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

http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.181833255.1846142579.1426094068


VYHLEDAT 
PARTNERA

KONFIGURÁTOR

SPECIFIKACEOBSAH

3

http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.181833255.1846142579.1426094068


VYHLEDAT 
PARTNERA

KONFIGURÁTOR

SPECIFIKACEOBSAH

EVOQUE JE ODVÁŽNOU EVOLUCÍ 
DESIGNU MODELU RANGE ROVER. 
RANGE ROVER EVOQUE MÁ VELMI 
DYNAMICKÝ PROFIL A ATLETICKOU 
POSTAVU S VYPRACOVANÝMI SVALY 
DÍKY DRAMATICKY STOUPAJÍCÍ SPODNÍ 
LINII BOČNÍCH OKEN, SVALNATÉ 
RAMENNÍ ČÁSTI V CELÉ DÉLCE  
VOZU A OSOBITĚ KLESAJÍCÍ LINII 
PLOVOUCÍ STŘECHY.

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

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

Vozidla na snímcích pocházejí z globální řady Land Rover. Specifikace, možnosti výbavy na přání 
a dostupnost na trhu se liší. Více informací Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
Vozidlo na snímku vpravo je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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DESIGN

EXTERIÉR
Range Rover Evoque se odlišuje od svých 
konkurentů okouzlujícími liniemi, svalnatými 
rameny a klesající linií střechy.

Ať se chystáte objevovat nepoznaná zákoutí 
měst, nebo chcete být viděni ve správnou chvíli 
na správném místě, vždy je připraven k akci. 
Range Rover Evoque definuje moderní městský 
život dokonalou harmonií mezi osobitým 
vnějším designem, výrazně tvarovaným 
interiérem, schopnostmi a výkony.

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

Světla pro denní svícení mají charakteristický, 
nezaměnitelný tvar. Kromě toho slouží také jako 
ukazatele směru se žlutým přerušovaným světlem.

Vozidlo na snímku vpravo je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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Vozidlo na snímcích vlevo a nahoře je HSE Dynamic Cabriolet v odstínu oranžová Phoenix s paketem Black Design.

EXTERIÉR VERZE  
CABRIOLET
Range Rover Evoque definoval segment 
kompaktních SUV. Jeho design se stal synonymem 
stylu a moderního městského života. Nyní jde tento 
vůz ještě o kus dál. Nový Range Rover Evoque 
Cabriolet je prvním prémiovým kabrioletem na 
světě v segmentu kompaktních SUV a stanovuje 
nová měřítka v oblastech designu, schopností a 
ryzího potěšení z jízdy.

DESIGN 9
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Vozidlo na snímku nahoře je HSE Dynamic Coupé v odstínu červená Firenze. Vozidlo na snímku nahoře je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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COUPÉ, CABRIOLET  
A 5DVEŘOVÝ EVOQUE
Range Rover Evoque je k dispozici ve variantách karoserie Coupé, Cabriolet, a jako 
5dveřová verze. Coupé a 5dveřová verze jsou nabízeny v šesti stupních výbavy: Pure, SE, 
SE Dynamic, HSE, HSE Dynamic a Autobiography. Verze Cabriolet je nabízena ve stupních 
výbavy SE Dynamic a HSE Dynamic se skládací látkovou střechou v odstínu Ebony.

Range Rover Evoque Coupé přináší svými elegantními liniemi odvážnou interpretaci 
moderního britského designu. Za jeho atletickým profilem, nekompromisními konturami 
a ohromujícími detaily se budou všichni zaručeně ohlížet. Skvěle vybavený a pečlivě 
zpracovaný interiér s moderní atmosférou nabízí cestování v dokonalém stylu.

Pětidveřová verze nabízí vynikající praktičnost, zároveň si zachovává designové prvky 
charakteristické pro model Range Rover Evoque. Plovoucí střecha, stoupající spodní 
linie bočních oken a atletické tvary věrně odrážejí současný život ve městech. Vnitřní 
prostor je promyšlen do posledního detailu a dokonale zpracován. Ať se pohybujete 
s rodinou či přáteli po městě, nebo vyrážíte do přírody se záměrem udělat si příjemný 
piknik na klidném místě, Range Rover Evoque nabízí dostatek pohodlí a prostoru, 
abyste všichni dorazili do cíle odpočatí a plní síly.

Range Rover Evoque Cabriolet povznáší vrozené schopnosti a úchvatný vzhled vozidla na 
zcela novou úroveň. Jeho nezaměnitelné linie vyzařují sebedůvěru, individualitu a eleganci, 
zatímco prostorný interiér umožňuje čtyřem cestujícím pohodlnou a komfortní jízdu.

Vozidlo na snímku nahoře je HSE Dynamic Cabriolet v odstínu oranžová Phoenix.

DESIGN 11
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INTERIÉR
Přitažlivý design exteriéru plynule přechází 
i do interiéru. Napříč celým interiérem je jasně 
patrná DNA vozů Range Rover. Znamenitě 
zpracované detaily, výrazné linie a čisté plochy 
se snoubí s moderní povrchovou úpravou.

Přitažlivost přehledného interiéru, jehož 
tvarové řešení je inspirováno architekturou, 
zvyšuje celá řada individuálních prvků výbavy. 
Sedadla disponují nejmodernější technikou, 
například funkcemi vyhřívání a odvětrávání 
pro přední sedadla. Výsledkem je skutečně 
klidná a komfortní jízda. Svůj podíl na 
tom mají také další detaily včetně použití 
prémiových materiálů, jako je kůže Oxford, 
dvojité prošívání a čalounění výplní dveří. 
Sedadla čalouněná kůží Oxford jsou součástí 
standardní výbavy modelů HSE, HSE Dynamic 
a Autobiography.

Interiér skvěle doplňuje 10palcový dotykový 
displej, který dominuje přístrojové desce. 
Tento displej se širokoúhlým formátem 
v poměru 21:9 a s počtem pixelů o 80 % 
vyšším než standardní 8palcový dotykový 
displej je součástí výbavy na přání pro modely 
SE a SE Dynamic. U modelů HSE, HSE 
Dynamic, Autobiography a obou modelů 
Cabriolet je pak součástí standardní výbavy.

Interiér v odstínu Ebony s prošíváním Lunar na snímcích vlevo a nahoře patří 
pětidveřovému modelu HSE Dynamic. DESIGN 13
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OBJEM 
ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Zavazadlový prostor vozu Range Rover Evoque je funkční a zároveň 
stylový. Všechny modely mají dostatek zavazadlového prostoru 
pro víkendový únik z města nebo cestu na nákupy na poslední chvíli. 
Coupé a pětidveřová verze nabízejí flexibilní uspořádání míst k sezení, 
které lze díky rozdělení zadních sedadel v poměru 60:40 snadno 
změnit. Pro dosažení maximálního objemu zavazadlového prostoru 
je možné zadní sedadla složit. Se zadními sedadly ve vzpřímené 
poloze nabízí verze Coupé zavazadlový prostor o objemu 550 litrů, 
pětidveřová verze pak 575 litrů.

Zadní víko verze Cabriolet bylo vyvinuto tak, aby umožňovalo snadný 
přístup k zavazadlovému prostoru. Na přání může být vůz vybaven 
středovou loketní opěrkou vzadu s otvorem pro přepravu dlouhých 
předmětů (přeprava lyží). Objem zavazadlového prostoru 251 litrů 
se nemění bez ohledu na polohu střechy a postačuje k přepravě 
standardního golfového bagu nebo skládacího dětského kočárku.

Vozidlo na snímku nahoře je HSE Dynamic Cabriolet v odstínu oranžová Phoenix s paketem Black Design.
Vozidlo na snímku vpravo je pětidveřový HSE v odstínu šedá Corris.14
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SKLÁDACÍ 
STŘECHA
Vozidlo je vybaveno plátěnou střechou, která 
se skládá do tvaru písmene Z. Skládací střecha 
je ovládána elektricky, se snadným otvíráním 
a zavíráním na povel tlačítka umístěného na 
středové konzole. Střechu lze otevřít a zavřít 
i během jízdy rychlostí až 48 km/h. Střecha 
v odstínu Ebony ladí s kompletní paletou barev 
karoserie. Střecha má izolační vnitřní vrstvu, která 
zabraňuje pronikání hluku do interiéru a zajišťuje 
také tepelnou izolaci vnitřního prostoru.

Větrná clona zvyšuje při složené střeše komfort 
cestujících na sedadlech vpředu, protože zabraňuje 
nepříjemnému proudění vzduchu ze zadní části 
interiéru. Větrná clona je dodávána jako výbava 
na přání a jako příslušenství.

Vozidlo na snímcích je HSE Dynamic Cabriolet v odstínu oranžová 
Phoenix s paketem Black Design.16
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V TERÉNU
Od mrazivé tundry ve Švédsku po nemilosrdné písečné 
pouště v okolí Dubaje zajišťujeme, aby měl každý vůz 
Land Rover pověstné terénní schopnosti. Během svého 
vývoje jsou prototypy testovány na přibližně 8 500 km těch 
nejnáročnějších terénních cest.

SEMIANECHOICKÁ KOMORA
V „neutrálním“ zvukovém prostředí naší semianechoické 
komory vystavujeme kabinu vozu škále frekvencí a vibrací. 
Díky tomu má Range Rover Evoque vytříbený zvukový 
projev v jakékoli rychlosti a na jakémkoli povrchu.

