je Autobiography v odstínu stříbrná Indus s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).

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 svahu 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.
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1

2

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. 

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 také úroveň terénních 
vlastností. Pokud systém detekuje jízdu v terénu, 
řídicí jednotka nepůsobí v tak velké míře proti 
naklánění karoserie a zajišťuje aktivní regulaci, 
aby byl při nízké rychlosti zajištěn ještě vyšší 
komfort cestujících bez nadměrného naklánění 
karoserie.

1 BOČNÍ NÁKLON KAROSERIE BEZ ZÁSAHU

2 BOČNÍ NÁKLON KAROSERIE PO ZÁSAHU

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ
*K dispozici pouze v kombinaci s motory SDV8 a V8 Supercharged.
Vozidlo na snímcích vlevo a nahoře je Autobiography LWB v odstínu modrá Loire s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu). 35
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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. 

PANEL PŘÍSTROJŮ TVOŘENÝ DISPLEJEM TFT 
(THIN FILM TRANSISTOR)
Virtuální panel přístrojů s 12,3“ displejem používá barevnou grafiku 
s vysokým rozlišením, aby bylo zaručeno dobře čitelné zobrazování 
nejdůležitějších funkcí a dat vozidla, včetně velkoplošné mapy navigačního 
systému. Elegantní virtuální přístroje s chromovanými rámečky v 
prostorovém grafickém ztvárnění lze přizpůsobit tak, aby zobrazovaly 
pouze informace, které jsou pro aktuální jízdní situaci důležité.

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. 

Inovativní laserový systém je odolnější vůči ztrátě čitelnosti v přímém 
slunečním světle, k níž dochází u méně kvalitních systémů založených  
na diodách LED. Funkci lze zapnout nebo vypnout v závislosti  
na preferencích řidiče.  

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a 
trhu. Více informací naleznete na stranách 76-97, nebo se obraťte na nejbližšího prodejce 
Land Rover. 
Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography LWB v odstínu černá Santorini s prvky výbavy  
na přání (v závislosti na trhu). ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ASISTENT ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO 
ZNAČENI S INTELIGENTNÍM OMEZOVAČEM 
RYCHLOSTI
Systém rozpoznávání dopravního značení Vás bude informovat 
zobrazováním konkrétních rozpoznaných dopravních značek na panelu 
přístrojů a na průhledovém displeji, je-li jím vůz vybaven. 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. Aktivovaný inteligentní 
omezovač rychlosti používá informace asistenta pro rozpoznávání 
dopravního značení a příslušně upraví rychlost jízdy.
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ASISTENTI PRO ŘÍZENÍ
Range Rover disponuje celou řadou asistenčních systémů, které zajistí Vám i Vašim cestujícím ještě suverénnější jízdu.  
Tyto funkce s nejinovativnějšími nápady, konstrukcí a technikou Vám pomohou snadno zvládat většinu jízdních situací v městské dopravě,  
na dálnici, silnicích a dokonce i za tmy.

AKTIVNÍ ASISTENT PRO 
UDRŽOVÁNÍ VOZU V JÍZDNÍM 
PRUHU* A ASISTENT 
SLEDOVÁNÍ BDĚLOSTI 
ŘIDIČE**
Asistent pro udržování vozu v jízdním 
pruhu detekuje, pokud vůz začne nechtěně 
vyjíždět z jízdního pruhu, a mírným 
zásahem do řízení jej vrátí zpět. Asistent 
pro sledování bdělosti řidiče zaznamená 
Vaši nastupující únavu a včas Vás upozorní, 
že potřebujete přestávku k odpočinku.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT  
S ASISTENTEM PRO JÍZDU 
V KOLONĚ A INTELIGENTNÍM 
NOUZOVÝM BRZDĚNÍM
Jedete-li ustálenou rychlostí na dálnici 
nebo se pohybujete v pomalu jedoucí 
koloně, pomůže Vám tento systém udržet 
bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího 
vozidla, pokud začne zpomalovat nebo 
zastaví. Jestliže toto vozidlo opět zrychlí, 
učiní tak i Váš Range Rover. Je-li kolize 
neodvratitelná, aktivuje adaptivní tempomat 
funkci inteligentního nouzového brzdění. 
Tento systém může automatickým brzděním 
pomoci minimalizovat rozsah poranění a škod.

AUTONOMNÍ  
NOUZOVÉ BRZDĚNÍ
Tento systém pracuje v nevelkých 
rychlostech a pokud detekuje potenciální 
kolizi, zobrazí upozornění na riziko kolize 
s překážkou vpředu, abyste získali čas na 
reakci. Pokud riziko kolize přetrvává a Vy 
neučiníte žádný zásah, aktivuje tento systém 
brzdy, aby snížil intenzitu možného nárazu.

SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU 
SE SYSTÉMEM VAROVÁNÍ 
PŘED KOLIZÍ PŘI COUVÁNÍ**
Výstražný systém sledování slepého úhlu 
Vás upozorňuje na vozidla v oblasti slepého 
úhlu nebo na vozidla, která se rychle 
přibližují zezadu, malým výstražným světlem 
v příslušném vnějším zpětném zrcátku. 
Funkce detekce přibližujících se vozidel Vás 
zvukovými a vizuálními signály upozorní  
na vozidla, která se nebezpečně přibližují  
z obou stran vozidla, abyste měli přehled  
o situaci za vozem i v situacích s omezeným 
výhledem. Na přání je k dispozici také 
asistent pro slepý úhel se systémem 
varování před kolizí.*

*K dispozici s paketem Drive Pro   **K dispozici s paketem Drive.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu.  
Více informací naleznete na stranách 76-97, nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover.38



ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ASISTENTI PRO PARKOVÁNÍ
Zaparkování vozidla v přeplněném městě nebylo nikdy jednoduchým a přímočarým manévrem. Range Rover je proto vybaven množstvím 
pomocníků, kteří Vám pomohou couvat a parkovat s nejvyšší jistotou, a to dokonce i v nejtěsnějších prostorech.

PARKOVACÍ ASISTENT – 
PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ, 
VÝJEZD Z PARKOVACÍHO 
MÍSTA A PŘÍČNÉ PARKOVÁNÍ
Náš parkovací asistent Vám maximálně 
usnadní podélné i příčné parkování na 
vhodné místo zajištěním automatického 
řízení vozidla. Musíte jen zařadit vhodný 
převodový stupeň a upravovat rychlost 
jízdy. Parkovací asistent zajistí řízení také 
při vyjíždění z parkovacího místa, takže 
Vás zbaví veškerého stresu z parkování. 
Jednotlivými manévry Vás provázejí grafická 
zobrazení a upozornění.

PROSTOROVÝ  
KAMEROVÝ SYSTÉM
Prostorový kamerový systém poskytuje  
na dotykovém displeji pohled na situaci 
kolem vozu v rozsahu 360° a usnadňuje tím 
různé manévry od parkování u obrubníku 
přes zajíždění do těsných prostorů i jejich 
opouštění až po vjíždění do nepřehledných 
křižovatek.

ZADNÍ KAMERA
Parkování do těsných mezer Vám maximálně 
usnadní linie, které překrývají obraz a ukazují 
vnější okraje vozidla i vypočtenou trajektorii 
pohybu vozidla při daném natočení kol.

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu.  
Více informací naleznete na stranách 76-97, nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover. 39





ASISTENTI PRO JÍZDU S PŘÍVĚSEM
Range Rover si poradí i s nejnáročnějšími úkoly díky 
nejvyšší přípustné hmotnosti přívěsu až 3 500 kg* 
a na míru přizpůsobeným technologiím.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ  
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
Na přání dodávané elektricky ovládané tažné 
zařízení je uloženo nenápadně za nárazníkem a jeho 
vyklopení/sklopení na povel tlačítka trvá 12 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
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. Tato funkce je standardní součástí 
prostorového kamerového systému. 

VYSPĚLÝ ASISTENT PRO  
COUVÁNÍ S PŘÍVĚSEM
Vyspělý asistent pro couvání s přívěsem Vám umožní 
ovládat směr jízdy přívěsu při couvání pomocí 
otočného ovladače systému Terrain Response 2. 
Tento na přání dodávaný systém bude ovládat řízení 
vozidla, aby dosáhl požadované trajektorie pohybu 
přívěsu. Dotykový displej bude zobrazovat aktuální 
a požadovanou trajektorii přívěsu. 

ASISTENT PRO STABILIZACI 
PŘÍVĚSU (TSA)
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 ve tvaru písmene 
T. 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. 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.

*Pro verze SDV6 Hybrid Diesel, SVAutobiography Dynamic a SVAutobiography LWB V8 Supercharged platí limit 3 000 kg.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Více informací naleznete na stranách 76-97, 
nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover.
Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography v odstínu stříbrná Indus s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu). ASISTENČNÍ SYSTÉMY 41



KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT.

LAND ROVER INCONTROL

InControl je naším souborem vyspělých technologií, které propojí Vás i Váš Range Rover s okolním světem.  
Standardní systém InControl Touch Pro lze rozšířit paketem InControl Connect Pro s funkcemi z oblasti konektivity.

Získejte kontrolu nad svým životem se systémem InControl na www.landrover.cz42



KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT.

Funkce a na přání dodávané prvky systému InControl a jejich dostupnost závisejí na trhu a zvolené verzi poháněcího 
ústrojí – informace o dostupnosti na lokálním trhu a kompletních podmínkách Vám poskytne Váš prodejce. Některé 
funkce vyžadují kartu Micro SIM s vhodným datovým tarifem, který bude vyžadovat další předplatné po úvodním 
období, určeném Vaším prodejcem. iPhone® je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Inc., registrovanou 
v USA a dalších zemích. Dostupnost mobilní telefonní sítě nelze zaručit ve všech lokalitách.
Dostupnost funkcí závisí na zvolené verzi modelu. Seznam standardně a na přání dodávaných prvků výbavy naleznete 
na stranách 81 a 97. 

INCONTROL TOUCH PRO
Nová generace hardwaru a softwaru systému InControl Touch Pro  
posouvá konektivitu a zábavu modelu Range Rover na nejvyšší úroveň.  
Mezi nejdůležitější součásti systému InControl Touch Pro patří: 

 – 10,2“ dotykový displej
 – Navigační systém InControl Touch Pro
 – 12,3“ displej panelu přístrojů s virtuálními přístroji a celoplošným 
zobrazováním mapy v režimu 3D

 – Audiosystém MeridianTM se zesilovačem o  výkonu 380 W  
a 13 reproduktory včetně dvoukanálového subwooferu

 – InControl Protect zahrnuje nouzové volání SOS, optimalizovanou asistenční 
službu Land Rover a aplikaci Remote Essentials pro chytré telefony.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

 – InControl Apps – obsahuje řadu aplikací schválených značkou  
Land Rover, které lze propojit z chytrého telefonu s vozem Range Rover. 
Tím je zajištěno bezpečné a praktické používání aplikací optimalizovaných 
pro zvýšení některých aspektů Vašich zážitků z cestování 

 – InControl Secure zajišťuje sledování odcizeného vozidla detekováním 
jakéhokoli neautorizovaného pohybu Vašeho vozidla

 – Přijímač digitálního rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio Broadcast)
 – Přijímač digitálního televizního vysílání
 – Zábavní systém pro cestující na sedadlech vzadu
 – Audiosystém MeridianTM Surround se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 19 reproduktory včetně dvoukanálového subwooferu

 – Audiosystém MeridianTM Signature Reference se zesilovačem o výkonu  
1 700 W a 29 reproduktory včetně dvoukanálového subwooferu 
a podporou konverzace.

INCONTROL TOUCH PRO
INCONTROL CONNECT PRO
Na přání se můžete rozhodnout pro služby, technologie a aplikace  
InControl Connect Pro, které Vám poskytnou to nejlepší v oblasti  
konektivity a praktičnosti. Jejich součástí jsou následující prvky: 

 – InControl Apps
 – Remote Premium zahrnuje funkce dálkového ovládání klimatizace, 
zamknutí a odemknutí vozu a aktivace výstražných světel a houkačky

 –  InControl Pro Services zahrnují hotspot Wi-Fi, aplikaci plánovač tras,  
služby Live Services, Commute Mode, Live Search, Real Time Traffic.

43



VYHLEDEJTE SI PARKOVIŠTĚ 
Jakmile se začnete blížit ke svému cíli, InControl Touch Pro 
Navigation Vám doporučí nejbližší parkoviště z databáze 
včetně dostupnosti volných míst. Pouhým jedním kliknutím 
přidáte parkoviště jako cíl a dojde k aktualizaci Vaší trasy. 

10 ZPŮSOBŮ, 
JAK ZÍSKAT 
KONTROLU NAD 
SVÝM ŽIVOTEM 
SE SYSTÉMEM 
INCONTROL
Chcete si vyhledat volné parkovací místo, přehrávat 
oblíbenou hudbu nebo dokonce sledovat odcizené 
vozidlo? Zjistěte, jak Vám může InControl v tomto 
ohledu usnadnit život. 

Funkce a na přání dodávané prvky systému InControl a jejich dostupnost závisejí na trhu a zvolené verzi poháněcího ústrojí – informace o dostupnosti na lokálním 
trhu a kompletních podmínkách Vám poskytne Váš prodejce. Některé funkce vyžadují montáž systému InControl Connect Pro a kartu Micro SIM s vhodným 
datovým tarifem, který bude vyžadovat další předplatné po úvodním období, určeném Vaším prodejcem. Apple Watch® je registrovanou obchodní známkou 
společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích. Dostupnost mobilní telefonní sítě nelze zaručit ve všech lokalitách. Aplikace InControl jsou k dispozici 
ke stažení z portálů Apple/Android Store. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

PLÁNOVÁNÍ TRAS
Před odjezdem použijte aplikaci plánovač tras nebo 
internetový portál pro vyhledávání, uložení míst či nastavení 
cíle. Aplikace automaticky zašle cíl do navigačního systému 
Vašeho vozidla prostřednictvím cloudu.

ZŮSTAŇTE PŘIPOJENI
Aplikace Remote Premiu Vám umožní komunikovat se 
svým vozidlem - na chytrém telefonu a nově i na chytrých 
hodinkách Apple Watch. Za jízdy Vám hotspot Wi-Fi 
poskytne stabilní připojení k internetu a umožní Vám připojit 
až osm zařízení.

Získejte kontrolu nad svým životem se systémem InControl  
na www.landrover.cz

ZŮSTAŇTE SOUSTŘEDĚNÍ
Náš zcela nový systém hlasového ovládání InControl 
Touch Pro rozumí instrukcím pronášeným hovorovou řečí. 
Díky tomu se můžete soustředit na řízení bez jakéhokoli 
rozptylování.
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POMOC JE VŽDY PO RUCE
Díky systému InControl Protect budou automaticky 
informovány záchranné služby, pokud se stanete účastníky 
nehody, nebo je můžete přivolat manuálně tlačítkem uvnitř 
vozu. Budete-li potřebovat technickou pomoc, můžete 
se také telefonicky spojit s operátorem optimalizované 
asistenční služby Land Rover.

SDÍLENÍ ČASU PŘÍJEZDU
Sdílejte předpokládaný čas příjezdu, vypočtený navigačním 
systémem, s vybranými osobami, aby věděly, kdy přesně 
přijedete. V případě zpoždění může funkce sdílení 
předpokládaného času příjezdu automaticky zasílat 
aktualizace textovou nebo e-mailovou zprávou, aniž byste 
museli cokoli vykonávat.

VAŠE ODCIZENÉ VOZIDLO  
MŮŽE BÝT SLEDOVÁNO
Dojde-li ke vloupání do Vašeho vozidla, aktivuje systém 
InControl Secure tichý alarm a upozorní příslušné orgány. 
Vaše vozidlo pak může být sledováno, dokud nedojde 
k jeho zajištění.

OD DVEŘÍ KE DVEŘÍM 
Jakmile zaparkujete, aplikace plánovač tras Vás dovede  
do cíle – je to skutečná navigace „od dveří ke dveřím“,  
která zahrnuje také možnosti veřejné hromadné dopravy. 
Aplikace Remote Premium App Vám také umožní 
zkontrolovat vozidlo a přesvědčit se, že jste uzavřeli  
všechna okna a zamkli dveře.

INTELIGENTNÍ VEDENÍ TRASY
Režim pro dojíždění umožní systému, aby se naučil Vaše 
každodenní trasy a automaticky Vás bude informovat o 
očekávané době jízdy na základě údajů o aktuální i minulých 
intenzitách dopravy, aniž byste museli zadávat cíl. Systém 
se také naučí Vámi projížděné trasy do příslušného cíle a 
posléze Vás informuje, která z nich je nejrychlejší.

VĚTŠÍ RYCHLOST
InControl Touch Pro disponuje vyšším výpočetním výkonem 
díky čtyřjádrovému procesoru a integrované síti Ethernet.

Individuálně nastavitelné hlavní plochy Vám umožní 
uspořádat si displej podle vlastních představ pomocí až čtyř 
personalizovaných hlavních ploch a více než 60 zástupců.
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AUDIOSYSTÉMY MERIDIAN™

Produkty Meridian nabízejí to nejlepší  
z britské konstrukční školy a designu. 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.

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

Systém se zesilovačem o výkonu 1 700 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. 

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN 
SURROUND (825 W) 
Tento audiosystém je vybaven 16kanálovým 
zesilovačem o výkonu 825 W včetně 
dvoukanálového subwooferu a 19 reproduktory, 
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. 

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

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.
*Trifield a zařízení „three fields“ je obchodní známka společnosti Trifield Productions Ltd.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu.  
Více informací naleznete na straně 96, nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover.
Interiér na snímku vlevo je SVAutobiography LWB v barevné kombinaci Navy/Ivory. 
Vozidlo na snímku vpravo je Autobiography v odstínu Aruba s interiérem v barevné  
kombinaci Ebony/Ivory a sedadly Ivory, s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).



AUDIOSYSTÉM MERIDIAN REFERENCE SUBWOOFERREPRODUKTORY1 700 WATTŮ
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*Standardní výbava pro SVAutobiography LWB. 
Interiér na snímku vlevo je Autobiography v barevné kombinaci Espresso/Ivory se sedadly Ivory  
a ozdobným obložením v provedení ornamentální eben Macassar, s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).

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 nastavitelné 
boční polštáře, bederní opěrka nastavitelná 
ve 4 směrech 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 a vytříbenost 
v SUV, nic se vozu Range Rover nevyrovná.

Pro verze SVAutobiography LWB*, 
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.
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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 -40 °C do +50 °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 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.

KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT.

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Více informací naleznete na stranách 76-97, nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover. 
Interiér na snímku vlevo je Autobiography v barevné kombinaci Espresso/Ivory se sedadly Ivory a posuvným panoramatickým střešním oknem, s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).
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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 s vysokým rozlišením a nastavitelnou 
polohou, 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 HDMI, rozhraním Mobile  
Hi-Definition Link a vstupy USB.

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

DĚLENÉ VÍKO  
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Dělené víko zavazadlového prostoru je 
nezaměnitelným prvkem vozů Range Rover. 
Jeho elektricky ovládané horní a spodní části* 
vytvoří platformu pro aktivní nebo sportovní 
vyžití s větší ochranou před působením 
přírodních živlů. 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.    

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ 
ZADNÍHO VÍKA SE SENZOREM 
PŘIBLÍŽENÍ* 
Tato funkce zvyšuje praktičnost a ještě více 
usnadňuje život s vozem Range Rover. 
Elektronicky řízený systém umožňuje řidiči 
ovládat zadní výklopné víko (otevření i 
zavření horní a spodní části víka) z chodníku, 
jednoduchým plynulým pohybem nohy 
vzhůru pod senzorem přiblížení, 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.

*Výbava na přání pro HSE. 
WhiteFire® je registrovaná ochranná známka společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré  
tyto známky na základě licenční smlouvy.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu.  
Více informací naleznete na stranách 76-97, nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover.
Interiér na snímku je Autobiography v barevné kombinaci Ebony/Ivory se sedadly Ivory a ozdobným obložením  
ze dřeva s černým lakem, s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu). 
Vozidlo na snímku vpravo je Autobiography v odstínu stříbrná Indus s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu). KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT. 53



MOTORY 

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 řazení s výjimečně rychlými reakcemi. 
Díky osmi těsně odstupňovaným převodovým stupňům 
je řazení téměř nezaznamenatelné a každý proces řazení 
je dokončen během pouhých 200 milisekund.

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 ze 70 procent motor běžící na volnoběh od 
hnacího řetězce u stojícího vozu se zařazeným jízdním 
režimem Drive , čímž výrazně snižuje spotřebu paliva 
v městských podmínkách. 

Za chladného počasí řadí převodovka nižší převodové 
stupně, aby podpořila co nejrychlejší zahřátí motoru 
na provozní teplotu, zaručující nejvyšší hospodárnost.
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VZNĚTOVÉ MOTORY
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. 

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 a sekvenčního 
přeplňování turbodmychadly, který zaručuje vynikající 
výkonové parametry a pohotové reakce v celém rozsahu 
využitelných otáček. Motor je vybaven také inteligentním 
systémem Stop/Start, který snižuje spotřebu paliva a emise.

MOTORY

ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H 
(SEKUNDY) 

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST  
(KM/H) 

EMISE CO2  
(G/KM) 

Vznětový motor 3.0 l TDV6 258 k SWB (LWB) 7,9 (8,3) 209 182

Vznětový motor 4.4 l SDV8 339 k SWB (LWB) 6,9 (7,2) 218 219

Informace o dostupnosti jednotlivých motorů naleznete na straně 69. 
Hodnoty dle oficiální metodiky EU. Pouze pro porovnání. Hodnoty ve skutečném provozu se mohou lišit. 55



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 a preciznosti.

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
Tento motor je určen exkluzivně pro verze 
SVAutobiography Dynamic a SVAutobiography LWB. 
Motor V8 Supercharged 550 k 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. Díky tomu si budete užívat ještě dynamičtější, 
intuitivnější jízdu.

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.

ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H 
(SEKUNDY)

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST  
(KM/H)

EMISE CO2  
(G/KM) 

Zážehový motor 5.0 l V8 Supercharged 510 k  
SWB (LWB) 5,4 (5,5) 225/250* 299

Zážehový motor 5.0 l V8 Supercharged 550 k 
SVAutobiography Dynamic 5,4 225/250* 299

Zážehový motor 5.0 l V8 Supercharged 550 k 
SVAutobiography LWB 5,5 225/250* 299

*Nejvyšší rychlost, pokud je vůz vybaven 22“ koly.
Informace o dostupnosti jednotlivých motorů naleznete na straně 69. 
Hodnoty dle oficiální metodiky EU. Pouze pro porovnání. Hodnoty ve skutečném provozu se mohou lišit.56
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HYBRIDNÍ POHON
Range Rover Hybrid byl 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.

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 klidnými 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 maximální 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.

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.

Hodnoty dle oficiální metodiky EU. Pouze pro porovnání. Hodnoty ve skutečném provozu se mohou lišit.58



MOTORY

VZNĚTOVÝ 
MOTOR V6

PŘEVODOVKA  
S INTEGROVANÝM 

ELEKTROMOTOREM  
O VÝKONU 35 kW

VYSOKONAPĚŤOVÝ 
AKUMULÁTOR  

S INVERTOREM
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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 uplatnění 
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.

Vozidlo na snímku vpravo je Autobiography v odstínu stříbrná Indus s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).

60



KAROSERIE A PODVOZEK 61



BEZPEČNOST 

5* HODNOCENÍ EURO NCAP
Range Rover splňuje a překonává nejpřísnější globální bezpečnostní standardy a v testech 
v roce 2012 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.

OKENNÍ AIRBAGY  
SE SENZORY PŘEVRÁCENÍ
Tyto airbagy se aktivují v případě bočního nárazu nebo 
převrácení, aby zvýšily ochranu proti poraněním hlavy.

PŘEDPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ
Zvyšují úroveň ochrany v případě čelního nárazu omezením 
pohybu těla sedící osoby směrem dopředu.

DVOUSTUPŇOVÉ AIRBAGY PRO ŘIDIČE 
A SPOLUJEZDCE VPŘEDU
Při velmi intenzivním nárazu se airbagy naplní maximální 
rychlostí, aby nabídly nejvyšší úroveň ochrany. Při méně 
intenzivním nárazu se naplní jen částečně.

SYSTÉM KONTROLY PŘIPOUTÁNÍ 
CESTUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM
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1 DVOUSTUPŇOVÝ AIRBAG ŘIDIČE

2 DVOUSTUPŇOVÝ AIRBAG 
SPOLUJEZDCE VPŘEDU

3 BOČNÍ OKENNÍ AIRBAGY

4 BOČNÍ HRUDNÍKOVÉ AIRBAGY

5 SPÍNAČ PRO DEAKTIVACI AIRBAGU 
SPOLUJEZDCE VPŘEDU

6 PŘEDPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH 
PÁSŮ

7 DVOJITÉ PŘEDPÍNAČE 
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

8 UPOZORNĚNÍ NA NEPŘIPNUTÝ 
BEZPEČNOSTNÍ PÁS

9 ÚCHYTY ISOFIX

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
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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 
jejích 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 poptávku 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. 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 50 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 
8 820 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 a nízkou 
spotřebou vody, 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.

Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography v odstínu stříbrná Indus s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).
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Následující stránky Vás provedou logickou posloupností kroků, v nichž si 
sestavíte Range Rover, který bude věrným vyjádřením Vaší individuality. 
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.

Navštivte náš online konfigurátor na webové stránce landrover.cz

1 2
KROK 1 
VYBERTE SI MOTOR
Vyberte si z řady výkonných zážehových 
nebo vznětových jednotek.

68-69 70-97

KROK 2 
VYBERTE SI MODEL 
A VÝBAVU NA PŘÁNÍ
Porovnejte si standardní a na přání 
dodávanou výbavu každého modelu.

RANGE ROVER NABÍZÍ EXKLUZIVNÍ 
ŘADU PRVKŮ VÝBAVY NA PŘÁNÍ,  
S NIMIŽ SI MŮŽETE INDIVIDUALIZOVAT 
SVÉ VOZIDLO.
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

3 4 5 6
98-105 106-109 110-121

128

122-127

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 odvážný exteriér.

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR
Pečlivě zvolené barvy doplněné rozmanitým 
ozdobným obložením. Interiér si můžete 
upravit podle svých představ.

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

KROK 6 
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ
Doplňkové příslušenství vyhoví Vašim  
osobním požadavkům.
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

KROK 1
VYBERTE SI MOTOR 

*V kombinaci s elektromotorem. 
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.
Vozidlo na snímku je Autobiography v odstínu stříbrná Indus s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).

MODELY PODLE MOTORU
HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB

MOTOR

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 4

ROZVOR

Standardní rozvor (SWB) 4 4 4 4 4

Dlouhý rozvor (LWB) 4 4 4 4

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÉ MOTORY

TDV6 3,0 l SDV6 HYBRID 3,0 l SDV8 4,4 l V8 SUPERCHARGED 5,0 l V8 SUPERCHARGED 5,0 l

AUT. AUT. AUT. AUT. AUT.

VÝKON (k) 258 354 339 510 550

Systém pohonu 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD

Maximální výkon kW (k) při ot./min. 190 (258) / 3 750 260 (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 / 1 750-2 250 700* / 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 5 000 5 000

Počet válců 6 6 8 8 8

Počet ventilů na válec 4 4 4 4 4

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

SPOTŘEBA PALIVA

Město l/100 km 7,8 6,8 10,8 18,3 18,3 

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

Kombinovaná l/100 km 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
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 

HSE VOGUE

Výbava verze HSE:
 – Střecha bez střešního okna
 – Rámeček masky chladiče, mřížka masky chladiče 
a žebrování v odstínu Dark Atlas 

 – Lišty ventilačního otvoru v nárazníku, kryty bočních 
ventilačních otvorů a kliky dveří v barvě karoserie 

 – 19“ kola z lehké slitiny, 5 dvojitých paprsků, Styl 501 
 – Xenonové světlomety
 – Elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka včetně osvětlení bezprostředního 
okolí vozu

 – Čalounění stropu Morzine (tkanina)
 – Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou 

 – Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 10 směrech, vyhřívaná sedadla vpředu a zadní 
sedadla s manuálně nastavitelným sklonem opěradla.

 – Multifunkční volant obšitý kůží
 – Třízónová automatická klimatizace
 – 10,2“ dotykový displej s navigačním systémem 
InControl Touch Pro Navigation a 12,3“ panel 
s virtuálními přístroji

 – Audiosystém Meridian™ (380 W) 
 – Terrain Response
 – Zadní kamera
 – Autonomní nouzové brzdění
 – Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu.