PRUDKÝ DÉŠŤ
V našem speciálním simulátoru prudkého deště vystavujeme 
naše vozy více než 85 000 litrům speciálně obarvené vody 
v náklonu až 45°. Poté pomocí UV světla kontrolujeme i ty 
nejnepatrnější případné netěsnosti. Zajišťujeme tím, aby každé 
vozidlo vyjelo z vody tak, aniž by se do interiéru dostala jediná 
kapka vody.

PODVOZEK
Je velmi nepravděpodobné, že byste vůz Land Rover 
vystavili větší zátěži než my během testování. Abychom 
dosáhli bezkonkurenčního záběru dynamických schopností 
na silnici i v terénu, jsou vozidla prostřednictvím naší 
nejmodernější zkušební výbavy vystavována ekvivalentu 
doby deseti let těch nejnáročnějších jízdních podmínek.

RYCHLOST VĚTRU
V našich klimatických komorách dokážeme vytvořit ty 
nejnáročnější povětrnostní podmínky, kterým kdy bude 
Range Rover Evoque čelit. Nejen boční vítr o rychlosti 
180 km/h, ale také vysoké teploty okolního prostředí a nízké 
proudění vzduchu. Opravdové spolehlivosti všech systémů 
dosáhneme tak, že je dostaneme na hranice schopností.

HORKÉ A CHLADNÉ KLIMA
V prostředích skutečného světa i v našich klimatických 
komorách vozy vystavujeme mrazu -40 °C a žáru až 50 °C. 
Klíčové funkce a systémy poté podrobně zkoumáme 
v souladu s našimi přesnými a přísnými standardy. 
I na těch nejvzdálenějších místech tak můžete počítat 
s naprostým pohodlím a komfortem.

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

TESTOVÁNÍ
Předtím, než dostane vozidlo do vínku legendární logo Land Rover, musí absolvovat řadu 
náročných testů, ve kterých prokáže, že dosahuje té nejvyšší úrovně luxusu, výkonu a schopností.

18

http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.181833255.1846142579.1426094068


DESIGN
TECHNIKA PRO 

SNADNÉ ŘÍZENÍ
DŮMYSLNÉ DETAILY MOTORY BEZPEČNOST

VYHLEDAT 
PARTNERA

KONFIGURÁTOR

SPECIFIKACEOBSAH

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ 19

http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.181833255.1846142579.1426094068


DESIGN
TECHNIKA PRO 

SNADNÉ ŘÍZENÍ
DŮMYSLNÉ DETAILY MOTORY BEZPEČNOST

VYHLEDAT 
PARTNERA

KONFIGURÁTOR

SPECIFIKACEOBSAH

http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.181833255.1846142579.1426094068


DESIGN
TECHNIKA PRO 

SNADNÉ ŘÍZENÍ
DŮMYSLNÉ DETAILY MOTORY BEZPEČNOST

VYHLEDAT 
PARTNERA

KONFIGURÁTOR

SPECIFIKACEOBSAH

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

Tato funkce je součástí standardní výbavy 
všech verzí s motory TD4 a Si4 a přizpůsobuje 
reakce motoru, převodovky, diferenciálů 
a podvozkových systémů s cílem optimalizovat 
jízdní vlastnosti, komfort a trakci.

Na výběr jsou čtyři standardní nastavení: 
normální jízda, tráva/šotolina/sníh, bláto 
a vyježděné koleje, resp. písek. Vozidlo díky 
tomu nabízí mimořádnou jízdní stabilitu bez 
ohledu na terén nebo povětrnostní podmínky.

Pro verzi Coupé a pětidveřovou verzi 
je rovněž k dispozici volitelný pátý režim, 
Adaptive Dynamics. Tento režim upravuje 
odpružení a ještě účinněji potlačuje naklánění 
karoserie, čímž zajišťuje lepší ovladatelnost 
a rychlejší reakce.

Vozidlo na snímku vlevo je HSE Dynamic Cabriolet v odstínu oranžová 
Phoenix s paketem Black Design. 
Vozidlo na snímku nahoře je pětidveřový HSE v odstínu červená Firenze. TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ 21
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ALL TERRAIN 
PROGRESS 
CONTROL
Nový asistent pro jízdu v jakémkoli terénu ATPC 
(All Terrain Progress Control) je nejmodernějším 
systémem, který umožňuje řidiči nastavit a udržovat 
stálou rychlost jízdy v náročných podmínkách. 
Systém je součástí standardní výbavy modelů 
Autobiography a všech motorů Si4. K motoru  
TD4 180 k se dodává jako výbava na přání.

Systém pracuje podobně jako tempomat v rozmezí 
rychlostí od 1,8 do 30 km/h. Řidič se díky němu 
může plně soustředit na řízení a překonávání 
terénních překážek.

Systém umožňuje plynulý a snadný rozjezd dokonce 
i na ošidném povrchu s nízkou přilnavostí, jako je led, 
sníh nebo mokrá tráva.

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

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

Vozidlo na snímku je HSE Dynamic Coupé v odstínu červená Firenze.

22
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Vozidlo na snímku vlevo je pětidveřový Evoque HSE  
v odstínu bílá Fuji.

ASISTENT 
PRO SJÍŽDĚNÍ 
STRMÝCH SVAHŮ 
(HDC)
Asistent pro sjíždění strmých svahů (HDC), 
patentovaný značkou Land Rover, je součástí 
standardní výbavy všech vozidel s pohonem všech 
kol (4WD). Pomáhá bezpečně sjíždět náročná klesání 
udržováním konstantní rychlosti jízdy a individuálním 
přibrzďováním jednotlivých kol.

Asistent pro rozjezd do kopce HSA (Hill Start Assist) 
brání zpětnému pohybu vozidla při rozjezdu ve svahu.

Vozidlo je vybaveno rovněž funkcí GRC (Gradient 
Release Control), která zabraňuje rozjetí vozidla  
ve strmém svahu, pokud řidič uvolní pedál brzdy.

SNÍMÁNÍ 
HLOUBKY BRODU  
(WADE SENSING)
Při brodivosti vozidla až 500 mm může být 
systém snímání hloubky brodu Wade Sensing 
nedocenitelným pomocníkem při průjezdu vodou, 
ať se jedná o průjezd vodním tokem, brodem nebo 
zaplavenou oblastí.

Jedinečný systém značky Land Rover se senzory 
umístěnými ve vnějších zpětných zrcátkách poskytuje 
řidiči informace o hloubce vody ve vztahu k vozidlu 
v názorném grafickém zobrazení v reálném čase 
a na dotykovém displeji ukazuje rovněž maximální 
brodivost vozidla.

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ 25
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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

ADAPTIVE 
DYNAMICS
Volitelný systém Adaptive Dynamics  
s vyspělými tlumiči MagneRide™ sleduje 
pohyby vozidla minimálně 1000krát  
za sekundu. Okamžitými reakcemi na povely 
řidiče a stav vozovky zlepšuje ovladatelnost 
vozidla a minimalizuje náklon karoserie 
pro vyvážený jízdní komfort. Systém, 
který je k dispozici pro modely HSE, HSE 
Dynamic a Autobiography ve verzi Coupé 
a pětidveřové verzi, zaregistruje i terénní 
podmínky a patřičně upraví nastavení tlumičů 
MagneRide™ pro zajištění rovnováhy mezi 
ovladatelností a komfortem s minimálním 
náklonem karoserie při dynamických 
změnách.

1 NEUPRAVENÝ BOČNÍ NÁKLON KAROSERIE

2 UPRAVENÝ BOČNÍ NÁKLON KAROSERIE

TORQUE 
VECTORING
Systém rozdělování točivého momentu 
brzdnými zásahy TVbB (Torque Vectoring by 
Braking) zvyšuje agilitu a stabilitu vozidla při 
průjezdu zatáčkou. Tento systém je součástí 
standardní výbavy všech vozidel s pohonem 
všech kol (4WD). Systém neustále sleduje 
chování vozidla a rozděluje točivý moment 
na jednotlivá kola tak, aby se při jízdě  
na silnici i v terénu zvýšila přilnavost 
pneumatik a vůz reagoval na řízení přesně 
podle očekávání řidiče.

A DETEKCE NEDOTÁČIVOSTI

B MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT NA VNĚJŠÍCH 
KOLECH

C BRZDNÁ SÍLA NA VNITŘNÍCH KOLECH

D UPRAVENÁ TRAJEKTORIE POHYBU

ACTIVE  
DRIVELINE
Aktivně řízený pohon všech kol, standardní 
výbava pro vozidla s motory Si4 a výbava 
na přání pro vozidla s motory TD4 180 k, 
uplatní své přednosti při jízdě na silnici 
i v terénu. V mnoha jízdních situacích  
na silnici odpojuje systém pohon zadních 
kol vozidla, aby se pohonem pouze 
předních kol (2WD) maximálně snížila 
spotřeba paliva. Sofistikovaná strategie 
řízení průběžně sleduje klíčové provozní 
parametry. 

Vyvstane-li potřeba pohonu všech kol, 
obnoví systém plynule a neznatelně pohon 
všech kol během 300 milisekund. Při 
jízdě v terénu může být točivý moment 
přenášený na každé ze zadních kol jiný, 
v závislosti na dostupné trakci. O činnosti 
systému Vás bude podrobně informovat 
speciální zobrazení na dotykovém displeji, 
takže budete mít za všech okolností pocit 
naprosté kontroly.