Výbava verze HSE, plus:
 – Prostorový kamerový systém 
 – Asistent dálkových světel 
 – Vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí
 – Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru  
se senzorem přiblížení

 – Bezklíčkový přístupový systém s tlačítkem  
pro spuštění motoru

 – Systém bezhlučného dovírání dveří
 – Kobercové rohože vpředu a vzadu
 – Přijímač televizního vysílání.

Odlišné prvky výbavy od verze HSE:
 – Rámeček masky chladiče v odstínu Dark Atlas,  
mřížka masky chladiče a žebrování v odstínu Atlas

 – 20“ kola z lehké slitiny, 5 dvojitých paprsků, Styl 502
 – Xenonové světlomety s charakteristickými světly 
 – Sedadla čalouněná perforovanou kůží Oxford 
 – Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 18 směrech, klimatizovaná sedadla vpředu, 
vyhřívaná sedadla vzadu a zadní sedadla s elektricky 
nastavitelným sklonem opěradla

 – Vyhřívaný multifunkční volant obšitý kůží
 – Prostorový kamerový systém
 – Verze LWB zahrnuje: panoramatické střešní okno, 
elektricky ovládané sluneční clony zadního okna a 
kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik.

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.

Vozidlo na snímku vlevo je SVAutobiography LWB v odstínu šedá Carpathian s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu). 71



HYBRID AUTOBIOGRAPHY

Výbava verze Vogue, plus:
 – K dispozici s poháněcím ústrojím Hybrid Diesel* 
 – Mlhové světlomety
 – Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru.

Odlišné prvky výbavy od verze Vogue:
 – Ozdobné lišty ventilačních otvorů na předním 
nárazníku v odstínu Atlas 

 – Leskle chromované horní a spodní rámečky klik dveří 
 – Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými 
světly LED 

 – 21“ kola z lehké slitiny, 6 paprsků, Styl 602 
 – Sedadla čalouněná perforovanou poloanilinovou kůží
 – Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 20 směrech, klimatizovaná sedadla vpředu, 
vyhřívaná sedadla vzadu a zadní sedadla s elektricky 
nastavitelným sklonem opěradla 

 – Audiosystém Meridian™ Surround (825 W)
 – Terrain Response 2.

Výbava verze Hybrid, plus:
 – Posuvné panoramatické střešní okno 
 – Reliéfní nápis Autobiography na opěradle  
vzadu uprostřed 

 – Leskle chromované páčky pro manuální řazení  
 – Osvětlené hliníkové prahové lišty vpředu s nápisem 
Autobiography

 – All Terrain Progress Control**.

Odlišné prvky výbavy od verze Hybrid:
 – Rámaček masky chladiče v odstínu Dark Atlas, 
mřížka masky chladiče v odstínu Atlas a chromované 
žebrování

 – 21“ kola z lehké slitiny, 10 paprsků, Styl 101†

 – Čalounění stropu Alston (velur)
 – Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 22 směrech, klimatizovaná sedadla vpředu a vzadu, 
masážní sedadla vpředu a zadní sedadla s elektricky 
nastavitelným sklonem opěradla

 – Čtyřzónová automatická klimatizace
 – Verze LWB zahrnuje: sedadla řidiče a spolujezdce 
vpředu nastavitelná v 24 směrech.

*Poháněcí ústrojí Hybrid Diesel je k dispozici pouze pro verze Hybrid, Autobiography a SVAutobiography LWB   ** Nedodává se v kombinaci s poháněcím ústrojím Hybrid Diesel 
†S poháněcím ústrojím Hybrid Diesel se standardně dodávají 21“ kola z lehké slitiny s 6 paprsky, Styl 602, a povrchem broušeným diamantem.72



Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC SVAUTOBIOGRAPHY LWB

Výbava verze Autobiography, plus:
 – Výhradně se standardním rozvorem a motorem  
V8 Supercharged 550 k

 – Dynamický podvozek, řízení a odpružení
 – Červené brzdové třmeny s logem BremboTM

 – Čtyři koncovky výfukové soustavy
 – Prvky vnitřní výbavy s luxusním rýhovaným povrchem
 – Asistent sledování bdělosti řidiče 
 – Asistent pro rozpoznávání dopravního značení  
s inteligentním omezovačem rychlosti

 – Systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se 
vozidel a systémem varování před kolizí při couvání

 – Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu
 – Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v dopravní 
koloně a inteligentním nouzovým brzděním

 – Parkovací senzory 360°
 – Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, 
asistent pro výjezd z parkovacího stání.

Odlišné prvky výbavy od verze Autobiography:
 – Maska chladiče v odstínu Graphite Atlas s nápisem  
Range Rover v odstínu Graphite Atlas

 – Ozdobné lišty otvoru na nárazníku Graphite Atlas a 
boční ventilační otvory s leskle chromovanými doplňky

 – Kliky dveří v barvě karoserie 
 – Ozdobný prvek na nárazníku v odstínu Graphite Atlas 
 – Černá kontrastní střecha a kryty zpětných zrcátek
 – 22“ kola z lehké slitiny, 5 dvojitých paprsků, Styl 514, 
tmavě šedá

 – Čalounění stropu perforovanou kůží
 – Sedadla čalouněná perforovanou semianilinovou kůží  
s kosočtvercovým prošíváním 

 – Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
ve 24 směrech

 – Jedinečné ozdobné obložení z leskle černého dřeva  
s červenou dekorativní ozdobnou linkou

 – Audiosystém Meridian™ Reference (1 700 W).

Výbava verze Autobiography, plus:
 – Prvky vnitřní výbavy s luxusním rýhovaným povrchem 
 – Elektricky ovládané sluneční clony zadního skla 
 – Elektricky výsuvné stolky vzadu čalouněné černou kůží
 – Středová konzola vzadu s odkládací schránkou  
s funkcí chlazení

 – Asistent sledování bdělosti řidiče 
 – Asistent pro rozpoznávání dopravního značení  
s inteligentním omezovačem rychlosti

 – Systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se 
vozidel a systémem varování před kolizí při couvání

 – Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu
 – Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu  
v dopravní koloně a inteligentním nouzovým 
brzděním

 – Parkovací senzory 360°
 – Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, 
asistent pro výjezd z parkovacího stání.

Odlišné prvky výbavy od verze Autobiography:
 – Nápis Range Rover s tmavým rýhovaným povrchem 
a leskle chromovaným okrajem

 – Jedinečná maska chladiče s mřížkou Graphite Atlas 
a leskle chromovanými ozdobnými prvky

 – Leskle chromované horní a spodní rámečky klik 
dveří a ozdobná lišta na zadním víku, kryty bočních 
ventilačních otvorů s leskle chromovanými prvky

 – 21“ kola z lehké slitiny, 7 paprsků, Styl 706,  
leštěný povrch 

 – Čalounění stropu perforovanou kůží
 – Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
ve 24 směrech, klimatizovaná sedadla vpředu 
a vzadu, masážní sedadla vpředu 

 – Dvě samostatná zadní sedadla „Business Class“ 
s masážní bederní opěrkou, rozšířeným elektrickým 
nastavováním sklonu opěradla a opěrkou lýtek

 – Vyhřívaný, multifunkční volant v kombinaci kůže a dřeva
 – Audiosystém Meridian™ Reference (1 700 W). 

Brembo je registrovanou ochrannou známkou společnosti Freni Brembo S.p.A 
Na fotografii výše je SV Autobiography Dynamic s 22" koly z lehké slitiny, s 5 dvojitými paprsky a tmavošedou 
povrchovou úpravou (Dark Grey Finish), Styl 514 73



*Model na snímku má 22“ kola z lehké slitiny s 5 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   ∆U verze Vogue jsou kliky dveří v odstínu černá Santorini. Rámečky klik dveří v odstínu černá Santorini u verzí Hybrid a Autobiography.
Více informací o použitelnosti pro jednotlivé verze naleznete v přehledu výbavy na přání na straně 83.

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.

 – 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.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ*  
(VÝCHOZÍ VERZÍ JE VOGUE S MLHOVÝMI SVĚTLOMETY NA PŘÁNÍ) KRYTY BOČNÍCH VENTILAČNÍCH OTVORŮ V ODSTÍNU ATLAS*†
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 

 – 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 
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

 – Rámečky klik dveří 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 a víku zavazadlového 
prostoru v odstínu leskle černá Santorini.

PAKETY VNĚJŠÍCH OZDOBNÝCH PRVKŮ DARK ATLAS*†‡ PAKET BLACK DESIGN†‡ (NA SNÍMKU VERZE AUTOBIOGRAPHY)
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STANDARDNÍ VÝBAVA

4 Standardní výbava   – Nedodává se.
(1) Dodává se pouze pro TDV6, SDV6 Hybrid Diesel a SDV8   (2) Nedodává se pro SDV6 Hybrid Diesel   (3) Nedodává se pro V8 Supercharged 550 k    
(4) Čtyři koncovky výfukové soustavy se dodávají pouze pro V8 Supercharged 550 k   (5) Dodává se pouze pro SDV8 a V8 Supercharged.

Motor a převodovka, podvozek a jízdní dynamika

HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

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

Osmistupňová automatická převodovka 4 4 4 4 4 4

Dvoustupňová rozdělovací převodovka s redukčním převodem 4 4 4 4 4 4

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

Adaptive Dynamics 4 4 4 4 4 4

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

Automatické snížení vozu pro nastupování 4 4 4 4 4 4

Inteligentní systém Stop/Start 4 4 4 4 4 4

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

Otočný volič jízdních režimů 4 4 4 4 4 4

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

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

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

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

Elektronicky řízený stabilizační systém 4 4 4 4 4 4

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

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

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

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

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

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

Rozjezd s nízkou trakcí (2) 4 4 – 4 4 4

Dvě koncovky výfukové soustavy (3) 4 4 4 4 – 4

Čtyři koncovky výfukové soustavy (4) – – – – 4 4

Dynamic Response (5) – 4 – 4 4 4
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Vnější výbava a ozdobné prvky

HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC 

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) s dálkově ovládaným centrálním zamykáním 4 4 4 4 4 4

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

Vyhřívaná plocha pod stěrači v klidové poloze 4 4 4 4 4 4

Stěrače čelního skla se senzorem deště 4 4 4 4 4 4

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Systém vnějšího osvětlení řízený senzorem světla 4 4 4 4 4 4

Světlomety pro denní svícení 4 4 4 4 4 4

Pozdržené vypínání světlometů (funkce Follow-me-home) 4 4 4 4 4 4

Třetí brzdové světlo 4 4 4 4 4 4

JÍZDA S PŘÍVĚSEM

Elektrická instalace pro přívěs 4 4 4 4 4 4

Vyprošťovací háky vpředu a vzadu 4 4 4 4 4 4

4 Standardní výbava.
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STANDARDNÍ VÝBAVA

Výbava pro kola

HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC 

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

Uzamykatelné matice kol 4 4 4 4 4 4

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

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení

HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC 

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

SEDADLA

Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou 4 – – – – –

Sedadla čalouněná perforovanou kůží Oxford – 4 – – – –

Sedadla čalouněná perforovanou semianilinovou kůží – – 4 4 – –

Sedadla čalouněná perforovanou semianilinovou kůží s kosočtvercovým prošíváním – – – – 4 –

SVAutobiography LWB - sedadla čalouněná perforovanou semianilinovou kůží – – – – – 4

Nápis Autobiography – – – 4 4 4

Úchyty ISOFIX vzadu 4 4 4 4 4 4

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

VOLANT

Elektricky nastavitelný sloupek řízení 4 4 4 4 4 4

Multifunkční volant obšitý kůží 4 4 4 4 4 4

4 Standardní výbava   – Nedodává se.
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Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

VNITŘNÍ VÝBAVA

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 4 4 4 4 4 4

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem 4 4 4 4 4 4

Držáky nápojů vpředu a vzadu 4 4 4 4 4 4

Madla vpředu a vzadu 4 4 4 4 4 4

Schránka ve středové konzole 4 4 4 4 4 4

Osvětlení interiéru 4 4 4 4 4 4

Elektricky ovládané sluneční clony pro boční okna vzadu (1) – 4 4 4 – 4

Odkládací schránka před sedadlem spolujezdce vpředu 4 4 4 4 4 4

4 Standardní výbava   – Nedodává se.
(1) Pouze LWB.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 
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STANDARDNÍ VÝBAVA

4 Standardní výbava.

Bezpečnost a zabezpečení

HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

Senzor vniknutí do interiéru 4 4 4 4 4 4

Airbagy vpředu, se senzorem obsazení sedadla spolujezdce vpředu 4 4 4 4 4 4

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu 4 4 4 4 4 4

Aktivace výstražných světel při intenzivním brzdění 4 4 4 4 4 4

Automatické zamykání, konfigurovatelné zákazníkem (dveře se uzamknou při rozjezdu) 4 4 4 4 4 4

Elektricky ovládané dětské pojistky 4 4 4 4 4 4

Otvírání pouze jediných dveří, zákazníkem konfigurovatelné 4 4 4 4 4 4

Asistenční systémy, praktická výbava a zavazadlový prostor

HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Tempomat 4 4 4 4 4 4

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

Parkovací senzory vpředu a vzadu s vizuálním zobrazováním 4 4 4 4 4 4

VÝBAVA V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU

Kryt zavazadlového prostoru 4 4 4 4 4 4

Kotevní body v zavazadlovém prostoru 4 4 4 4 4 4
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Informace, komunikace a zábava

HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

Audio streaming Bluetooth® a připojení pro telefon Bluetooth® 4 4 4 4 4 4

InControl Touch Pro (10,2“ dotykový displej) 4 4 4 4 4 4

Informační systém pro jízdu v jakémkoli terénu 4 4 4 4 4 4

Elektrické zásuvky 4 4 4 4 4 4

Panel virtuálních přístrojů 4 4 4 4 4 4

Navigační systém InControl Touch Pro 4 4 4 4 4 4

Audiosystém Meridian™ 4 4 4 4 4 4

Vstup USB 4 4 4 4 4 4

Hlasové ovládání 4 4 4 4 4 4

4 Standardní výbava.
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků. 
Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.
Více informací o dostupnosti jednotlivých prvků výbavy Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Motory a převodovky, podvozek a jízdní dynamika

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

Terrain Response 4 4 – – – –

Terrain Response 2 (1) 088IA 8 8 4 4 4 4 Více informací naleznete na straně 30.

All Terrain Progress Control (2) (3) 095CB 8 8 – 4 4 4 Více informací naleznete na straně 30.

Aktivní uzávěrka zadního diferenciálu (4) (5) 027DB – 8 8 8 8 8

19" brzdové třmeny (kotoučové brzdy vpředu a vzadu 
s průměrem 350 mm a brzdové třmeny se standardní 
povrchovou úpravou) (6)

020DR – 4 – 4 – 4

20" brzdové třmeny – pro 20" kola a větší (kotoučové 
brzdy s průměrem 380 mm vpředu a 365 mm vzadu a 
brzdové třmeny se standardní povrchovou úpravou) (7)

020DS 8 4 4 4 4 4

Vnější výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Kovová střecha (8) 041CY 4 4 4 Δ – –

Pevné panoramatické střešní okno (včetně elektricky 
ovládané sluneční clony) (9) 041CX 8 8 8 Δ Δ Δ Více informací naleznete na straně 51.

Posuvné panoramatické střešní okno (včetně elektricky 
ovládané sluneční clony) 041CZ 8 8 8 4 4 4 Více informací naleznete na straně 51.

Střecha v barvě karoserie 4 4 4 4 – 4

Střecha v kontrastní barvě - stříbrná Indus (10) 080AD 8 8 8 8 – 8

Střecha v kontrastní barvě - černá Santorini (10) 080AN 8 8 8 8 4 8

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
(1) Standardní výbava pro V8 Supercharged   (2) Dodává se pouze se systémem Terrain Response 2   (3) Nedodává se pro SDV6 Hybrid Diesel   (4) Nedodává se pro TDV6   (5) Standardní výbava pro SDV8   (6) Standardní výbava pro TDV6    
(7) Výbava na přání pro TDV6. Standardní výbava pro všechny ostatní motory   (8) Dodává se pouze pro SWB   (9) Standardní výbava pro Vogue a Hybrid LWB   (10) Dostupnost tohoto prvku výbavy závisí na zvolené barvě.   
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† Dodává se jako součást paketu   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
(11) Nedodává se s ostatními pakety vnějších ozdobných prvků nebo s pakety Design   (12) Nedodává se s ozdobnými prvky na krytech bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas, stříbrnou kontrastní střechou nebo paketem Black Design    
(13) Nedodává se s dvoubarevným lakováním   (14) K dispozici s následujícími druhy kol – 21“ kola s 9 paprsky, Styl 901, leskle černá, nebo 22“ kola se 7 dvojitými paprsky, Styl 707, leskle černá.

Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Ozdobné prvky na krytech bočních ventilačních otvorů 
v odstínu Atlas (11) 080XH – 8 8 8 – – Více informací o designu základní verze a obsahu paketů 

naleznete na straně 74.

Stylingový paket karoserie 1 - aplikace na předním a zadním 
nárazníku, předních dveřích, blatnících a bočních přívodech 
vzduchu v provedení Dark Atlas Finish (10) (11) (12)

074LX – 8 8 8 – – Více informací naleznete na straně 75.

Stylingový paket karoserie 2 - viz Stylingový paket 1 
kromě ozdobných prvků na bočních přívodech vzduchu 
v provedení Dark Atlas Finish (10) (11) (12)

074LY – 8 8 8 – – Obsahuje paket vnějších ozdobných prvků v odstínu  
Dark Atlas 2 Více informací naleznete na straně 75.

Paket Black Design (11) (14) 074LN – 8† 8† 8† – – Více informací naleznete na straně 75.

Paket vnějších ozdobných prvků v odstínu Graphite Atlas – – – – 4 –

Obsahuje ozdobné prvky na nárazníku vpředu a vzadu, 
dveřích a blatnících v odstínu Graphite Atlas, krajní lišty 
na předním nárazníku a ozdobné prvky na krytech bočních 
ventilačních otvorů v odstínu Graphite Atlas s leskle 
chromovanými doplňky.

SVAutobiography – Stylingový paket 1  074OS – – – – – 4

Obsahuje ozdobné prvky na nárazníku vpředu a vzadu, 
dveřích a blatnících v odstínu Atlas, krajní lišty na předním 
nárazníku a ozdobné prvky na krytech bočních ventilačních 
otvorů v barvě karoserie s leskle chromovanými doplňky.

SVAutobiography – Stylingový paket 3 (11) (13) 074OT – – – – – Δ

Obsahuje ozdobné prvky na nárazníku vpředu a vzadu, 
dveřích a blatnících v odstínu Atlas, krajní lišty na předním 
nárazníku a ozdobné prvky na krytech bočních ventilačních 
otvorů v odstínu Atlas s leskle chromovanými doplňky.

SVAutobiography – Stylingový paket 2 (11) (13) 074OR – – – – – Δ

Obsahuje ozdobné prvky na nárazníku vpředu a vzadu, dveřích 
a blatnících v odstínu Graphite Atlas, krajní lišty na předním 
nárazníku a ozdobné prvky na krytech bočních ventilačních 
otvorů v barvě karoserie s leskle chromovanými doplňky.

Kryt motoru z uhlíkového kompozitu 063AC – – – – 8 –

LAK

Nemetalický lak 4 4 4 4 4 4

Metalický lak 8 8 8 8 8 8

Prémiový metalický lak 8 8 8 8 8 8

Paleta SVO Premium – ultra metalický lak  
(metalický lak Autobiography) 519SV 8 8 8 8 8 8

Paleta SVO Premium – barvy se speciálním efektem 
a saténově matnou povrchovou úpravou  
(lak ChromaFlair Autobiography)

503SV 8 8 8 8 8 8

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

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
(1) Dodává se pouze pro SWB   (2) Standardní výbava pouze pro Vogue LWB   (3) Dodává se pouze pro LWB.

Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

SKLA  A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané čelní sklo, tvrzená skla oken předních a zadních 
dveří a zadních bočních oken 4 – – – – –

Vyhřívané čelní sklo, vrstvená skla oken bočních dveří 
vpředu s hydrofóbní povrchovou úpravou a tvrzená skla 
oken zadních dveří a zadních bočních oken (1)

– 4 – – – –

Vyhřívané čelní sklo, vrstvená skla oken bočních dveří 
vpředu s hydrofóbní povrchovou úpravou a vrstvená skla 
oken zadních dveří a zadních bočních oken (2)

– 4 4 4 4 4

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass  
s hydrofóbní povrchovou úpravou  
(včetně vyhřívání čelního skla) (1)

047AB 8 8 8 8 8 – Omezuje viditelnost do interiéru, čímž zvyšuje soukromí 
cestujících vzadu.

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 
s hydrofóbní povrchovou úpravou 
(včetně vyhřívání čelního skla) (3)

047BA – 8 8 Δ – Δ

Tepelně izolační čelní sklo (vrstvená skla oken bočních dveří 
vpředu s hydrofóbní povrchovou úpravou a vrstvená skla 
oken zadních dveří a zadních bočních oken) (1)

047AH 8 8 8 8 8 –
Tenká metalická povrchová úprava je tvořena několika 
vrstvami titanu a stříbra, které odrážejí infračervené záření. 
Výsledkem je nižší teplota uvnitř vozu v horkém počasí.

Tepelně izolační čelní sklo (vrstvená skla oken bočních dveří 
vpředu s hydrofóbní povrchovou úpravou a vrstvená skla 
oken zadních dveří a zadních bočních oken) (3)

047AH – 8 8 Δ – Δ

Tepelně izolační čelní sklo a tmavě tónovaná skla  
od B-sloupku / Privacy Glass (vrstvená skla oken bočních 
dveří vpředu s hydrofóbní povrchovou úpravou a tmavě 
tónovaná skla oken zadních dveří, zadních bočních oken  
a zadního okna) (1)

047AV 8 8 8 8 8 –

Tepelně izolační čelní sklo a tmavě tónovaná skla od 
B-sloupku / Privacy Glass pro verze s dlouhým rozvorem 
(LWB) - (vrstvená skla oken bočních dveří vpředu  
s hydrofóbní povrchovou úpravou a tmavě tónovaná  
skla oken zadních dveří, zadních bočních oken  
a zadního okna) (3)

047BB – 8 8 4 – 4

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná 
zrcátka včetně osvětlení bezprostředního okolí vozu 4 – – – – –

Vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí 031EB 8 4 4 4 4 4
Elektricky vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka se 
samostmívací funkcí a s osvětlením bezprostředního okolí 
vozu. Svítilny s grafikou v podobě loga Range Rover.
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
(4) Nedodává se pro Autobiography a SVAutobiography SDV8 LWB   (5) Dodává se pouze pro SDV8 a V8 Supercharged 510 k   (6) Dodávají se pouze s 22“ koly   (7) Dodávají se pouze v České republice, Rakousku, Francii, Německu a Itálii.

Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Xenonové světlomety 4 – – – – –

Xenonové světlomety s LED signaturou včetně ostřikovačů 064GI 8 4 – – – –
Světla LED s charakteristickým designem kombinují  
osobitý design s velmi praktickými schopnostmi.  
Včetně ostřikovačů světlometů.

Adaptivní xenonové světlomety s LED signaturou  
včetně ostřikovačů 064DI 8 8 4 4 4 4

Adaptivní xenonové světlomety se natáčejí v souladu 
s průběhem silnice, zatímco statická odbočovací světla 
osvětlují krajnici v prudkých zatáčkách, aby měl řidič  
při jízdě za tmy pocit ještě větší jistoty.

Automatické ovládádní světlometů s asistentem  
dálkových světel 030NT 8 4 4 4 4 4

Dálková světla se automaticky zapnou za nízké viditelnosti  
a ztlumí se, jakmile jsou detekována jiná vozidla.

Mlhové světlomety vpředu 064AP 8 8 4 4 4 4

JÍZDA S PŘÍVĚSEM

Elektricky výsuvné tažné zařízení  
(včetně elektrické instalace a rámu) 028EJ 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 41.

Výbava pro kola

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

Souprava pro opravu poškozené pneumatiky 4 – – – – –

Náhradní kolo z lehké slitiny pro nouzové dojetí 029VT 8 4 4 4 Δ Δ Včetně sady nářadí.

Plnohodnotné náhradní kolo (4) 029MI 8 8 8 8 4 4 Včetně sady nářadí.

Letní pneumatiky (5) (6) (7) 029XI – Δ – Δ – Δ

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

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

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

SEDADLA

Přihrádky / odkládací kapsy na zadní části  
předních opěradel 4 4 4 4 4 4

Přihrádky / odkládací kapsy na zadní straně opěradel 
předních sedadel, čalouněné kobercovinou  
a lemované kůží

033MM – – – – – Δ

Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou, Styl 1 033SA 4 – – – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 10 směrech (zahrnují elektrické seřizování polohy  
v 8 směrech – podélně, výška sedáku, sklon 
opěradla, bederní opěrka ve 2 směrech a manuálně 
nastavitelnou výšku opěrky hlavy ve 2 směrech). 
Další prvky výbavy: vyhřívaná sedadla vpředu, 
paměť pro sedadlo řidiče a sedadla vzadu s otvorem 
pro přepravu dlouhých předmětů a manuálně 
nastavitelným sklonem opěradla.

Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou, Styl 2 033SB 8 – – – – – Styl 1 plus vyhřívaná sedadla vzadu.

Sedadla čalouněná kůží Oxford, Styl 12 033SC – 4 – – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 18 směrech (zahrnují elektrické seřizování polohy  
ve 14 směrech – podélně, výška sedáku, sklon 
opěradla, bederní opěrka ve 4 směrech, sklon 
sedáku, nastavitelné boční polštáře a manuálně 
nastavitelnou výšku a sklon opěrky hlavy ve 4 
směrech). Další prvky výbavy: klimatizovaná 
sedadla vpředu a vyhřívaná sedadla vzadu, paměť 
pro sedadla řidiče a spolujezdce, elektricky 
odsunovatelné sedadlo spolujezdce vpředu a 
sedadla vzadu s otvorem v opěradle pro přepravu 
dlouhých předmětů a s elektricky nastavitelným 
sklonem opěradla.

Sedadla čalouněná kůží Oxford, Styl 13 033SD – 8 – – – – Styl 12 plus přední sedadla s masážní funkcí.

Sedadla čalouněná kůží Oxford, Styl 15 033SF – 8 – – – –

Styl 12 plus klimatizovaná sedadla vpředu a 
vzadu, přední sedadla s masážní funkcí a elektricky 
nastavitelná bederní opěrka ve 4 směrech pro 
sedadla vzadu.
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se. 
(1) Standardní výbava pro Autobiography SWB. Nedodává se pro Autobiography LWB   (2) Manuálně nastavitelné boční polštáře opěrek hlavy vpředu a vzadu se dodávají standardně pouze pro Autobiography, na přání pro Hybrid.  

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

SEDADLA

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 16 033ST – – 4 – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná 
v 20 směrech (zahrnují: elektrické seřizování polohy 
v 18 směrech – podélně, výška sedáku, sklon 
opěradla, bederní opěrka ve 4 směrech, sklon 
sedáku, délka sedáku, nastavitelné boční polštáře, 
elektricky nastavitelná výška opěrky hlavy a manuálně 
nastavitelný sklon opěrky hlavy ve 2 směrech). 
Další prvky výbavy: klimatizovaná sedadla vpředu a 
vyhřívaná sedadla vzadu, paměť pro sedadla řidiče 
a spolujezdce, elektricky odsunovatelné sedadlo 
spolujezdce vpředu a sedadla vzadu s otvorem 
v opěradle pro přepravu dlouhých předmětů a s 
elektricky nastavitelným sklonem opěradla.

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 17 033SU – – 8 – – – Styl 16 plus přední sedadla s masážní funkcí.

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 18 033SW – – 8 – – – Styl 16 plus klimatizovaná sedadla vzadu a elektricky 
nastavitelné bederní opěrky ve 4 směrech vzadu.

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 19 (1) (2) 033SG – – 8 4 – –

Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 22 směrech (zahrnují: elektrické seřizování polohy  
v 18 směrech – podélně, výška sedáku, sklon 
opěradla, bederní opěrka ve 4 směrech, sklon 
sedáku, délka sedáku, nastavitelné boční polštáře, 
elektricky nastavitelná výška opěrky hlavy, manuálně 
nastavitelný sklon opěrky hlavy ve 2 směrech a 
manuálně nastavitelné boční polštáře opěrek hlavy 
vpředu a vzadu). Další prvky výbavy: klimatizovaná 
sedadla vpředu a vzadu, masážní sedadla vpředu, 
paměť pro sedadla řidiče a spolujezdce, bederní 
opěrka sedadel vzadu nastavitelná ve 4 směrech, 
elektricky odsunovatelné sedadlo spolujezdce 
vpředu, sedadla vzadu s otvorem v opěradle 
pro přepravu dlouhých předmětů s elektricky 
nastavitelným sklonem opěradla.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

SEDADLA

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ 
čalouněná semianilinovou kůží, Styl 20 033SV – – 8 – – –

Styl 16 plus manuálně nastavitelné boční polštáře 
opěrky hlavy, klimatizovaná samostatná zadní 
sedadla „Business Class“ a masážní sedadla vpředu 
a vzadu. 