3 POHON PŘEDNÍCH KOL (2WD)

4 AKTIVOVANÝ POHON VŠECH KOL (4WD)

 

MagneRide™ je registrovaná ochranná známka společnosti BWI Company Limited S.A.
Vozidlo na snímku je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong. 27
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ZVÝŠENÁ POLOHA ZA VOLANTEM
Zvýšená poloha za volantem modelu Range Rover Evoque 
poskytuje řidiči ještě lepší výhled z vozu, takže se můžete 
do jakéhokoli terénu vydat s naprostou jistotou.

PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ (HUD)
Průhledový displej, dodávaný na přání jako součást 
Komfortního paketu, promítá důležité provozní údaje, 
jako například rychlost jízdy, zařazený převodový stupeň 
a pokyny navigační soustavy*, na čelní sklo, 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. 
Řidič si může průhledový displej podle potřeby kdykoli 
zapnout a vypnout.

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ  
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Systém rozpoznávání dopravního značení zobrazuje 
dopravní značky na přístrojové desce a na průhledovém 
displeji HUD, pokud je součástí výbavy. Jste tak stále 
v obraze. Na přání dodávaný systém rozpoznává značky 
omezení rychlosti (včetně variabilních značek nad 
vozovkou) a doplňkové dopravní značky, jako například 
nižší omezená rychlost za deště.

*Nutno objednat s navigačním systémem InControl Touch nebo 
InControl Touch Pro.
Vozidlo na snímku vlevo je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu 
bílá Yulong.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY 29
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SNADNÉ ŘÍZENÍ
Range Rover Evoque je vybaven řadou asistenčních systémů, s nimiž je řízení ještě snadnější a jistější. Tyto funkce využívající ty 
nejinovativnější technologie vám pomohou snadno zvládat většinu dopravních situací během jízdy, a to i po setmění.

ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ 
VOZU V JÍZDNÍM PRUHU 
S FUNKCÍ AUTONOMNÍHO 
BRZDĚNÍ VČETNĚ ASISTENTA 
SLEDOVÁNÍ BDĚLOSTI ŘIDIČE
Asistent pro udržování vozu v jízdním 
pruhu rozpozná, pokud vozidlo začně 
neúmyslně vyjíždět ze svého jízdního 
pruhu, a jemným zásahem do řízení ho 
vrátí zpět. Systém sledování bdělosti řidiče 
rozpozná, že začínáte pociťovat únavu, 
a včas Vám doporučí udělat si přestávku. 
V případě zjištění rizika potenciální kolize 
systém autonomního brzdění řidiče 
upozorní na nebezpečí čelní kolize, aby 
řidič mohl zasáhnout. Není-li nebezpečí 
kolize zažehnáno a řidič nereaguje, systém 
autonomního nouzového brzdění aktivuje 
brzdy, aby snížil intenzitu případného 
nárazu.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT  
S ASISTENTEM PRO JÍZDU  
V DOPRAVNÍ KOLONĚ
Při jízdě na dálnici nebo při pomalém 
pojíždění v hustém provozu tento systém 
udržuje bezpečný odstup od vozidla před 
vámi pro případ zpomalení nebo zastavení. 
Poté, co vozidlo před Vámi opět zrychlí, 
ho bude Váš vůz Range Rover Evoque 
následovat.

ADAPTIVNÍ LED SVĚTLOMETY  
S LED SIGNATUROU
LED světlomety poskytují vyšší světelný 
výkon, který zaručuje lepší viditelnost a 
bezpečnost při jízdě za tmy. Směr natočení 
kuželů světla se automaticky upravuje podle 
úhlu natočení volantu a průběhu zatáčky.

SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU 
A VAROVÁNÍ PŘED KOLIZÍ 
PŘI COUVÁNÍ
Systém sledování slepého úhlu 
prostřednictvím výstražných světel  
ve vnějších zpětných zrcátkách upozorňuje 
na vozidla, které se dostala do oblasti 
slepého úhlu, nebo se zezadu rychle 
přibližují. Systém varování před kolizí  
při couvání varuje před nebezpečím kolize  
z obou stran vozidla prostřednictvím 
zvukových i vizuálních výstrah. I v případě 
omezeného výhledu tak máte vždy přehled  
o situaci za Vámi.

30
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ASISTENČNÍ SYSTÉMY

PARKOVÁNÍ
Parkování v rušném městě není nijak snadná činnost. Proto je model Range Rover Evoque vybaven asistenčními technologiemi,  
díky nimž budete couvat a parkovat s naprostou jistotou, a to i v případě, že si musíte poradit s těsnými prostory.

PARKOVACÍ ASISTENT 
PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ 
PARKOVÁNÍ A VÝJEZD 
Z PARKOVACÍHO STÁNÍ
Díky parkovacímu asistentovi je podélné 
a příčné parkování snazší, než kdykoli 
předtím. Parkovací asistent vůz zaparkuje 
na vhodné parkovací místo. Stačí jen 
zvolit příslušný rychlostní stupeň a ovládat 
rychlost vozu brzdovým a plynovým 
pedálem. Parkovací asistent Vám pomůže 
i s výjezdem z parkovacího stání. Na veškerý 
stres související s parkováním tak můžete 
zapomenout. Oběma manévry Vás 
provedou grafická znázornění a upozornění.

PROSTOROVÝ  
KAMEROVÝ SYSTÉM
Systém Vám prostřednictvím dotykového 
displeje poskytuje přehled o dění okolo 
vozu v rozsahu 360°. Pomáhá tak při různých 
manévrech, od podélného parkování  
po vjíždění do těsných mezer a křižovatek 
a vyjíždění z nich.

PARKOVACÍ SENZORY  
S ROZSAHEM SNÍMÁNÍ 360°
Při manévrování v těsných prostorech se 
po zařazení zpátečky automaticky aktivují 
senzory umístěné po celém obvodu vozidla. 
Při parkování můžete na dotykovém displeji 
sledovat polohu vozidla v pohledu seshora 
a jeho vzdálenost od překážek, o které 
budete informováni také zvukovými signály.

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Viz strany 64-83. 
Více informací Vám ochotně sdělí nejbližší prodejce Land Rover. 31
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JÍZDA S PŘÍVĚSEM
Range Rover Evoque si díky nejvyšší přípustné 
hmotnosti přívěsu až 2 000 kg pro verzi Coupé a 
pětidveřovou verzi a 1 500 kg pro verzi Cabriolet 
a nejmodernější technice snadno poradí i s těmi 
největšími výzvami.

ZADNÍ KAMERA
Zadní kamera poskytuje lepší výhled při couvání 
a je tak cenným pomocníkem při parkování. Kromě 
toho pomůže i během připojování 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 
je součástí výbavy zadní kamery.

PROSTOROVÝ KAMEROVÝ 
SYSTÉM
Asistent pro připojení přívěsu, který je součástí 
prostorového kamerového systému, usnadňuje 
řidiči couvání vypočtením směru jízdy přívěsu. 
Můžete si dokonce zvolit šířku přívěsu, aby mohly 
být na dotykovém displeji zobrazovány precizní 
vodicí linie.

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

Viz přehled standardní výbavy a výbavy na přání na straně 77.
Vozidlo na snímcích vlevo a nahoře je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong. ASISTENČNÍ SYSTÉMY 33
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InControl je souborem vyspělých technologií, které propojí Vás i Váš Range Rover Evoque s celým světem. 
Vyberte si ze dvou informačních a zábavních systémů InControl Touch nebo nového InControl Touch Pro, 
které mohou být dále vylepšeny přidáním příslušného balíčku konektivity InControl Connect a InControl Connect Pro.

Zjistěte více o systému InControl na adrese landrover.cz/incontrol

KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT.

LAND ROVER INCONTROL
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INCONTROL TOUCH PRO
Hardware a software InControl Touch Pro nové generace posunuje možnosti 
konektivity a zábavy ve voze Range Rover Evoque na tu nejvyšší úroveň. Mezi 
nejdůležitější prvky systému InControl Touch Pro patří: 

 – 10,2” dotykový displej
 – InControl Protect
 – Audiosystém Meridian se zesilovačem o výkonu 380 W a 11 reproduktory 
včetně subwooferu

 – Hlasové ovládání*.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

 – Audiosystém Meridian™ Surround Sound se zesilovačem o výkonu 660 W  
a 13 reproduktory včetně subwooferu

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

 – Navigační systém InControl Touch Pro
 – Digitální rádio (DAB)
 – 10,2” dotykový displej Dual View
 – Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač)

INCONTROL CONNECT PRO
Pokud si zvolíte systém InControl Touch Pro, máte možnost přidat k němu 
služby, technologie a aplikace InControl Connect Pro, které Vám nabídnou tu 
nejvyšší úroveň konektivity a pohodlí. Mezi prvky systému InControl Connect 
Pro patří: 

 – Aplikace InControl Apps
 – Remote Premium
 –  Služby InControl Pro Services zahrnují Wi-Fi Hotspot, aplikaci pro 
plánování tras Route Planner App, funkci sdílení očekávaného času 
příjezdu Share ETA, služby Live Services, režim dojíždění Commute Mode, 
režim příjezdu Arrival Mode a parkovací funkci Arrival Mode Parking.

INCONTROL SECURE

INCONTROL TOUCH PRO

*Nedodává se pro Cabriolet.
Dostupnost se liší v závislosti na modelu a verzi. 
Viz přehled standardní výbavy a výbavy na přání na stranách 64-83.
Vozidlo na snímku vlevo je Autobiography v pětidveřové verzi v odstínu červená Firenze. KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT.