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ 
čalouněná semianilinovou kůží, Styl 21 (1) 033SP – – – 8 – – Styl 19 plus samostatná zadní sedadla „Business 

Class“ a masážní sedadla vzadu.

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 22 033TJ – – 8 – – –
Styl 16 plus masážní sedadla vpředu a nastavitelná 
horní část opěradel sedadel řidiče a spolujezdce 
vpředu.

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 23 033TK – – 8 – – –

Styl 16 plus masážní sedadla vpředu a nastavitelná 
horní část opěradel sedadel řidiče a spolujezdce 
vpředu, klimatizovaná sedadla vzadu a bederní 
opěrka vzadu nastavitelná elektricky ve 4 směrech.

Sedadla čalouněná semianilinovou kůží, Styl 24 (2) (3) 033TL – – 8 8 – –

Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 24 směrech (zahrnují elektrické seřizování polohy  
v 20 směrech – podélně, výška sedáku, sklon 
opěradla, bederní opěrka ve 4 směrech, sklon 
sedáku, délka sedáku, nastavitelné boční polštáře, 
nastavitelná horní část opěradel, elektricky 
nastavitelná výška a manuálně nastavitelný sklon 
opěrky hlavy ve 2 směrech a manuálně nastavitelné 
boční polštáře opěrek hlavy vpředu a vzadu). Další 
prvky výbavy: klimatizovaná sedadla vpředu a 
vzadu, masážní funkce pro sedadla vpředu, paměť 
pro sedadla řidiče a spolujezdce, bederní opěrka 
vzadu nastavitelná elektricky ve 4 směrech, elektricky 
odsunovatelné sedadlo spolujezdce vpředu a 
sedadla vzadu s otvorem v opěradle pro přepravu 
dlouhých předmětů s elektricky nastavitelným 
sklonem opěradla.

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ 
čalouněná semianilinovou kůží, Styl 25 (4) 033TM – – 8 – – –

Styl 16 plus nastavitelná horní část opěradel sedadel 
řidiče a spolujezdce vpředu s masážní funkcí, 
klimatizovaná sedadla vzadu a samostatná zadní 
sedadla „Business Class“.

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ 
čalouněná semianilinovou kůží, Styl 26 033TN – – – 8† – –

Styl 19 plus nastavitelná horní část opěradel, sedadla 
vzadu s masážní funkcí a samostatná zadní sedadla 
„Business Class“.

8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† Dodává se pouze s konfigurovatelným dekoračním osvětlením interiéru.
(1) Nedodává se pro LWB   (2) Manuálně nastavitelné boční polštáře opěrek hlavy vpředu a vzadu se dodávají standardně pouze pro Autobiography, na přání pro Hybrid   (3) Standardní výbava pro Autobiography LWB,  
výbava na přání pro Autobiography SWB   (4) Součástí výbavy jsou kobercové rohože vpředu a vzadu s kontrastním lemováním a kovovými rohy.   
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

SEDADLA

Sedadla čalouněná perforovanou semianilinovou kůží 
s kosočtvercovým prošíváním, Styl 27 – – – – 4 –

Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 24 směrech (zahrnují elektrické seřizování polohy  
v 20 směrech – podélně, výška sedáku, sklon 
opěradla, bederní opěrka ve 4 směrech, sklon sedáku, 
délka sedáku, nastavitelné boční polštáře, nastavitelná 
horní část opěradel, elektricky nastavitelná výška 
a manuálně nastavitelný sklon opěrky hlavy ve 
2 směrech a manuálně nastavitelné boční polštáře 
opěrek hlavy vpředu a vzadu). Další prvky výbavy: 
klimatizovaná sedadla vpředu a vzadu, bederní opěrka 
vzadu nastavitelná elektricky ve 4 směrech, masážní 
funkce pro sedadla vpředu, paměť pro sedadla řidiče 
a spolujezdce, elektricky odsunovatelné sedadlo 
spolujezdce vpředu a sedadla vzadu s otvorem v 
opěradle pro přepravu dlouhých předmětů s elektricky 
nastavitelným sklonem opěradla.

Exkluzivní samostatná zadní sedadla „Business Class“ 
čalouněná semianilinovou kůží, Styl 28 (5) 033TP – – – – – 4

Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu nastavitelná  
v 24 směrech (zahrnují elektrické seřizování polohy  
v 20 směrech – podélně, výška sedáku, sklon 
opěradla, bederní opěrka ve 4 směrech, sklon sedáku, 
délka sedáku, nastavitelné boční polštáře, nastavitelná 
horní část opěradel, elektricky nastavitelná výška 
a manuálně nastavitelný sklon opěrky hlavy ve 
2 směrech a manuálně nastavitelné boční polštáře 
opěrek hlavy vpředu a vzadu). Další prvky výbavy: 
klimatizovaná sedadla vpředu a vzadu, masážní 
funkce pro sedadla vpředu, paměť pro sedadla řidiče 
a spolujezdce, elektricky odsunovatelné sedadlo 
spolujezdce vpředu a dvě samostatná sedadla 
„Business Class“ vzadu s bederní opěrkou s masážní 
funkcí, elektricky nastavitelným sklonem opěradla ve 
větším rozsahu, uzavíratelným otvorem pro přepravu 
lyží a opěrkou pro lýtka vzadu.

Exkluzivní design Poltrona Frau® - exkluzivní samostatná 
zadní sedadla "Business Class" čalouněná prvotřídní kůží, 
Styl 30

033TU – – – – – 8 Styl 28 plus čalounění kůží Poltrona Frau.

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

polštáři vpředu.

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

Opěrky hlavy s nastavitelnými opěrnými polštáři 
vpředu a vzadu.

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
Lze je rychle a snadno rozložit, a vytvořit tak 
pohodlná sedadla pro dvě dospělé osoby na spodní 
části víka zavazadlového prostoru u stojícího vozidla.

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(5) Opěrka pro lýtka je pro zadní sedadlo na straně spolujezdce   (6) Dodává se pouze v kombinaci se zábavním systémem pro cestující vzadu.  
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
(1) Dodává se pouze v kombinaci s dvojitou sluneční clonou   (2) Dodává se pouze v kombinaci s posuvným panoramatickým střešním oknem   (3) 022BL pouze pro SDV6 Hybrid Diesel.   

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

VOLANT

Volant obšitý kůží 4 – – – – –

Vyhřívaný multifunkční volant obšitý kůží 032DV 8 4 4 4 4 Δ Nejvyšší úroveň komfortu při řízení zajišťuje vyhřívaný 
volant čalouněný měkkou kůží.

Vyhřívaný multifunkční volant v kombinaci kůže a dřeva 032DR 8 8 8 Δ – 4
Ozdobné obložení interiéru vozidla dřevem vhodně 
doplní vyhřívaný volant s věncem v kombinaci kůže 
a ladícího dřeva.

OZDOBNÁ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Figured Macassar  
(ozdobné obložení ze dřeva Macassar s výraznou kresbou) 4 4 4 4 – 4

Grand Black Lacquer  
(ozdobné obložení ze dřeva s černým klavírovým lakem) 088EH 8 Δ Δ Δ – Δ Více informací naleznete na straně 121.

Shadow Walnut (ozdobné obložení ze dřeva - tmavý ořešák) 088HF – 8 Δ Δ – Δ Více informací naleznete na straně 121.

Ozdobné obložení ze dřeva s černým lakem s červenou 
dekorativní ozdobnou linkou – – – – 4 –

ČALOUNĚNÍ STROPU

Čalounění stropu Morzine (Cirrus nebo 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 Δ –

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

Čalounění stropu perforovanou kůží – – – – 4 4

VNITŘNÍ VÝBAVA

Třízónová automatická klimatizace 4 4 4 – – –

Čtyřzónová automatická klimatizace 022BG (3) 8 8 8 4 4 4 Více informací naleznete na straně 51.

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 4
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

VNITŘNÍ VÝBAVA

Chlazená schránka ve středové konzole vpředu 038EA 8 8 8 8 8 8

Chlazená schránka ve středové konzole vzadu (2) 038FB – – 8 8 – –

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

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru (5) 064FM 8 8 4 4 4 –

Tento prvek výbavy umožňuje cestujícím měnit odstín 
světla, a tím i atmosféru v interiéru podle nálady.  
Na výběr je celkem 10 barev pro jakýkoli vkus 
a náladu.

Kuřácký paket 094AA 8 8 8 8 8 8

Včetně popelníku a zapalovače cigaret v první řadě.  
V kombinaci se dvěma samostatnými zadními 
sedadly „Business Class“ zahrnuje ještě jeden 
zapalovač cigaret ve druhé řadě.

Kobercové rohože 079AJ 8 4 4 – – –

Prémiové kobercové rohože vpředu a vzadu s kontrastním 
lemováním a s kovovými ochrannými rohy (6) 079BO – – 8 4 4 –

Manuálně nastavitelná opěrka nohy (mohér) – – – – – 4

Leštěné pedály s luxusním chromovým vzhledem 051AJ – 8 8 8 – –

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

Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem  
Range Rover (7) 048BD 8 8 8 – – –

Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem 
Range Rover na stranách řidiče a spolujezdce vpředu 
umocňují individualitu a osobitý charakter.

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

Prahové lišty z ušlechtilé oceli s nápisem Autobiography – – – – – 4

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

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

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
(4) Dodává se na přání v kombinaci se dvěma samostatnými zadními sedadly „Business Class“   (5) Standardně pro verzi Vogue LWB   (6) Dodává se pouze v kombinaci se dvěma samostatnými zadními sedadly „Business Class“ pro Hybrid    
(7) Standardně pro verzi Vogue LWB.
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Dodává se pouze se samostmívacími vnějšími zpětnými zrcátky   (2) Dodává se pouze se sledováním slepého úhlu, asistentem pro slepý úhel nebo prostorovým kamerovým systémem   (3) Dodává se pouze s prostorovým kamerovým systémem 
a systémem ATPC (All Terrain Progress Control)   (4) Nedodává se pro SDV6 Hybrid   (5) Dodává se pouze s parkovacími senzory 360o.

Bezpečnost a zabezpečení

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

Lékárnička 056AZ 8 8 8 8 8 8

Asistenční systémy, praktická výbava a zavazadlový prostor

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Zadní kamera 4 – – – – –

Prostorový kamerový systém s vodicími liniemi a asistentem 
pro připojení přívěsu, 2 kamery na předním nárazníku, 
2 kamery pod kryty vnějších zpětných zrcátek a 1 zadní 
kamera (1)

086GC 8 4 4 4 4 4 Více informací naleznete na straně 41.

Senzor sledování hloubky brodu (Wade Sensing) (2) 075EA 8 8 8 8 8 8

Systém sledování hloubky brodu (Wade Sensing) 
pomáhá řidiči při přejíždění vodních toků, brodů 
a zaplavených silnic. Senzory ve vnějších zpětných 
zrcátkách upozorní řidiče na příliš velkou hloubku. 
Více informací naleznete na straně 32.

Rozšířený asistent pro couvání s přívěsem (3) (4) 062CE 8 8 8 8 8 8

Parkovací senzory s rozsahem snímání 360° 036MB 8 8 8 8 4 4

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent 
pro výjezd z parkovacího stání, prostorové parkovací 
senzory - zobrazení prostoru kolem vozu v úhlu 360° (5)

086HA 8 8 8 8 4 4

Senzory rozmístěné po obvodě vozidla se 
automaticky aktivují zařazením zpětného chodu, 
nebo je lze aktivovat manuálně. Na dotykovém 
displeji se následně objeví pohled na vozidlo z ptačí 
perspektivy. Během parkování můžete sledovat 
vzdálenost od překážek na dotykovém displeji. 
Zbývající odstup od překážky prozrazují také zvukové 
signály. Více informací naleznete na straně 39.
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† Dodává se jako součást paketu. 

Asistenční systémy, praktická výbava a zavazadlový prostor (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Autonomní nouzové brzdění 4 4 4 4 4 4

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LDW) 4 4 4 4 – –

Paket Drive 074VX 8 8 8 8 – –

Zahrnuje následující systémy: Sledování bdělosti 
řidiče, systém sledování slepého úhlu se systémem 
varování před kolizí při couvání, asistent pro 
rozpoznávání dopravního značení s inteligentním 
omezovačem rychlosti.

Asistent sledování bdělosti řidiče 086DH 8† 8† 8† 8† 4 4 Více informací naleznete na straně 38.

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících 
se vozidel a systémem varování před kolizí při couvání (1) 086GF 8† 8† 8† 8† – – Více informací naleznete na straně 38.

Asistent rozpoznávání dopravního značení s inteligentním 
omezovačem rychlosti 086DC 8† 8† 8† 8† 4 4 Více informací naleznete na straně 37.

Paket Drive Pro 074VY 8 8 8 8 – –

Zahrnuje následující systémy: Sledování bdělosti 
řidiče, asistent pro rozpoznávání dopravního značení 
s inteligentním omezovačem rychlosti, adaptivní 
tempomat s asistentem pro jízdu v koloně a 
inteligentní funkcí nouzového brzdění, asistent  
pro udržování vozu v jízdním pruhu, asistent pro 
slepý úhel se systémem varování před kolizí

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v koloně a 
inteligentní funkcí nouzového brzdění 065AG 8 8 8 8 4 4 Více informací naleznete na straně 38.

Aktivní asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA) 086BG 8† 8† 8† 8† 4 4 Více informací naleznete na straně 38.

Asistent pro slepý úhel se systémem varování před kolizí (1) 086GG 8† 8† 8† 8† 4 4

Asistent pro slepý úhel spolupracuje se systémem 
sledování slepého úhlu a dokáže zabránit kolizím. 
Pokud se chystáte ke změně jízdního pruhu a vozidlo 
detekuje ve slepém úhlu jiné vozidlo, asistent pro 
slepý úhel uskuteční precizně vypočtený zásah do 
řízení, jímž podpoří řidiče ve snaze udržet vozidlo 
v bezpečné vzdálenosti od přibližujícího se vozidla.
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Dodává se pouze s bezklíčkovým přístupovým systémem   (2) Nedodává se pro verze Autobiography SDV8 LWB a SVAutobiography LWB SDV8.
HomeLink® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Gentex Corporation.