INCONTROL TOUCH
INCONTROL TOUCH
Multimediální systém InControl Touch je hlavním zdrojem konektivity, 
ovládání a zábavy ve voze Range Rover Evoque. Mezi jeho klíčové  
prvky patří: 

 – 8” dotykový displej
 – InControl Protect tvoří funkce nouzového volání SOS, optimalizované 
asistenční služby Land Rover a aplikace Remote Essentials pro chytré 
telefony

 – Audiosystém Land Rover s 8 reproduktory.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

 – Navigační systém InControl Touch včetně funkce ovládání hlasem
 – Digitální rádio (DAB)

INCONTROL CONNECT
InControl Connect je souborem vyspělých technologií a aplikací, které 
povznesou možnosti konektivity Vašeho vozu na vyšší úroveň. Do tohoto 
souboru patří: 

 – InControl Apps zahrnuje řadu aplikací schválených značkou Land Rover, 
které lze propojit s vozem Range Rover Evoque z Vašeho chytrého telefonu 
s cílem vylepšit Vaše zážitky z každodenního cestování.

 – Remote Premium je multifunkční aplikace, která umožňuje sledování 
a vzdálenou interakci s vozidlem. Díky tomuto propojení je život ještě 
jednodušší.

 – Hotspot Wi-Fi.

INCONTROL SECURE 
InControl Secure zjistí jakýkoli neoprávněný pohyb vozidla a umožňuje jeho 
sledování v případě odcizení.
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ZŮSTAŇTE SOUSTŘEDĚNI
Náš zcela nový systém InControl Touch Pro s hlasovým 
ovládáním rozumí běžným hlasovým povelům. Můžete se 
tak bez jakéhokoli rozptylování plně soustředit na cestu 
před Vámi.

10 ZPŮSOBŮ 
VYUŽITÍ 
SYSTÉMU 
INCONTROL
Najděte parkovací místo, přehrávejte svou 
oblíbenou hudbu nebo sledujte své vozidlo, 
pokud dojde k jeho odcizení. Zjistěte, jak může  
být život s InControl mnohem jednodušší.

PLÁNOVÁNÍ TRAS
Předtím, než se vydáte na cestu, využijte aplikaci pro 
plánování tras Route Planner App nebo online portál, 
kde můžete vyhledávat a ukládat místa nebo nastavit cíl 
cesty. Aplikace prostřednictvím cloudu automaticky odešle 
informace o cíli cesty na displej navigace Vašeho vozu.

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ
Ještě před usednutím do vozidla si můžete nastavit ideální 
teplotu interiéru pomocí aplikace Remote Premium pro 
chytré telefony, nyní i prostřednictvím Apple Watch. 
Na cestě pak můžete využít Hotspot Wi-Fi, který poskytuje 
stabilní připojení k internetu a umožňuje připojení až osmi 
zařízení.

HLEDÁNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA
Až se budete blížit k cíli Vaší cesty, navigační systém 
InControl Touch Pro z databáze nabídne informace o poblíž 
se nacházejících parkovištích včetně informací o volných 
parkovacích místech. Parkoviště přidáte jediným klepnutím. 
Navigace pak automaticky aktualizuje trasu. Režim příjezdu 
na místo parkování zobrazí náhled ulice v rozsahu 360°, 
díky němuž snadno poznáte, že jste v cíli své cesty.

Prvky systému InControl a jejich dostupnost se na jednotlivých trzích liší. Více informací o dostupnosti na místním trhu Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce 
Land Rover. Některé prvky vyžadují kartu Micro SIM s vhodným datovým tarifem, který bude po uplynutí počáteční lhůty, o níž budete prodejcem Land Rover 
informováni, vyžadovat další registraci. Apple Watch je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Aplikace 
InControl je třeba stáhnout z obchodu Apple/Android Store. Více informací Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.Zjistěte více o systému InControl na adrese landrover.cz/incontrol36
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POMOC VŽDY NABLÍZKU
V případě nehody InControl Protect automaticky 
informuje záchranné služby, které můžete přivolat i ručně 
prostřednictvím tlačítka ve voze. Pokud potřebujete 
technickou pomoc, můžete také přivolat optimalizovanou 
asistenční službu Land Rover.

SLEDOVÁNÍ ODCIZENÉHO VOZIDLA
V případě vniknutí do Vašeho vozidla spustí funkce 
InControl Secure tichý alarm, který upozorní příslušné 
orgány. Vozidlo a jeho pohyb poté můžete sledovat 
až do jeho zajištění.

OD DVEŘÍ KE DVEŘÍM
Po zaparkování Vás aplikace pro plánování trasy Route 
Planner App dovede až ke dveřím místa Vaší cesty včetně 
možností využití veřejné dopravy. S aplikací Remote 
Premium můžete rovněž zkontrolovat Vaše vozidlo a ujistit 
se, že jsou dveře i okna zavřená a uzamčená.

RYCHLEJŠÍ PROCHÁZENÍ
InControl Touch Pro přináší větší výpočetní výkon díky 
čtyřjádrovému procesoru a integrované ethernetové síti.

Nastavitelné úvodní stránky umožňují nastavení uspořádání 
displeje dle Vašich potřeb, až čtyři personalizované úvodní 
stránky a více než 60 zástupců.

SDÍLENÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU JÍZDY
Podělte se o informace o odhadovaném času příjezdu 
s Vámi zvolenými kontakty, které budou na základě 
výpočtu navigačního systému vědět, kdy přesně přijedete. 
Pokud budete mít zpoždění, funkce Share ETA odešle 
automatickou aktualizaci ve formě textové zprávy nebo 
e-mailu, bez jakéhokoli zásahu z Vaší strany.

INTELIGENTNÍ VEDENÍ TRAS
Režim dojíždění umožňuje systému naučit se Vaše 
pravidelné trasy a automaticky Vás informuje o 
předpokládané době jízdy na základě aktuálních i minulých 
stavů dopravy, to vše bez nutnosti zadávat cíl cesty. Systém 
se naučí trasy, které obvykle volíte do určitého cíle cesty, 
a informuje o tom, která z nich je nejrychlejší.

KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT. 37
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AUDIOSYSTÉMY MERIDIANTM

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

Všechny systémy jsou vybaveny speciální 
funkcí dynamické úpravy hlasitosti, která 
detekuje jakýkoli nežádoucí hluk a automaticky 
vyrovnává intenzitu zvuku.

Audiosystém Meridian Digital Sound 
s výkonem 380 W je vybaven 11 reproduktory 
včetně dvoukanálového zesilovače. Díky 
tomu a pečlivému uspořádání reproduktorů 
poskytuje výjimečnou kvalitu zvuku s krystalicky 
čistými výškami a plnými hlubokými basy. Tento 
audiosystém je prvkem standardní výbavy 
modelů HSE a HSE Dynamic v pětidveřové verzi 
a verzi Coupé a všech modelů ve verzi Cabriolet. 
Pro modely SE a SE Dynamic v pětidveřové verzi 
a ve verzi Coupé se dodává na přání.

Range Rover Evoque ve verzi Cabriolet 
může být na přání vybaven audiosystémem 
Meridian Digital Surround Sound s výkonem 
660 W, který disponuje 13 reproduktory 
včetně dvoukanálového subwooferu, 
v pětidveřové verzi a ve verzi Coupé pak 
stejným audiosystémem o výkonu 825 W 
se 17 reproduktory včetně subwooferu. 
(Standardní výbava modelu Autobiography. 
Není k dispozici pro modely Pure.)

Tyto systémy používají také technologii 
Meridian Trifield. Tato technologie poskytuje 
nejvyšší světovou úroveň reprodukce zvuku. 
Systém se vyznačuje vysokou zvukovou 
přesností, extrémně vysokou zvukovou 
kvalitou. Všichni si budou užívat ryzí potěšení 
z hudby.

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd. 
Trifield a zařízení „three fields“ je ochranná známka společnosti Trifield Productions Ltd.
Vozidla na snímcích vpravo jsou pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Fuji a HSE Dynamic Cabriolet  
v odstínu oranžová Phoenix.

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN DIGITAL  
SURROUND SOUND
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VČETNĚ 
SUBWOOFERU825 WATTŮ 17 REPRODUKTORŮ VČETNĚ 

SUBWOOFERU660 WATTŮ 13 REPRODUKTORŮ

KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT. 39
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KOMFORT PRO VŠECHNY
SEDADLA
Jako výbava na přání jsou nabízena 
vyhřívaná přední sedadla. Pro ještě větší 
komfort mohou být pětidveřová verze  
a verze Coupé na přání vybaveny  
i vyhříváním sedadel ve druhé řadě.

Pro ještě vyšší úroveň komfortu bez ohledu  
na venkovní teplotu jsou pro všechny 
verze na přání k dispozici také vyhřívaná 
a klimatizovaná sedadla vpředu. Tato 
výbava umožňuje nastavení pro sedadla 
řidiče a spolujezdce nezávisle na sobě 
prostřednictvím dotykového displeje.

Nejvyšší úroveň komfortu nabízejí 
na přání dodávaná masážní sedadla 
vpředu pro modely HSE, HSE Dynamic 
a Autobiography, která umožňují řidiči  
a spolujezdci vpředu zvolit si na dotykovém 
displeji individuální masážní programy.  
Na výběr je pět nastavení s různou 
intenzitou. Každá masáž přitom poskytne 
řidiči a spolujezdci vpředu úlevu, a zvýší tak 
komfort cestování.

NEZÁVISLÉ TOPENÍ
Systém nezávislého topení, dodávaný  
na přání, je doplněn funkcí vyhřátí vozidla 
před odjezdem. Ta zajistí zahřátí motoru a 
vyhřátí interiéru zbytkovým teplem  
před zahájením jízdy, abyste při odjezdu 
usedali do příjemně teplého vozu.

Systém lze aktivovat okamžitě dálkovým 
ovládáním nebo s předstihem 
prostřednictvím dotykového displeje, aby 
byl vůz ráno připraven přesně v okamžiku 
Vašeho pravidelného odjezdu. Systém 
lze aktivovat nebo s předstihem nastavit 
prostřednictvím dotykového displeje,  
aby byl vůz ráno připraven přesně  
v okamžiku Vašeho pravidelného odjezdu. 
V pětidveřové verzi a ve verzi Coupé je 
možné topení snadno a pohodlně aktivovat 
okamžitě pomocí dálkového ovládání.

KONFIGUROVATELNÉ 
AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ 
INTERIÉRU
Konfigurovatelné ambientní osvětlení vnáší 
do interiéru novou úroveň kultivovanosti 
a individualizace. Tento prvek je součástí 
standardní výbavy HSE, HSE Luxury 
a Autobiography.

Tato funkce Vám umožňuje měnit odstín 
světla, a tím i atmosféru panující v interiéru, 
přesně podle Vaší nálady. Na výběr máte 
celkem deset barev, od bílé přes „měsíční 
svit“ až po červenou.

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

Tvrzené sklo je tmavě tónované, takže  
v interiéru udržuje příjemnou teplotu 
a chrání cestující i vnitřní prostor před 
slunečními paprsky. Nechybí ani elektricky 
ovládaná vnitřní clona pro zakrytí celého 
střešního okna, budete-li si přát více 
soukromí.

Interiér v odstínu Ebony s prošíváním Lunar na snímcích 
nahoře patří pětidveřovému modelu HSE Dynamic.
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SENZOROVĚ ŘÍZENÉ VÍKO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru 
umožňuje ovládat zadní výklopné víko (funkce 
otevření i zavření) zvenku, aniž byste se museli 
dotknout vozidla nebo klíčku s dálkovým 
ovládáním.

Za předpokladu, že vůz detekuje přítomnost 
chytrého klíče, lze zadní víko ovládat pohybem 
nohy pod zádí vozidla.

Díky dvěma senzorům na obou stranách 
výklopného víka je možné ovládat zadní 
víko z chodníku, aniž by bylo nutné stát 
bezprostředně za vozidlem. A protože je 
systém kompatibilní s příslušenstvím pro jízdu 
s přívěsem, můžete víko otevírat a zavírat 
za jakékoli situace. Senzorově řízené víko 
zavazadlového prostoru se senzorem přiblížení 
není k dispozici pro verzi Cabriolet.

Víko zavazadlového prostoru lze v případě 
potřeby zavřít rovněž stisknutím tlačítka 
na vnitřní straně víka.

TELEVIZNÍ TUNER
Digitální vysílání televizních stanic* lze díky 
na přání dodávanému televiznímu tuneru 
sledovat na novém 10,2" dotykovém displeji 
s vysokým rozlišením. Nedodává se pro verzi 
Cabriolet a modely Pure.

DOTYKOVÝ DISPLEJ  
DUAL VIEW
Na přání dodávaný systém Dual View** 
umožňuje řidiči a spolujezdci vpředu sledovat 
na dotykovém displeji zcela odlišné obsahy 
zobrazení. Například řidič může používat 
navigační systém, zatímco spolujezdec na 
předním sedadle má možnost sledovat film 
na DVD nebo televizi, pokud je jí vůz vybaven. 
Součástí systému je jedna sada digitálních 
bezdrátových sluchátek WhiteFire®.  
Nedodává se pro Cabriolet.

KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT.

*Přestože Land Rover i nadále úzce spolupracuje se svými partnery na vývoji standardů televizního vysílání po celém světě, 
nemůžeme žel zaručit funkci televizního tuneru ve všech zemích za všech okolností   **Informace o dostupnosti tohoto prvku 
výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
WhiteFire® je registrovaná ochranná známka společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover ji používá na základě  
licenční smlouvy.
Vozidlo na snímku je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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MOTORY

Vozidlo na snímku vlevo je HSE Dynamic Coupé v odstínu červená Firenze.

MOTORY

DEVÍTISTUPŇOVÁ  
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Lehká a kompaktní devítistupňová automatická převodovka 
optimalizuje spotřebu paliva a emise CO2. Díky speciálně 
koncipovanému velmi krátkému prvnímu převodovému stupni 
umožňuje ještě větší kontrolu nad vozem v podmínkách 
s nízkou přilnavostí nebo při jízdě s přívěsem.

Převodovka je speciálně zkonstruována pro motory 
uložené vpředu napříč a patří mezi nejúčinnější a technicky 
nejvyspělejší převodovky, které kdy byly použity v sériově 
vyráběných vozidlech. Rozměrné konvenční uspořádání 
nahrazují dvě patentované zubové spojky, které umožňují 
těsnější odstupňování převodových stupňů a dosažení 
rychlejších reakcí vozu během akcelerace, optimalizované 
kvality řazení, účinnějšího přenosu hnací síly na vozovku 
a vyšší úrovně kultivovanosti jízdy.

Delší nejvyšší převodový stupeň nejenže snižuje spotřebu 
paliva, ale snížením otáček motoru také zvyšuje jízdní komfort 
a snižuje hlučnost při jízdě ustálenou rychlostí. Devítistupňová 
automatická převodovka je extrémně robustní a dokonale 
doplňuje vynikající schopnosti vozů značky Land Rover pro 
jízdu v jakémkoli terénu při zachování výjimečně vysoké úrovně 
kultivovanosti a hospodárnosti.
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ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H 
(S)

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 
(KM/H)

EMISE CO2  
(G/KM)

TD4 – 150 K S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU

Pětidveřový Evoque 10,0 180 134

Cabriolet 12,0 180 149

TD4 – 180 K S AUTOMATICKOU/MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU

Coupé 9,0/10,0 195/200 129/125

Pětidveřový Evoque 9,0/10,0 195/200 134/125

Cabriolet 10,3 195 149

VZNĚTOVÉ MOTORY INGENIUM
Ingenium je nový typ motorů značek Jaguar a Land Rover, 
který byl navržen tak, aby poskytoval snadno dostupný 
výkon, kultivovanost a hospodárnost.

Na výběr jsou motory s výkonem 150 nebo 180 koní, 
pohon předních nebo všech kol a šestistupňová manuální 
nebo devítistupňová automatická převodovka. Díky 
vyspělé technologii a lehké celohliníkové konstrukci mají 
tyto motory nízkou spotřebu paliva a nízké emise CO2.

Motorům Ingenium je vyšší hospodárnost vrozená 
také díky nízké hmotnosti, která je v průměru o 20 kg 
nižší než u ekvivalentních motorů předchozí generace. 
A také inteligentní – elektronicky řízené adaptivní 
chlazení motoru pracuje pouze v případě potřeby. 

Turbodmychadlo nejnovější generace s variabilní 
geometrií lopatek maximalizuje dostupný výkon a 
točivý moment při nízkých rychlostech a zajišťuje stálý, 
progresivní výkon a reakce bez jakékoli prodlevy. Vnitřní 
tření – úhlavní nepřítel výkonu a hospodárnosti – je 
u motorů Ingenium o 17 procent nižší než u motorů 
předchozí generace.

Nové motory Ingenium jsou nejen výrazně lehčí, 
hospodárnější a kultivovanější než jejich předchůdci, 
ale přínášejí uživatelům také další výhody v podobě 
nenáročné údržby s nižšími provozními náklady. Například 
u modelů s pohonem všech kol byly servisní intervaly 
prodlouženy z 25 000 km na 34 000 km, resp. dva roky.
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ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H 
(S)

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 
(KM/H)

EMISE CO2  
(G/KM)

eD4 – 150 K S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU

Coupé 11,2 182 109

Pětidveřový Evoque 11,2 182 113

TD4 – 150 K S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU

Pětidveřový Evoque 10,8 182 125

E-CAPABILITY
Závazek značky Land Rover usilovat o trvalou udržitelnost 
má podobu široké palety inovativních technických řešení 
pro hospodárnou jízdu, včetně inteligentního systému 
Stop/Start a nabíjení akumulátoru rekuperací kinetické 
energie. Nejnovější řada motorů pro Range Rover Evoque 
přináší další inovace na cestě k ještě vyšší hospodárnosti 
bez kompromisů v oblasti provozních vlastností. Modré 
logo EVOQUE na zádi vozidla označuje nejhospodárnější 
motory v rámci příslušné modelové řady.

MOTORY 45
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ZÁŽEHOVÝ MOTOR Si4 2,0 LITRU
Zážehový motor Si4 je lehký celohliníkový čtyřválec 
se zdvihovým objemem 2,0 litru a výkonem 240 koní 
s nejmodernější technologií přímého vstřikování. Vyspělé 
přeplňování turbodmychadlem a nezávislé proměnné 
časování ventilů napomáhá k nižší spotřebě paliva 
a k nižším emisím CO2 v porovnání s tradičními motory 
většího zdvihového objemu, které poskytují srovnatelné 
výkonové parametry.

Motor doprovází svižnou akceleraci sytým, silným 
zvukem a je vybaven speciálním sběrným výfukovým 
potrubím, které zkracuje zahřívací fázi a snižuje emise. 
Mezi další přednosti patří konstrukce s nízkým třením 
a nejmodernější systém elektronického řízení motoru.