Asistenční systémy, praktická výbava a zavazadlový prostor (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

PRAKTICKÁ A KOMFORTNÍ VÝBAVA

Dálkové ovládání garážových vrat - HomeLink® 025CT 8 8 8 8 8 8

Tento univerzální dálkový ovladač lze naprogramovat 
pro ovládání až tří domácích nebo kancelářských 
bezdrátově ovládaných systémů, jako jsou garážová 
vrata, automatické brány nebo bezpečnostní 
osvětlení. 

Bezklíčový přístupový systém - Keyless Entry 066AC 8 4 4 4 4 4
Řidič má přístup do vozu, aniž by musel vyndávat 
chytrý klíček s dálkovým ovládáním z kabelky nebo 
kapsy.

Systém bezhlučného dovírání dveří - Soft Door Close 
System (1) 173AB 8 4 4 4 4 4

Range Rover je nabízen s elektrickým dovíráním 
všech dveří pro ještě větší pohodlí.

Mimořádně objemná přídavná nádrž pro kapalinu  
do ostřikovače (2) 039BB 8 8 8 8 8 8

Standardní nádrž pro ostřikovače má objem šest litrů. 
Mimořádně objemná přídavná nádrž pro ostřikovače 
disponuje objemem 8,1 litru.

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním 043AV 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 51.
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 

Asistenční systémy, praktická výbava a zavazadlový prostor (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

Výbava v zavazadlovém prostoru

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

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru,  
dvoudílné (1) 070BA 8 4 4 4 4 4 Více informací naleznete na straně 53.

Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru 
s aretovatelnou příčkou pro zajištění zavazadel (2) 135AH 8 8 8 8 8 Δ

Kolejnice lze použít ve spojení se systémem  
pro zajištění zavazadel z nabídky příslušenství.  
Více informací naleznete na straně 124.

Výsuvné dno zavazadlového prostoru v provedení Figured 
Macassar (obložení ze dřeva Macassar s výraznou kresbou) 
(3)

079CH – – – – – 8

Výsuvné dno zavazadlového prostoru v provedení  
Shadow Walnut (tmavý ořešák) - pouze v kombinaci  
s Shadow Walnut (4)

079CJ – – – – – 8

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   Δ Volitelná výbava bez příplatku. 
(3) Dodává se pouze s ozdobným obložením figurativní eben Macassar nebo leskle černé dřevo   (4) Dodává se pouze s ozdobným obložením ořešák Shadow nebo leskle černé dřevo. 
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Informace, komunikace a zábava

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

InControl Apps 025PA 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 43.

InControl Protect* 011BE 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 43.

InControl Secure po dobu záruční lhůty* 011AE 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 43.

Paket InControl Connect Pro 011CF 8 8 8 8 8 8
Zahrnuje InControl Apps, Remote a Pro Services. 
Více informací naleznete na straně 43.

Audiosystém Meridian™ (380 W) 4 4 – – – – Více informací naleznete na straně 43.

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 je registrovanou ochrannou známkou 
společnosti Meridian Audio Ltd. Více informací 
naleznete na straně 46.

Meridian™ Signature Reference Sound System  
se zesilovačem o výkonu 1 700 W a 29 reproduktory  
včetně subwooferu

025LV – – 8 8 4 4
Meridian je registrovanou ochrannou známkou 
společnosti Meridian Audio Ltd. Více informací 
naleznete na straně 46.

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB) 025JB 8 8 8 8 8 8

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
* Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
Funkce a na přání dodávané prvky systému InControl a jejich dostupnost závisejí na trhu a zvolené verzi poháněcího ústrojí – informace o dostupnosti na lokálním trhu a kompletních podmínkách Vám poskytne Váš prodejce.  
Některé funkce vyžadují kartu Micro SIM s vhodným datovým tarifem, který bude vyžadovat další předplatné po úvodním období, určeném Vaším prodejcem.  
Dostupnost mobilní telefonní sítě nelze zaručit ve všech lokalitách. Aplikace InControl jsou k dispozici ke stažení z portálů Apple/Android Store.
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   8† Dodává se jako součást paketu   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
(1) Nedodává se v kombinaci s nastavitelnou horní částí sedadla   (2) Standardní výbava pro Autobiography LWB. Pouze v kombinaci s nastavitelnou horní částí sedadla   (3) Dodává se pouze v kombinaci s determálními skly.  
Více informací naleznete na straně 84.

Informace, komunikace a zábava (pokračování)

OBJEDNACÍ  
KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY

LWB POPIS

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

Infotainmentová dotyková obrazovka vpředu s technologií 
Dual-View pro současné zobrazování dvou různých obsahů 
na témže displeji

087AM 8 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)

129AH 8 8 8 8 – – Více informací naleznete na straně 53.

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) (2)

129AQ – – 8 8 Δ 4 Více informací naleznete na straně 53.

Průhledový displej HUD (Head Up Display) (3) 039IB 8† 8† 8† 8† 8† 8† Více informací naleznete na straně 37.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ 
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3

Stříbrná Indus (metalický lak)*
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Bílá Yulong (metalický lak)
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Bílá Fuji (nemetalický lak)*
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Šedá Corris (metalický lak)*
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

*Dodává se pro SVAutobiography Dynamic.
Dostupnost barev laků karoserie závisí na modelu a ročním období. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Nabízíme osobitou paletu specificky namíchaných barev a povrchových úprav.  
Máte na výběr 4 kategorie barev: nemetalické a metalické, prémiové metalické,  
ultra metalické a se speciálními efekty. Kromě toho je exkluzivně pro 
SVAutobiography LWB na přání nabízeno dvoubarevné lakování.

NEMETALICKÉ A METALICKÉ BARVY
K dispozici je standardní paleta 11 specificky namíchaných nemetalických 
a metalických odstínů a povrchových úprav. 

Barva karoserie a střechy

Vzhled svého vozu můžete dále vylepšit kontrastním lakováním střechy v odstínu 
černá Narvik nebo stříbrná Indus (v závislosti na zvolené barvě karoserie).
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Šedá Kaikoura Stone (metalický lak)
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Šedá Scotia (metalický lak)
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

KROK 3
VYBERTE SI BARVU

Zelená Aintree (metalický lak)
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Modrá Loire (metalický lak)
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus
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Červená Montalcino (metalický lak)
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Červená Firenze (metalický lak)*
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Černá Santorini (metalický lak)*
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Stříbrná Indus

*Dodává se pro SVAutobiography Dynamic.
Dostupnost barev laků karoserie závisí na modelu a ročním období. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.100
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Černá Farallon
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Stříbrná Indus

Šedá Waitomo
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Šedá Carpathian
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

KROK 3
VYBERTE SI BARVU

Aruba
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Stříbrná Silicon
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

PRÉMIOVÉ METALICKÉ LAKY
Na přání je nabízena paleta 5 specificky namíchaných prémiových metalických 
odstínů a povrchových úprav.

Barva karoserie a střechy

Vzhled svého vozu můžete dále vylepšit kontrastním lakováním střechy v odstínu 
černá Narvik nebo stříbrná Indus (v závislosti na zvolené barvě karoserie).
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ULTRA METALICKÉ LAKY
Na přání je dodávána paleta 13 specificky namíchaných ultra metalických 
prémiových laků a povrchových úprav. Jedná se o nejmodernější technologicky 
vyspělé barvy a povrchové úpravy dodávané naší novou divizí SVO. Všechny ultra 
metalické laky mají lesklou povrchovou úpravu nebo na přání saténově matnou 
povrchovou úpravu.

Barva karoserie a střechy

Vzhled svého vozu můžete dále vylepšit kontrastním lakováním střechy v odstínu 
černá Narvik nebo stříbrná Indus (v závislosti na zvolené barvě karoserie).

Oranžová Madagascar†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Modrá Balmoral†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Zlatá Rio†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Stříbrná Verbier† 
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Černá Mescalito†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Stříbrná Indus

Červená Ruffina†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

†Dodává se se saténově matnou povrchovou úpravou.
Dostupnost barev laků karoserie závisí na modelu a ročním období. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.102
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KROK 3
VYBERTE SI BARVU

Černá Borealis†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Stříbrná Indus

Černá Ligurian†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Stříbrná Indus

Šedá Bosphorus†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Šedá Scafell†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Šedá Windward†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Flux†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

Zelená British Racing Green†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik
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Červená Spectral Racing Red (ChromaFlair)†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Modrá Spectral (ChromaFlair)†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Zelená Spectral British Racing Green (ChromaFlair)†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Bílá Meribel (perleťový lak)†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

Bílá Valloire (perleťový lak)†

Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik

†Dodává se se saténově matnou povrchovou úpravou.
ChromaFlair® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Viavi Solutions. 
Dostupnost barev laků karoserie závisí na modelu a ročním období. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Červená Camargue (tónovaný čirý lak)
Kontrastní barvy střechy dodávané na přání
Černá Narvik Stříbrná Indus

BARVY SE SPECIÁLNÍMI EFEKTY
Na přání je k dispozici paleta 6 specificky namíchaných odstínů prémiových laků  
se speciálními efekty a povrchových úprav: perleťový lak, ChromaFlair® a tónovaný 
čirý lak. Jedná se o nejmodernější technologicky vyspělé barvy a povrchové úpravy 
dodávané naší novou divizí SVO. Všechny laky se speciálním efektem mají lesklou 
povrchovou úpravu nebo na přání saténově matnou povrchovou úpravu (kromě 
odstínu červená Camargue s tónovaným čirým lakem, který se dodává pouze 
s lesklou povrchovou úpravou).

Barva karoserie a střechy

Vzhled svého vozu můžete dále vylepšit kontrastním lakováním střechy v odstínu 
černá Narvik nebo stříbrná Indus (v závislosti na zvolené barvě karoserie).
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KROK 3
VYBERTE SI BARVU

DVOUBAREVNÁ LAKOVÁNÍ
Dvoubarevné lakování je nabízeno exkluzivně pro Range Rover SVAutobiography 
LWB jako varianta, která zaručuje nejvyšší úroveň stylu, individuality a zpracová 
Barevné kombinace dodává naše nová divize SVO, disponující nejmodernějším 
technickým vybavením, a jsou tvořeny paletou 25 odstínů, které doplňuje odstín 
černá Santorini nad boční linií v úrovni klik dveří.

Bílá Yulong Stříbrná Indus

Šedá Corris

Kaikoura Stone Zelená Aintree

Modrá Loire Aruba Šedá Waitomo Červená Montalcino

Stříbrná Verbier Zlatá Rio Oranžová Madagascar Modrá Balmoral

Červená Ruffina Zelená British Racing Green Šedá Windward Šedá Scafell

Šedá Bosphorus Flux Perleťová bílá Valloire Perleťová bílá Meribel

Modrá Spectral Zelená Spectral British Racing Green Červená Spectral Racing Red Červená Camargue
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19“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY   
STYL 501 

TMAVĚ ŠEDÝ SATINOVANÝ LAK 

20“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY  
STYL 502 

CHROMOVANÁ ÚPRAVA SHADOW*

19“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 501* 

20“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY  
STYL 502*

4

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   ‰ Pouze jako příslušenství   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
*K dispozici také jako příslušenství. Montáž Vám zajistí nejbližší prodejce Land Rover   **Dodává se pouze s paketem Black Design   †Standardní výbava pro Autobiography se všemi motory s výjimkou verze Hybrid Diesel. 
Kola z nabídky příslušenství musí být zvolena buď se standardními, nebo na přání dodávanými koly a dodávají se za příplatek. 

OBJEDNACÍ KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

KOLA

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 501* (pouze pro TDV6) 029SA 4 Δ ‰ Δ – Δ

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, tmavě šedý satinovaný lak,  
Styl 501 (pouze pro TDV6) 029XR 8 Δ – Δ – Δ

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 502* 029SB 8 4 Δ Δ – Δ

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a povrchovou chromovanou úpravou 
Shadow, Styl 502* 029SC 8 8 Δ Δ – Δ
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21“ KOLA S 6 PAPRSKY 
STYL 602

21“ KOLA S 10 PAPRSKY  
STYL 101*†

21“ KOLA S 6 PAPRSKY  
STYL 602 

POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM

21“ KOLA SE 7 PAPRSKY 
STYL 706 
LEŠTĚNÁ  

21“ KOLA S 9 PAPRSKY 
STYL 901

LESKLE ČERNÝ LAK**

21“ KOLA S 10 PAPRSKY  
STYL 101

POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM*

KROK 4
VYBERTE SI KOLA 

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   ‰ Pouze jako příslušenství   Δ Volitelná výbava bez příplatku.

OBJEDNACÍ KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

KOLA

21“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 101*† 029SD 8 8 8 4 – Δ

21“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, s povrchem broušeným diamantem, Styl 101* 029SE 8 8 8 8 – Δ

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

21“ kola z lehké slitiny s 6 paprsky, s povrchem broušeným diamantem, Styl 602  
(pouze pro modely s hybridním pohonem) 029TB – – 8 4 – 8

21“ kola z lehké slitiny se 7 paprsky, s leštěnou povrchovou úpravou, Styl 706 029TQ – – – – – 4

21“ kola z lehké slitiny s 9 paprsky, s leskle černou povrchovou úpravou, Styl 901** 029TN – 8 8 8 – –

21“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, s tmavě šedou povrchovou úpravou, Styl 505 031JK – – – – 4 –

21“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 505

TMAVĚ ŠEDÝ LAK
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22“ KOLA SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 707 

LESKLE ČERNÝ LAK**

22“ KOLA SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 707

POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM* 

22“ KOLA S 6 PAPRSKY 
STYL 601 

POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM*

22“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 504* 

22“ KOLA SE 7 PAPRSKY 
STYL 708*

22“ KOLA SE 7 PAPRSKY 
STYL 706 

LEŠTĚNÁ ÚPRAVA

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   ‰ Pouze jako příslušenství   Δ Volitelná výbava bez příplatku.
*K dispozici také jako příslušenství. Montáž Vám zajistí nejbližší prodejce Land Rover   **Dodává se pouze s paketem Black Design   †Dodává se pouze jako příslušenství. Pouze kolo. Kryty středů kol se dodávají samostatně. 
Kola z nabídky příslušenství musí být zvolena buď se standardními, nebo na přání dodávanými koly, a dodávají se za příplatek. 