Do jeho působnosti spadá také chytré nabíjení 
akumulátoru rekuperací kinetické energie, které 
upřednostňuje nabíjení akumulátoru během zpomalování 
vozidla, aby mohla být využita kinetická energie, která 
by jinak přišla vniveč. Výsledkem je ještě nižší spotřeba 
paliva. Celkovou hospodárnost ještě dále zlepšuje vyspělá 
technologie Stop/Start a nejmodernější elektronický řídící 
systém, který zajišťuje precizní kontrolu nad procesem 
spalování paliva.

ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H 
(S)

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST 
(KM/H)

EMISE CO2  
(G/KM)

Si4 – 240 K S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU

Coupé 7,6 217 181

Pětidveřový Evoque 7,6 217 181

Cabriolet 8,6 209 201
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KAROSERIE A PODVOZEK

ODOLNOST A STABILITA
KAROSERIE
Range Rover Evoque je vybaven extrémně 
odolným a lehkým skeletem karoserie. 
Při jeho vývoji jsme vsadili na vyspělé lehké 
materiály, které zaručují vynikající tuhost, 
mimořádnou kultivovanost a příkladné 
vlastnosti v případě nárazu přispívající  
k pasivní bezpečnosti.

Karoserie je ocelová samonosná. Vzrušující 
design a sportovní dynamika modelu 
Range Rover Evoque si vyžádaly vývoj zcela 
nového skeletu.

Velký důraz jsme přitom kladli na lehkou 
konstrukci karoserie, kterou dokládají 
například následující opatření:

 – konstrukční celky předních blatníků 
a zadního výklopného víka

 – příčný nosník z hořčíkové slitiny
 –  optimalizovaný ocelový skelet využívající 
vysokopevnostní oceli legované borem.

PODVOZEK  
A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Range Rover Evoque má podvozek, který  
byl inženýry značky Land Rover vyvinut  
se zvláštním zřetelem na jízdní dynamiku  
při jízdě na silnici. Výsledkem jsou sportovní  
a agilní reakce s pozoruhodnou 
kultivovaností bez kompromisů z hlediska 
schopností pro jízdu v jakémkoli terénu.

Range Rover Evoque má vpředu i vzadu 
zcela nezávislé zavěšení všech kol  
s tlumicími a pružicími vzpěrami s vinutými 
pružinami. Přední a zadní náprava 
je spojena s výjimečně tuhou ocelovou 
samonosnou karoserií prostřednictvím 
izolovaných pomocných rámů. Vynikající 
vlastnosti základního podvozkového 
systému doplňují vyspělé systémy, jako 
je inteligentní pohon všech kol (4WD).

Součástí podvozku je celá řada inovací, 
například elektrický posilovač řízení EPAS 
(Electric Power Assisted Steering), který 
přispívá k jedinečnému dynamickému 
charakteru vozidla a nižší spotřebě paliva.

OPTIMALIZOVANÝ SKELET KAROSERIE
Hlavním konstrukčním cílem bylo vyztužit 
nejvíce zatěžované oblasti použitím 
speciálních ultravysokopevnostních ocelí. 
Ve výsledném ocelovém skeletu karoserie 
mají 18% zastoupení (podle hmotnosti) 
vysokopevnostní oceli legované borem. 
Tyto specializované oceli zvyšují pevnost 
v kritických oblastech, aniž by bylo nutné 
zvětšovat tloušťku a hmotnost výlisků.

Ultravysokopevnostní ocel legovaná 
borem nalézá uplatnění v klíčových částech 
bezpečnostního skeletu prostoru pro 
cestující, mezi něž patří střešní sloupky A 
a boční prahy. Pětidveřový Evoque a Coupé 
mají z ultravysokopevnostní oceli legované 
borem rovněž sloupky B. Výsledná struktura 
chrání cestující neuvěřitelně odolným 
a stabilním skeletem vnitřního prostoru 
a poskytuje velmi tuhou platformu pro 
realizaci vynikající úrovně kultivovanosti  
a jízdní dynamiky.

Použití ultravysokopevnostní oceli legované 
borem ve střešních sloupcích A bylo klíčové 
pro zachování tenkých, velmi skloněných 
střešních sloupků bez kompromisů  
z hlediska pevnosti a bezpečnosti.

Optimalizovaná ocelová karoserie 
modelu Range Rover Evoque chrání 
cestující neuvěřitelně odolným a stabilním 
bezpečnostním skeletem vnitřního 
prostoru. Struktura deformačních zón byla 
optimalizována pomocí nejmodernějších 
nástrojů pro počítačové simulace, které 
umožnily inženýrům realizovat „virtuální“ 
nárazové testy dlouho před tím, než byly  
k dispozici skutečné prototypy.

Velmi vysokou prioritu měla bezpečnost 
chodců. Riziko poranění minimalizuje 
pečlivě optimalizovaná konstrukce přídě, 
nárazníků, kapoty a přechodu mezi kapotou 
a čelním oknem.

Ocelový skelet karoserie verze Cabriolet je 
ještě dále optimalizován za využití vyspělých 
materiálů zajišťujících zachování vysoké 
odolnosti skeletu.
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KAROSERIE A PODVOZEK

TLUMIČE  
MAGNERIDE™

LEHKÉ 
KOMPONENTY  

PODVOZKU

VÍCEPRVKOVÁ 
ZADNÍ 

NÁPRAVA
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BEZPEČNOST

5* HODNOCENÍ EURO NCAP
Stejně jako u všech vozů Land Rover byla hlavní prioritou ve vývoji modelu 
Range Rover Evoque bezpečnost. Díky tomu organizace Euro NCAP udělila 
pětidveřovému modelu Range Rover Evoque nejvyšší pětihvězdičkové 
hodnocení bezpečnosti* za vysoký standard ochrany cestujících. Vozidlo  
je vybaveno kompletním souborem prvků pasivní bezpečnosti včetně airbagů  
pro řidiče a spolujezdce, kolenního airbagu pro řidiče, bočních airbagů  
a okenních airbagů.

OKENNÍ AIRBAGY  
SE SENZOREM PŘEVRÁCENÍ
V případě bočního nárazu nebo převrácení tyto airbagy 
poskytují větší ochranu před poraněním hlavy.

DVOUFÁZOVÉ 
ČELNÍ AIRBAGY
Čelní airbagy mají dvě úrovně nafouknutí. V závislosti 
na okolnostech se nafouknou na optimální úroveň 
a poskytnou tak cestujícímu maximální ochranu.

KOLENNÍ AIRBAG 
PRO ŘIDIČE
Kolenní airbag pro řidiče se nafoukne v případě čelního 
nárazu. Představuje další úroveň ochrany cestujících 
v oblasti nohou.

SYSTÉM KONTROLY ZAPNUTÍ 
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

*Při testování v roce 2011.50
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1

2

4

4
7

7

3

3

9

9

5

8

6

1 DVOUFÁZOVÝ AIRBAG PRO ŘIDIČE

2 DVOUFÁZOVÝ AIRBAG PRO 
SPOLUJEZDCE

3 BOČNÍ OKENNÍ AIRBAGY*

4 BOČNÍ HRUDNÍ AIRBAGY**

5 KOLENNÍ AIRBAG PRO ŘIDIČE

6 DEAKTIVAČNÍ TLAČÍTKO ČELNÍHO 
AIRBAGU SPOLUJEZDCE

7 PŘEDEPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH 
PÁSŮ

8 UPOZORNĚNÍ (VAROVNÝ TÓN) 
NA NEPŘIPNUTÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS

9 ÚCHYTY ISOFIX

BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ 
SYSTÉMY

*Nedodává se pro Cabriolet   **Cabriolet je vybaven kombinovaným hlavovým a hrudním airbagem, který poskytuje ochranu hlavy a hrudníku. 51

http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.181833255.1846142579.1426094068


DESIGN
TECHNIKA PRO 

SNADNÉ ŘÍZENÍ
DŮMYSLNÉ DETAILY MOTORY BEZPEČNOST

VYHLEDAT 
PARTNERA

KONFIGURÁTOR

SPECIFIKACEOBSAH

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TRVALÁ UDRŽITELNOST
Range Rover Evoque je nejkompaktnější Range Rover všech dob. Mezi jeho přednosti patří komplexní 
přístup ke snižování vlivu na životní prostředí během celého životního cyklu vozidla. Rozměry modelu 
Range Rover Evoque minimalizují jeho hmotnost, vylepšují aerodynamické vlastnosti a přispívají k ještě 
sportovnějším a agilnějším jízdním vlastnostem s nižším těžištěm.

Tak radikální přístup a výrobní procesy dokládají neutuchající úsilí značky Land Rover, zaměřené 
na vytváření trvale udržitelnější budoucnosti.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LEHKÉ MATERIÁLY
Range Rover Evoque je s hmotností  
od pouhých 1 608 kg, díky řadě vyspělých 
lehkých materiálů, nejlehčím modelem 
Range Rover všech dob. Mnoho důležitých 
dílů vozidla je vyrobeno z materiálů, které 
snižují hmotnost, například kapota motoru 
z hliníkové slitiny, v případě pětidveřového 
Evoque a Coupé také střecha, nebo příčný 
nosník z hořčíkové slitiny. Montážní celky 
předních blatníků a zadního výklopného víka 
jsou vyrobeny z kompozitních materiálů.

Dokonce i vrstvené čelní sklo je lehčí. 
Výsledkem je vyšší hospodárnost, 
optimalizované provozní vlastnosti a ještě 
lepší ovladatelnost vozu.