OBJEDNACÍ KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

KOLA

22“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 504* 029SF 8 8 8 8 – 8

22“ kola z lehké slitiny se 7 dvojitými paprsky, povrch broušený diamantem, Styl 707* 029SG ‰ ‰ 8 8 – 8

22“ kola z lehké slitiny se 7 dvojitými paprsky, leskle černý povrch, Styl 707** 029TP – 8 8 8 – –

22“ kola z lehké slitiny se 7 paprsky, Styl 708* 029SK – – – 8 – 8

22“ kola z lehké slitiny s 6 paprsky, povrch broušený diamantem, Styl 601* 029SH ‰ ‰ 8 8 – 8

22“ kola z lehké slitiny se 7 paprsky, leštěná povrchová úprava, Styl 706 029SX – – – – – 8
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22“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 514 

POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM*

22“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 514 

TMAVĚ ŠEDÝ LAK*

22“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 514 

KOMPLETNĚ LAKOVANÁ  
ČERNÝ LAK S NÍZKÝM LESKEM†

22“ KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 
STYL 514 

KERAMICKY LEŠTĚNÁ  
SVĚTLE STŘÍBRNÝ LAK†

KROK 4
VYBERTE SI KOLA 

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   ‰ Pouze jako příslušenství   Δ Volitelná výbava bez příplatku.

OBJEDNACÍ KÓD HSE VOGUE HYBRID AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LWB

KOLA

22“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, povrch broušený diamantem, Styl 514* 031JL – – – – 8 –

22“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, tmavě šedý lak, Styl 514* 031PB – – – – 8 –

22“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, keramicky leštěná úprava,  
světle stříbrný lak, Styl 514† VPLWW0088 ‰ ‰ ‰ ‰ – ‰

22“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, kompletně lakovaná,  
černý lak s nízkým leskem, Styl 514† VPLWW0089 ‰ ‰ ‰ ‰ – ‰
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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 LWB.

5
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

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 
LWB. Dodávají se pro varianty jak se standardním, tak s dlouhým rozvorem.
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˘ Kombinace doporučovaná designéry   6 Dodávaná kombinace   – Nedodává se.
Výše uvedená tabulka je pouze vodítkem pro lepší orientaci. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

A B C D E F G

KOMBINACE BAREV EBONY / 
EBONY 

(strana 115)

ESPRESSO / 
ALMOND

 (strana 115)

EBONY / 
CIRRUS

 (strana 115)

ESPRESSO / 
IVORY

 (strana 116)

EBONY / 
IVORY

 (strana 116)

NAVY / 
CIRRUS

 (strana 117)

EBONY / 
TAN 

(strana 117)

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 (kůže s výraznou strukturou) 6 6 – 6 – – – – – – – –

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

Vogue SE (perforovaná semianilinová kůže) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

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

SVAutobiography Dynamic (perforovaná semianilinová 
kůže s kosočtvercovým prošíváním) – – – – – – – – – – – –

SVAutobiography LWB  
(perforovaná poloanilinová kůže) – – – – – – – – – – – –

DŘEVĚNÉ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Černý lak 6 – – ˘ ˘ – – 6 6 – – ˘

Eben Macassar 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘

Ořešák Shadow 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

Černý lak s červenou linkou – – – – – – – – – – – –

BARVA KAROSERIE

Bílá Fuji 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Bílá Yulong 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Stříbrná Indus ˘ 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

Šedá Scotia 6 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 Santorini 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 –

Stříbrná Silicon 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Aruba 6 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 Farallon 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

VYBERTE SI KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR
Poté, co jste si zvolili model, si můžete z následujícího přehledu vybrat dokonalou kombinaci barev interiéru a exteriéru a dřevěného ozdobného obložení.
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz*Sedadla Dark Cherry/Ivory mají dvoubarevné čalounění    **K dispozici pouze s čalouněním sedadel Poltrona Frau.

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO SVAUTOBIOGRAPHY LWB

H I J K L M N O P Q R S

BROGUE / 
IVORY

 (strana 116)

DARK CHERRY / 
IVORY

 (strana 116)

EBONY / 
PIMENTO 
(strana 117)

EBONY / 
EBONY 

(strana 117)

EBONY / 
CIRRUS 

(strana 118)

EBONY / 
TAN 

(strana 118)

EBONY / 
PIMENTO 
(strana 119)

DARK CHERRY / 
IVORY* 

(strana 119)

ESPRESSO / 
TAN 

(strana 118)

EBONY / 
LUNAR 

(strana 118)

LUNAR / 
CIRRUS 

(strana 119)

NAVY / 
IVORY** 

(strana 119)

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

Espresso Dark Cherry Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Dark Cherry Espresso Lunar Lunar Navy

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

6 6 6 6 6 – – – – – – – – –

– – – – – 6 6 6 6 – – – – –

– – – – – – – – – 6 6 6 6 6

– – 6 6 ˘ – – – – – – ˘ 6 –
˘ ˘ ˘ ˘ 6 – – – – ˘ ˘ 6 6 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 ˘ 6 – 6

– – – – – ˘ ˘ ˘ ˘ – – – – –

6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 ˘ 6

6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6

6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 ˘ 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 6 – – 6 – – – – – 6 6 6 –

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 ˘

6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6

6 6 6 6 ˘ 6 6 – ˘ 6 – 6 6 6

6 6 ˘ ˘ ˘ – – – – ˘ – 6 6 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 ˘ ˘ 6 6 – – – – ˘ 6 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 ˘ ˘ ˘ 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 ˘
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1

2

3

4

5

*Barva odkládací schránky odpovídá zvolené barvě sedadel.

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. 

1 2 3 4 5

KOMBINACE BAREV SPODNÍ 
ČÁST DVEŘÍ

HORNÍ ČÁST DVEŘÍ 
A LOKETNÍ OPĚRKA

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

ODKLÁDACÍ  
SCHRÁNKA*

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

A Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

B Espresso / Almond Espresso / Almond Almond Espresso Espresso / Almond Almond

C Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Cirrus Ebony Ebony / Cirrus Cirrus

D Espresso / Ivory Espresso / Ivory Ivory Espresso Espresso / Ivory Ivory

E Ebony / Ivory Ebony / Ebony Ivory Ebony Ebony / Ivory Ivory

F Navy / Cirrus Navy / Cirrus Cirrus Navy Navy / Cirrus Cirrus

G Ebony / Tan Ebony / Ebony Tan Ebony Tan Tan

H Brogue / Ivory Espresso / Ivory Ivory Brogue Brogue / Ivory Ivory

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

J Ebony / Pimento Ebony / Ebony Pimento Ebony Pimento Pimento

EXKLUZIVNĚ PRO SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

K Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony

L Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Ebony Ebony Cirrus

M Ebony / Tan Ebony / Tan Ebony / Tan Ebony Ebony Tan

N Ebony / Pimento Ebony / Pimento Ebony / Pimento Ebony Ebony Pimento

EXKLUZIVNĚ PRO SVAUTOBIOGRAPHY LWB

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

P Espresso / Tan Espresso Tan Espresso Tan Tan

Q Ebony / Lunar Lunar Lunar Ebony Ebony Lunar

R Lunar / Cirrus Lunar Cirrus Lunar Cirrus Cirrus

S Navy / Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory
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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.

Interiéry na snímcích ukazují pouze barvy interiéru a nereprezentují specifikaci 
konkrétního modelu. Veškeré informace o dostupnosti naleznete na stranách 
112 až 114, nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Land Rover.

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.

B C

A

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.

Dark Cherry / Ivory (k dispozici pro model Autobiography)Brogue / Ivory (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

ED

Interiéry na snímcích ukazují pouze barvy interiéru a nereprezentují specifikaci konkrétního modelu.  
Veškeré informace o dostupnosti naleznete na stranách 112 až 114.
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KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Ebony / Ebony (k dispozici pro model SVAutobiography Dynamic)

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

KEbony / Pimento (k dispozici pro model Autobiography)

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

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.

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

J

GF Ebony / Tan (k dispozici pro model Autobiography)
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Ebony / Lunar (k dispozici pro model SVAutobiography LWB)

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

QEspresso / Tan (k dispozici pro model SVAutobiography LWB)

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

P

Ebony / Tan (k dispozici pro model SVAutobiography Dynamic)

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

Ebony / Cirrus (k dispozici pro model SVAutobiography Dynamic) M

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

L

Interiéry na snímcích ukazují pouze barvy interiéru a nereprezentují specifikaci konkrétního modelu.  
Veškeré informace o dostupnosti naleznete na stranách 112 až 114.
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Navy / Ivory (k dispozici pro model SVAutobiography LWB)

Interiér na snímku: Navy/Ivory, se sedadly Ivory čalouněnými kůží Poltrona Frau a ozdobným obložením 
ze dřeva ebenu Macassar.

SLunar / Cirrus (k dispozici pro model SVAutobiography LWB)

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

R

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

N Ebony / Pimento (k dispozici pro model SVAutobiography Dynamic) Dark Cherry / Ivory (k dispozici pro model SVAutobiography LWB)

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

O

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 
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OZDOBNÁ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Poté, co jste si zvolili kombinaci barev interiéru, si vyberte jednu  
ze čtyř variant ozdobného obložení interiéru. Kompletní informace  
o dostupnosti a kombinacích doporučovaných designéry 
naleznete v přehledu nabízených barev a ozdobných obložení  
na stranách 112 a 113.

Dřevo s černým lakem Ornamentální eben Macassar

Vlašský ořech Shadow

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Dřevo s černým lakem s červenou linkou*

*Dřevo s černým lakem s červenou linkou se dodává výhradně pro SVAutobiography Dynamic.
Interiér na snímku vlevo je SVAutobiography Dynamic v barevné kombinaci Ebony/Pimento se sedadly Ebony/Pimento 
a ozdobným obložením ze dřeva s černým lakem s červenou linkou, s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).
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Někteří majitelé chtějí dodat svému vozu individuální výraz a přizpůsobit si Range Rover 
specifickým potřebám řadou elegantního a praktického příslušenství. Nabízíme Vám 
příslušenství, které je odolné, víceúčelové a skýtá příležitost pro dokonalou individualizaci 
modelu Range Rover. Mezi takové doplňky patří stylistický paket, který byl navržen, vyvinut 
a testován týmem naší divize Special Vehicle Operations (SVO), takže jeho konstrukce 
splňuje nejvyšší možné nároky.

Mezi prvky vnější výbavy patří jedinečný nárazník vpředu, nárazník vzadu s integrovanými 
koncovkami výfukové soustavy, kryty bočních ventilačních otvorů a ochranné obložení masky 
chladiče a bočních prahů. 

Veškeré schválené příslušenství Land Rover je samozřejmě navrhováno a vyráběno podle 
naprosto stejných standardů jako originální vybavení Vašeho vozidla. A co je důležité, 
příslušenství můžete přidávat v kterékoli fázi života vozu.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER6
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

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

DESIGN

Paket SVO Design – koncovky výfuků*
Stejně suverénní je i záď s integrovanými koncovkami výfuků.
Poznámka: Změna nájezdových úhlů vpředu a vzadu ovlivní terénní vlastnosti.

*Více informací o dalších možnostech montáže Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover    
**Nedodává se pro SDV6 Hybrid Diesel LWB.
Vozidlo na snímku vlevo je Vogue v odstínu bílá Fuji s pakety Black Design a SVO Design.

Paket SVO Design – nárazníky vpředu a vzadu* 
Stylistickým paketem SVO Design dodáte vozu odhodlané, dynamické a 
ohromující linie. Jedinečný nárazník vpředu propůjčuje vozidlu ještě výraznější 
vzhled. Chcete-li dát svým vozidlem ještě zřetelněji najevo svůj postoj, tento 
elegantní paket ztělesňuje ideální řešení. Poznámka: Změna nájezdových úhlů 
vpředu a vzadu ovlivní terénní vlastnosti.

Paket SVO Design – rámeček masky chladiče a kryty bočních ventilačních 
otvorů*
Ochranné obložení bočních ventilačních otvorů, masky chladiče a bočních 
prahů umocňuje nezaměnitelnou siluetu vozu.
Poznámka: Změna nájezdových úhlů vpředu a vzadu ovlivní terénní vlastnosti.

Pevné boční nášlapy  
VPLGP0226 (pouze pro verze SWB)
Pevné boční stupačky s pryžovou protiskluzovou plochou a ozdobnými lištami  
z kartáčované ušlechtilé oceli usnadňují nastupování a vystupování a zlepšují 
přístup ke střeše. Díky reliéfnímu logu Range Rover, vnější leštěné ploše  
a obložení hran lesklým anodizovaným hliníkem umocňují vnější design vozu. 

Výsuvné boční nášlapy**
Tyto důmyslně řešené, praktické stupačky usnadňují nastupování a vystupování. 
Boční nášlapy, uložené úhledně pod bočními prahy, se automaticky vysunou 
po otevření dveří nebo po zmáčknutí tlačítka na dálkovém ovládání. 
Automaticky se vrátí do výchozí polohy po zavření dveří. Jsou citlivé na 
překážky a nevysouvají se v terénu nebo při zařazeném redukčním převodu. 
Více informací Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Lesklé boční ochranné rámy 
VPLGP0100 (pouze pro verze SWB)
Ochranné boční rámy jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli s velmi lesklou 
povrchovou úpravou. Jejich vzhled inspirovaný terénními vozy završuje vnější 
design vozidla.
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CESTOVÁNÍ

*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.

Střešní box pro zavazadla* 
VPLVR0062
Střešní box pro zavazadla s leskle černou povrchovou úpravou. Oboustranné 
otvírání. Bezpečnostní zámek. Včetně úchytů Power Grip pro snadné a rychlé 
připevnění k střešním nosičům. Vnější rozměry: délka 1 750 mm, šířka 820 mm, 
výška 450 mm. Objem 410 litrů. Maximální užitečné zatížení je 75 kg**.

Kolejnice v podlaze zavazadlového 
prostoru 
VPLGS0170
Kolejnice v zavazadlovém prostoru 
zvětšují flexibilitu využití 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.

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

Sportovní střešní box* 
VPLVR0061 

Velký sportovní střešní box* 
VPLWR0100 (bez vyobrazení)

Sportovní střešní box s elegantním, aerodynamickým designem a leskle černou 
povrchovou úpravou lze upevnit z obou stran vozidla a otvírat z chodníku. 
Vnitřní upevňovací systém pro zajištění lyží nebo jiných dlouhých předmětů. 
Bezpečnostní zámek. Vnější rozměry: délka 2 060 mm, šířka 840 mm, výška 
340 mm. Vnitřní objem 320 litrů. Maximální užitečné zatížení je 75 kg**.