STOP/START
Všechny motory jsou vybaveny inteligentním 
systémem Stop/Start, který automaticky 
vypne motor stojícího vozu a opět jej spustí, 
jakmile řidič uvolní pedál brzdy nebo zcela 
sešlápne pedál spojky u verzí s manuální 
převodovkou. To pomáhá snižovat spotřebu 
paliva a emise CO2.

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

Emise CO2 mohou být u variant E-Capability 
pouhých 109 g/km, pokud si zvolíte 
vůz se vznětovým motorem s pohonem 
předních kol (2WD), nebo 125 g/km u verze 
s pohonem všech kol (4WD). Díky tomu 
bude Vaše vozidlo maximálně hospodárné.

HODNOCENÍ  
ŽIVOTNÍHO CYKLU
Range Rover Evoque byl zkonstruován 
s cílem minimalizovat celkový vliv vozidla 
na životní prostředí. Vývoj vozidla tedy 
vycházel z přístupu, který zohledňuje celý 
životní cyklus vozidla, od vývoje a výroby, 
přes fázi používání vozidla zákazníkem, 
až po recyklaci a opětovné využití surovin 
po skončení životnosti vozidla. Každá fáze 
životního cyklu byla analyzována s cílem 
snížit spotřebu přírodních surovin, zvýšit 
podíl trvale udržitelnějších materiálů 
a minimalizovat množství odpadu.

Vozidlo na snímku vlevo je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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Následující stránky Vás provedou logickou posloupností kroků, v nichž 
si sestavíte vůz, který bude skutečným 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, 
definující Váš osobní styl.

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

1 2
KROK 1 
VYBERTE SI MOTOR
Vybírat můžete z řady výkonných 
zážehových a vznětových motorů.

56-57 58-83

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

RANGE ROVER EVOQUE NABÍZÍ SKVĚLÝ 
VÝBĚR A FLEXIBILITU, ABYSTE SI MOHLI  
VOZIDLO PŘIZPŮSOBIT SVÝM PŘEDSTAVÁM.
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

3 4 5 6
84-87 88-89 90-97

104-107

98-103

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 zvýraznil odvážný 
exteriér.

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR
Pečlivě zvolené barvy doplněné rozmanitými 
materiály. 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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KROK 1
VYBERTE SI MOTOR

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORŮ A SPOTŘEBA PALIVA
Vznětové motory Ingenium splňují emisní normu EU6 a vyznačují se lehkou celohliníkovou konstrukcí. Pro Coupé i pětidveřový Evoque se dodávají ve spojení s šestistupňovou manuální 
převodovkou nebo na přání s devítistupňovou automatickou převodovkou (TD4). Cabriolet je standardně vybaven devítistupňovou automatickou převodovkou. Výsledkem je výrazně nižší 
spotřeba paliva a emise CO2.

Také výkonný motor Si4 splňuje emisní normu EU6, ale zároveň neztratil nic ze svých výkonových parametrů, takže dokáže zajistit zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 7,6 sekundy. 
Všechny motory jsou vybaveny inteligentním systémem Stop/Start, který automaticky vypne motor stojícího vozu, je-li to vhodné, a opět jej spustí, jakmile uvolníte pedál brzdy.

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

eD4 2.0 l TD4 2.0 l Si4 2.0 l

MAN.* MAN.* MAN.* AUT. AUT. AUT.

VÝKON (k)
150 

E-CAPABILITY
150**

E-CAPABILITY 180 150** 180 240

Systém pohonu Pohon předních kol 
(2WD)

Pohon všech kol 
(4WD)

Pohon všech kol 
(4WD)

Pohon všech kol 
(4WD)

Pohon všech kol 
(4WD)

Pohon všech kol 
(4WD)

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

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

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

Počet válců 4 4 4 4 4 4

Počet ventilů na válec 4 4 4 4 4 4

Uložení motoru vpředu napříč vpředu napříč vpředu napříč vpředu napříč vpředu napříč vpředu napříč

SPOTŘEBA PALIVA (Coupé/5dveřový Evoque/Cabriolet)

Město l/100km 4,9 / 5,0 5,5 5,5 / 5,5 6,1 / 6,7 5,8 / 6,1 / 6,7 10,4 / 10,4 / 11,4

Mimo město l/100 km 3,7 / 3,9 4,3 4,3 / 4,3 4,5 / 5,1 4,4 / 4,5 / 5,1 6,4 / 6,4 / 7,0

Kombinovaná l/100 km 4,2 / 4,3 4,8 4,8 / 4,8 5,1 / 5,7 4,9 / 5,1 / 5,7 7,8 / 7,8 / 8,6

Kombinované emise CO2 g/km 109 / 113 125 125 / 125 134 / 149 129 / 134 / 149 181 / 181 / 201

*Nedodává se pro Cabriolet   **Nedodává se pro Coupé.
Oficiální hodnoty na základě testů EU. Pouze za účelem porovnání. Hodnoty v reálném provozu se mohou lišit.  
Upozornění na nízký stav paliva, pokud v nádrži zbývá cca 13,6 l u vznětových motorů, resp. 11,6 l u zážehového motoru.
Vozidlo na snímku vlevo je pětidveřový Evoque HSE v odstínu bílá Fuji.

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. 

MODELY PODLE MOTORU
PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

Vznětový motor eD4 2.0 l    4** 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l (150 k)    4**     4**     4**     4**     4** 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l (180 k)    4**     4** 4 4 4 4 4 4

Zážehový motor Si4 2.0 l    4**     4** 4 4 4 4 4 4
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RANGE ROVER EVOQUE PURE RANGE ROVER EVOQUE SE

 – Maska chladiče a rámeček masky chladiče v odstínu 
Brunel

 – Halogenové světlomety
 – Lišta ventilačního otvoru na blatníku v odstínu Brunel
 – Kliky dveří v barvě karoserie
 – Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie

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

 – 17“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 105
 – Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru  
v odstínu Brunel

 – Sedadla čalouněná tkaninou
 – Audiosystém Land Rover s 8 reproduktory 
(InControl Touch)

Výbava verze Pure, plus:
 – Senzor deště pro stěrače čelního skla
 – Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko
 – Parkovací senzory vpředu
 – Ambientní osvětlení interiéru
 – Středová loketní opěrka vzadu
 – Kobercové rohože

Odlišné prvky výbavy od verze Pure:
 – 18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 506
 – Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka  
a osvětlení bezprostředního okolí vozu

 – Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 8 směrech
 – Paměť pro sedadla vpředu a vnější zpětná zrcátka 
(pouze Coupé)

 – Sedadla čalouněná zrnitou kůží
 – Rámeček masky chladiče v odstínu Atlas
 – Ventilační otvory na kapotě Brunel (pouze Coupé)
 – Kryty otvorů pro tažné oko - bílé stříbro Techno

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

Kompletní přehled standardní výbavy a prvků výbavy na přání pro všechny verze modelu Range Rover Evoque naleznete v přiložené brožuře Specifikace a ceny, nebo navštivte landrover.cz58
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RANGE ROVER EVOQUE SE DYNAMIC RANGE ROVER EVOQUE HSE

Výbava verze SE, plus:
 – Vnější design Dynamic
 – Asistent dálkových světel 
 – Lesklé hranaté koncovky výfukové soustavy
 – Navigační systém InControl Touch

Odlišné prvky výbavy od verze SE:
 – Maska chladiče, kryty ventilačních otvorů na blatnících  
a vnějších zpětných zrcátek – černá Narvik

 – Otvory na kapotě černá Narvik (pouze Coupé)
 – Kryty otvorů pro tažné oko vpředu a vzadu: vnitřní černá 
Narvik a vnější stříbrná Indus*

 – Xenonové světlomety s LED signaturou pro denní 
svícení a ostřikovači

 – Ozdobná lišta na zadním víku černá Narvik
 – 18“ kola z lehké slitiny se 7 paprsky, Styl 706
 – Sedadla čalouněná kůží s výraznou strukturou
 – Sedadla nastavitelná elektricky v 12 směrech

Výbava verze SE Dynamic, plus:
 – Mlhové světlomety vpředu
 – Chromované prahové lišty
 – Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka  
s pamětí a osvětlením bezprostředního prostoru vozu

 – Zadní kamera

Odlišné prvky výbavy od verze SE Dynamic:
 – Maska chladiče Dark Atlas
 – Kryty ventilačních otvorů na blatnících a ozdobná lišta 
na víku zavazadlového prostoru Atlas

 – Ventilační otvory na kapotě v odstínu Atlas (pouze Coupé)

 – Kryty otvorů pro tažné oko vpředu a vzadu: vnitřní bílé 
stříbro Techno a vnější Dark Atlas

 – Karoserie a koncovky výfuku bez doplňků Dynamic
 – 19“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 103
 – Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru
 – Sedadla nastavitelná elektricky v 12 směrech s pamětí
 – Sedadla čalouněná kůží Oxford
 – Audiosystém MeridianTM 380 W s 11 reproduktory 
včetně subwooferu (InControl Touch Pro)

 – 10,2“ dotykový displej
 – Navigační systém InControl Touch Pro

*Kryty otvorů pro tažné oko se mohou lišit v závislosti na barvě karoserie. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY

Výbava verze HSE, plus:
 – Vnější design Dynamic
 – Ventilační otvory na kapotě černá Narvik
 – Lesklé hranaté koncovky výfukové soustavy
 – Volant obšitý perforovanou kůží
 – Leštěné pedály

Odlišné prvky výbavy od verze HSE:
 – Maska chladiče černá Narvik
 – Rámeček masky chladiče šedá Corris
 – Kryty ventilačních otvorů na blatnících a vnějších 
zpětných zrcátek černá Narvik