Výškově nastavitelné tažné zařízení  
VPLGT0082, VPLGT0097,  
LR037931, LR037913
Nabízí tři různé výšky tažného zařízení 
a možnost snadné změny výšky.  
Po prvotní montáži prodejcem 
je možné systém jednoduše 
demontovat/namontovat. 
Hlavice tažného zařízení 50 mm. 
Homologováno pro jízdu  
s přívěsem o hmotnosti až 3 500 kg. 

Zásuvka tažného zařízení – 
13 kolíková† 
VPLGT0073
Třináctikolíková zásuvka tažného 
zařízení pro použití s výsuvným 
nebo výškově nastavitelným tažným 
zařízením. Evropský typ zásuvky 
tažného zařízení zajišťuje napájení 
všech zadních svítilen a vnitřního 
vybavení přívěsu. 

Kola dodávaná jako příslušenství  
Více informací Vám poskytne prodejce
Jako příslušenství se dodává také kompletní řada kol.  
Některá ze zobrazených kol jsou vyráběna speciální metodou kování,  
která zajišťuje vynikající odolnost. Metoda vibračního leštění dodává  
atraktivní finální povrchovou úpravu.
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Více informací naleznete na webové stránce accessories.landrover.com/cz/cs/

KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Podélné střešní nosiče** 
Podrobné informace Vám ochotně 
sdělí prodejce Land Rover
Podélné střešní nosiče umožňují 
snadnou montáž příčných střešních 
nosičů. Připravené uchycovací body 
zaručují optimální polohu z hlediska 
rozložení hmotnosti a dynamiky.

Příčné střešní nosiče**  
VPLGR0102
Elegantní, odolné příčníky z lesklého 
hliníku s drážkou ve tvaru T, která 
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.

Nosič lyží/snowboardů* 
LR006849
Umožňuje přepravu čtyř párů 
lyží nebo dvou snowboardů. 
Uzamykatelný. Zahrnuje posuvné 
příčníky pro snadné nakládání. 
Maximální zatížení 36 kg.**

Vak na lyže 
VPLGS0166
Čalouněný vak Land Rover na lyže/
snowboardy pojme až dva páry lyží a 
hůlky s délkou až 180 cm. Je vyroben 
z odolného polyesteru 600D a má 
odnímatelné ramenní popruhy.

Nosič Aqua pro vybavení na vodní sporty* 
VPLGR0107
Umožní přepravit jedno surfové prkno, 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 kajaku a vozidla před poškozením.  
Maximální zatížení 45 kg.**

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.

Osvětlené prahové lišty 
VPLWS0208 – SWB 
VPLGS0261 – LWB
Osvětlené prahové lišty se dodávají 
pro stranu řidiče i spolujezdce vpředu 
a budou Vás vítat při nastupování  
do interiéru.

Individualizované osvětlené  
prahové lišty 
VPLWS0212 – vpředu 
VPLWS0209 – sada pro celé vozidlo 
(pouze pro SWB) 
VPLGS0262 – vzadu (pouze pro LWB)
Prahové lišty mohou být 
individualizovány libovolným 
nápisem se sofistikovaným bílým 
osvětlením. Dodává se kompletní 
sada (vzadu jen osvětlené lišty) nebo 
pouze prahové lišty vpředu.

Sada pedálů z ušlechtilé oceli  
VPLGS0160
Kryty pedálů s lesklou povrchovou úpravou vylepší design interiéru. Dokonalý 
vzhled dodává pedálům lesklá a dekorativní povrchová úprava ušlechtilé oceli 
společně s neviditelnými úchyty.

**Maximální nosnost odpovídá nosnosti příslušenství připevněného na střeše.    
†Poznámka: Toto příslušenství není vhodné pro karavany, přívěsy nebo panely s vnějšími koncovými svítilnami LED. 125



OUTDOOROVÉ AKTIVITY

Pryžové podlahové rohože 
VPLGS0150 – SWB (levostranné řízení) 
VPLGS0254 – LWB (levostranné řízení)
Pryžové podlahové rohože pro cestující v první a druhé řadě chrání interiér 
před znečištěním. S leštěným kovovým logem Range Rover a odolnými 
kovovými rohy na vnějších okrajích.

Přepážka pro oddělení zavazadlového prostoru v celé výšce interiéru 
VPLGS0162
Tato užitečná přepážka bezpečně odděluje přepravovaný náklad od prostoru 
pro cestující. Snadná demontáž. Homologace podle normy ECE 17. 

Nepromokavé potahy sedadel vpředu 
VPLGS0154PVJ – Ebony 
VPLGS0154SVA – Almond
Velmi odolné nepromokavé potahy sedadel vpředu, střižené na míru,  
chrání čalounění sedadel. Snadná montáž, možno prát v pračce.

Pryžová rohož do zavazadlového prostoru 
VPLGS0260
Nepropustná pryžová rohož s logem Range Rover přispívá k ochraně koberce  
v zavazadlovém prostoru před znečištěním. Lesklé ozdobné prvky vylepšují 
vzhled a ladí s podlahovými rohožemi.

Lapače nečistot 
VPLGP0109 – vpředu 
VPLGP0111 – vpředu (pro výsuvné boční stupačky) 
VPLGP0110 – vzadu
Lapače nečistot jsou oblíbeným doplňkem, protože zabraňují rozstřikování 
nečistot a pomáhají chránit lak karoserie. Svým vzhledem doplňují vnější 
design vozidla.

Vana do zavazadlového prostoru 
VPLGS0263
Polotuhá nepropustná vana má na třech stranách zvýšené okraje, které 
chrání podlahu zavazadlového prostoru a čalounění na bočních stěnách 
před znečištěním a vlhkostí. Ochranné obložení je vybaveno lesklým logem 
Range Rover.
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

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

OSTATNÍ

Schránka ve středové loketní opěrce s funkcí chlazení/ohřevu 
VPLVS0176
Schránka pro chlazení/ohřev potravin a nápojů, která plní rovněž funkci 
středové loketní opěrky. Schránka, připevněná prostředním bezpečnostním 
pásem, má kůží obšité víko a je napájena ze zadní elektrické zásuvky. Ideální 
pro dlouhé cestování s rodinou. 

Luxusní kobercová rohož do zavazadlového prostoru 
VPLGS0377PVJ – Ebony 
VPLGS0377AAM – Espresso
Luxusní, na míru střižená kobercová rohož do zavazadlového prostoru 
s dlouhým vlasem a nepropustnou podkladovou vrstvou o hmotnosti  
2050 g/m2 je dokonalým završením skvěle vybaveného interiéru.

Síť pro zajištění zavazadel 
VPLMS0302
Zajistí malá zavazadla v zavazadlovém prostoru. Zabraňuje pohybu předmětů 
po podlaze. Pro zajištění využívá upínací body v nákladovém prostoru. Zahrnuje 
síť na podlahu a dva upevňovací popruhy o délce přibližně dva metry. 

Leskle chromované kryty vnějších zpětných zrcátek 
VPLGB0073
Kryty vnějších zpětných zrcátek s leskle chromovanou povrchovou úpravou 
elegantně doplňují vnější vzhled vozu Range Rover. Doplňuje různé vnější 
ozdobné prvky v odstínu Light Atlas a detaily s lesklou povrchovou úpravou. 

Páčky na volantu pro manuální řazení 
VPLVS0187MMU – hliníkové 
VPLVS0187CAY – hliníkové červené
Těmito elegantními hliníkovými páčkami pro manuální řazení přivedete 
vzhled volantu vozu k dokonalosti. Páčky pro manuální řazení jsou leštěné, 
anodizované a ručně kartáčované, aby měly výjimečnou odolnost vůči 
opotřebení a prémiovou povrchovou úpravu.

Elektrická chladicí taška  
VUP100140L
Tato chladicí taška udržuje teplotu termostatem, je napájena z 12V elektrické 
zásuvky a její vnitřní povrch se snadno čistí. Výška 380 mm, délka 380 mm,  
šířka 220 mm. Objem 14 litrů.
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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° / 18,3° 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 

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

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)

Prostor pro nohy
Maximální prostor pro nohy vpředu 1 080 mm 
Maximální prostor pro nohy vzadu 1 020 mm  
(LWB 1 206 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)

Světlá výška
Terénní světlá výška 296,1 mm 
Standardní světlá výška 221,1 mm

Průměr otáčení
Stopový 12,1 m (LWB 13,0 m)  
Obrysový 12,5 m (LWB 13,4 m) 
Počet otáček volantu mezi rejdy 3,03

Brodivost 
Maximální brodivost 900 mm

B CA

Výška 
SWB 1 835 mm
LWB 1 840 mm

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, platí uvedené hodnoty pro oba modely se standardním rozvorem (SWB) a dlouhým rozvorem (LWB).  
Hodnoty pro verze SVAutobiography Dynamic a SVAutobiography LWB se mohou lišit.

Rozchod kol vpředu 1 690 mm

Celková délka SWB  4 999 mm (LWB 5 199 mm)
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TECHNICKÉ ÚDAJE, PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÉ MOTORY

3,0 l TDV6 3,0 l SDV6 HYBRID 4,4 l SDV8 5,0 l V8 SUPERCHARGED 5,0 l V8 SUPERCHARGED

VÝKON (k) 258 354 339 510 550

MOTOR

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

BRZDOVÁ SOUSTAVA

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

Průměr předních kotoučů (mm) 360 380 380 380 380

Druh zadních brzd kotoučové s vnitřním chlazením kotoučové s vnitřním chlazením kotoučové s vnitřním chlazením 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 Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Park Brake) integrovaná do třmenu

HMOTNOSTI (kg)

Hmotnost od (LWB) 2 205 (2 341) 2 453 (2 526) 2 456 (2 549) 2 328 (2 401) 2 457 (2 514)

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 1 775 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 3 000

Největší přípustné svislé zatížení hlavice 
tažného zařízení** 200 200 200 200 200

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

NOSNOST STŘECHY (kg)

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

PROVOZNÍ VLASTNOSTI A SPOTŘEBA PALIVA

Největší rychlost (km/h) 209 218 218 225 / 250* 225 / 250*

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

Objem palivové nádrže – využitelný (l) 86 86 86 105 105

Kombinované emise CO2 (g/km) 182 164 219 299 299

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

4 Standardní výbava   – Nedodává se.
*Nejvyšší rychlost, je-li vůz vybaven 22“ koly.  
**Největší přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení u vozidla s využitou celkovou hmotností je 150 kg  
(120 kg s motorem SDV6 Hybrid a motorem V8 Supercharged 550 k).

Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE
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LAND ROVER ONELIFE
Onelife, oceňovaný magazín značky Land Rover, je vydáván 
dvakrát ročně pro zákazníky ve 40 zemích. Každé vydání se 
podrobně věnuje novinkám a vozidlům značky Land Rover, 
přináší podrobné popisy nejmodernější techniky a přibližuje 
přístup k designu, který dává nezaměnitelný vzhled našim 
vozům. Nechybí ani inspirující reportáže z cest a názory 
mezinárodních odborníků.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
Cesta ke klíčkům od vlastního vozu Land Rover ještě nikdy 
nebyla tak jednoduchá. A je cenově dostupnější, než si 
možná myslíte. Ať se rozhodnete pro nový nebo použitý vůz k 
osobnímu využití či podnikání, předložíme Vám vždy nabídku, 
s níž budete mít všechno pod kontrolou. Více informací Vám 
ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

FIREMNÍ VOZOVÉ PARKY  
A PODNIKATELÉ
Land Rover nabízí jako prémiový výrobce velmi atraktivní 
modely a příkladné zákaznické služby, které oceňují 
provozovatelé firemních vozových parků i podnikatelé.

Osobitá, schopná a všestranná vozidla Land Rover 
mají nízké celkové náklady na vlastnění díky vysokým 
zůstatkovým hodnotám, konkurenceschopným cenám za 
servisní služby, údržbu i opravy a pozoruhodným hodnotám 
spotřeby paliva a emisí CO2. 

Poskytujeme poprodejní služby, které dokonale vycházejí 
vstříc potřebám našich zákazníků. Díky tomu mohou být 
všechny vozy Land Rover provozovány firemními vozovými 
parky a podnikateli s naprostou spolehlivostí, v nejlepším 
technickém stavu a s minimálními náklady.

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.

Více informací naleznete na 
www.landrover.cz/experiences/index.html

SVĚT ZNAČKY LAND ROVER
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Společnost Jaguar Land Rover Limited trvale 
usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby. Tomu odpovídá průběžný 
vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost věnovanou aktuálnosti dat 
nelze tuto publikaci považovat za neomylného průvodce nejnovějšími 
specifikacemi, ani za nabídku k prodeji konkrétního vozidla. Srovnání 
vycházejí z vlastních údajů a testů výrobce realizovaných před jejich 
publikováním. Veškeré údaje k výbavě odpovídají stavu, kdy byla brožura 
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 z okolností 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. Některé příslušenství 
uváděné v této publikaci není k dispozici pro všechny modely. Více 
informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Příslušenství Land Rover je konstruováno jako nedílná součást našich 
vozidel. Zatímco některé příslušenství, např. střešní nosiče, se vyznačuje 
jednoduchou montáží, jiné 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 mohou lišit. Bližší informace získáte u nejbližšího 
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 
specifikacích obdržíte u nejbližšího 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 
závazná prohlášení nebo ujištění.

Land Rover exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional.

Stav: červenec 2017

Platnost: Česká republika

Vozidlo na přední a zadní obálce je Autobiography v odstínu Aruba 
s prvky výbavy na přání (v závislosti na trhu).

ASISTENČNÍ SLUŽBA LAND ROVER
Land Rover Assistance pomáhá motoristům na cestách  
v případě nouze, od nepojízdného vozidla v důsledky 
poruchy nebo nehody až po drobné problémy, jako je 
poškozená pneumatika. Na naše asistenční služby se 
můžete spolehnout kdekoli a v jakékoli situaci. 

Více informací naleznete v příručce o zárukách, nebo 
se obraťte na nejbližší autorizovaný servis Land Rover, 
či navštivte www.landrover.cz/ownership/index.html

KOLEKCE LAND ROVER
Vozidlo je jen začátek. Objevte nejnovější kolekci 
Land Rover, která je nyní v nabídce. 

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

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

Více informací Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

iPad a iPhone jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.