 – Kryty otvorů pro tažné oko vpředu a vzadu: vnitřní 
černá Narvik a vnější stříbrná Indus*

 – Kliky dveří v barvě karoserie
 – Ozdobná lišta na zadním víku černá Narvik
 – 19“ kola z lehké slitiny, 7 dvojitých paprsků, Styl 707
 – Osvětlené prahové lišty z hliníku s nápisem 
Range Rover vpředu

 – Ozdobné obložení v provedení dekorativní hliník

Výbava verze HSE Dynamic, plus:
 – Adaptivní světlomety s LED signaturou
 – Bezklíčkový přístupový systém
 – Volant obšitý kůží Oxford
 – Prostorový kamerový systém
 – Systém All Terrain Progress Control (ATPC)

Místo prvků výbavy verze HSE Dynamic:
 – Loga Autobiography
 – Automatická převodovka
 – Maska chladiče, ozdobná lišta na zadním víku, kryty 
ventilačních otvorů na blatnících a kapotě Atlas

 – Kryty otvorů pro tažné oko vpředu: vnitřní a vnější 
stříbrná Indus*

 – Kryty otvorů pro tažné oko vzadu: vnitřní černá Narvik 
a vnější stříbrná Indus*

 – 20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 527
 – Kompletní čalounění interiéru kůží Oxford
 – Ozdobné obložení kartáčovaný hliník Satin
 – Prémiové kobercové rohože vpředu a vzadu
 – Osvětlené prahové lišty z hliníku s nápisem 
Autobiography vpředu

 – Sedadla nastavitelná elektricky v 14 směrech s pamětí
 – Audiosystém MeridianTM Surround Sound 825 W se 17 
reproduktory včetně subwooferu (InControl Touch Pro)

Kompletní přehled standardní výbavy a prvků výbavy na přání pro všechny verze modelu Range Rover Evoque naleznete v přiložené brožuře Specifikace a ceny, nebo navštivte landrover.cz60
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MODELY CABRIOLET

RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET SE DYNAMIC RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET HSE DYNAMIC

 – Vnější design Dynamic
 – Maska chladiče Brunel s rámečkem černá Narvik
 – Halogenové světlomety
 – Kryty ventilačních otvorů na blatnících Brunel
 – Kliky dveří v barvě karoserie
 – Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá 
Narvik

 – Nápisy na kapotě a zadním víku v odstínu Atlas
 – Kryty otvorů pro tažné oko vpředu a vzadu: vnitřní 
černá Narvik a vnější šedá Corris*

 – Lesklé hranaté koncovky výfukové soustavy
 – Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru Brunel

 – Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka  
s pamětí včetně osvětlení bezprostředního okolí vozu

 – 18“ kola z lehké slitiny se 7 paprsky, Styl 706
 – Úchyty pro upevnění větrné clony
 – Senzor deště pro stěrače čelního skla
 – Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 8 směrech
 – Sedadla čalouněná kůží s výraznou strukturou
 – 10,2“ dotykový displej
 – Audiosystém Meridian™ 380 W s 11 reproduktory  
včetně subwooferu (InControl Touch Pro)

 – Systém All Terrain Progress Control (ATPC)

Rozsah výbavy verze SE Dynamic, k tomu navíc:
 – Mlhové světlomety vpředu
 – Navigační systém InControl Touch Pro
 – Zadní parkovací kamera
 – Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru
 – Automatická klimatizace – výdechy ventilační 
soustavy vzadu

 – Osvětlené prahové lišty vpředu z hliníku s nápisem 
Range Rover

Výbava odlišná od verze SE Dynamic:
 – Maska chladiče Dynamic černá Narvik s rámečkem 
šedá Corris

 – Kryty ventilačních otvorů na blatnících černá Narvik
 – Ventilační otvory na kapotě černá Narvik
 – Ozdobná lišta na zadním víku černá Narvik
 – Xenonové světlomety s LED signaturou a ostřikovači
 – 19“ kola z lehké slitiny se 7 paprsky, Styl 707
 – Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 12 směrech 
s pamětí

 – Sedadla čalouněná kůží Oxford

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

*Kryty otvorů pro tažné oko se mohou lišit v závislosti na barvě karoserie. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 61
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 – 20“ kola s 5 dvojitými paprsky, se satinovanou černou 
povrchovou úpravou, Styl 508

 – Kryty otvorů pro tažné oko vpředu a vzadu v odstínu 
černá Narvik

 – Ztmavená krycí skla předních světlometů a mlhových 
světlometů

 – Nápisy Range Rover v odstínu černá Narvik  
(kapota a víko zavazadlového prostoru)

 – Černé hranaté ozdobné koncovky výfukové  
soustavy Dynamic

 – Rámeček masky chladiče v odstínu černá Narvik

PAKET BLACK DESIGN

Na přání dodávaný paket Black Design je k dispozici pro modely HSE Dynamic ve všech 
karosářských variantách. Tento paket s vnějšími prvky v odstínu černá Narvik a jedinečnými 
koly z lehké slitiny v osobitém stylu se satinovanou černou povrchovou úpravou propůjčuje 
celkovému designu vozidla ještě asertivnější vzhled.

INDIVIDUALIZACE EXTERIÉRU
Range Rover Evoque nabízí dva jedinečné stylové pakety, s nimiž si můžete ještě více individualizovat exteriér. Nový paket 
Graphite Design doplňuje v nabídce neméně atraktivní paket Black Design. Zatímco paket Black Design umocňuje suverénní vzezření 
vozu, odvážný paket Graphite Design posouvá ještě dál asertivní vzhled modelu Range Rover Evoque, který tak bude nepřehlédnutelně 
vyčnívat z davu.

Na snímku je černá kontrastní střecha dodávaná na přání.62
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 – 20“ kola s 5 dvojitými paprsky se satinovanou 
povrchovou úpravou v odstínu šedá Technical, Styl 527

 – Černá kontrastní střecha
 – Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik
 – Ventilační otvory na kapotě v odstínu černá Narvik
 – Vnější kryty otvorů pro tažné oko vpředu a vzadu  
v provedení Dark Atlas se satinovanou povrchovou 
úpravou

 – Ztmavená krycí skla předních světlometů a mlhových 
světlometů 

 – Nápisy Range Rover v odstínu černá Narvik (kapota 
a víko zavazadlového prostoru)

 – Černé hranaté koncovky výfukové soustavy Dynamic
 – Maska chladiče v odstínu černá Narvik s rámečkem 
v provedení Dark Atlas se satinovanou povrchovou 
úpravou

PAKET GRAPHITE DESIGN

Nový paket Graphite Design zahrnuje individuální prvky v provedení Dark Atlas, 
se satinovanou povrchovou úpravou, doplněné černou kontrastní střechou a jedinečnými 
koly z lehké slitiny v odstínu šedá Technical se satinovanou povrchovou úpravou. Paket 
je k dispozici pro verze HSE Dynamic a Autobiography v karosářských variantách Coupé 
a pětidveřový Evoque.
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Motor a převodovka, podvozek a jízdní dynamika

eD4 2.0 l* TD4 2.0 l (150 k) TD4 2.0 l (180 k) Si4 2.0 l

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

Tempomat 4 4 4 4

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

PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

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

Protiprokluzový systém TCS (Traction Control System) 4 4 4 4 4 4 4 4

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

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

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

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

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

4 4 4 4 4 4 4 4

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

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

Parkovací senzory vzadu 4 4 4 4 4 4 4 4

STANDARDNÍ VÝBAVA

4 Standardní výbava.
*Nedodává se pro Cabriolet.
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

Vnější výbava a ozdobné prvky

PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Boční prahy v odstínu Anthracite 4 4 4 4 4 4 4 4

Kliky dveří v barvě karoserie  
(s lesklými ozdobnými prvky u verzí HSE a Autobiography)

4 4 4 4 4 4 4 4

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané zadní sklo 4 4 4 4 4 4 4 4

Kola a doplňky pro kola

PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

Souprava pro opravu poškozené pneumatiky 4 4 4 4 4 4 4 4

Uzamykatelné matice kol 4 4 4 4 4 4 4 4

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

4 Standardní výbava.
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné prvky

PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

VOLANT

Manuálně nastavitelný sloupek řízení ve čtyřech směrech 4 4 4 4 4 4 4 4

VNITŘNÍ VÝBAVA

Automatická klimatizace s pylovým filtrem 4 4 4 4 4 4 4 4

Tlačítko pro spuštění motoru 4 4 4 4 4 4 4 4

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

Funkce otevření/zavření všech oken na jedno stisknutí tlačítka na klíčku 4 4 4 4 4 4 4 4

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou 4 4 4 4 4 4 4 4

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

4 4 4 4 4 4 4 4

Osvětlené kosmetické zrcátko 4 4 4 4 4 4 4 4

Kryt zavazadlového prostoru 4 4 4 4 4 4 4 4

Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru 4 4 4 4 4 4 4 4

STANDARDNÍ VÝBAVA

4 Standardní výbava.
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

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.

Bezpečnost a zabezpečení

PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

Automatická aktivace výstražných světel při intenzivním brzdění 4 4 4 4 4 4 4 4

Asistent pro sledování jízdy v jízdním pruhu LDW (Lane Departure Warning) 4 4 4 4 4 4 4 4

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

4 4 4 4 4 4 4 4

Úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na vnějších sedadlech vzadu 4 4 4 4 4 4 4 4

Informace, komunikace a zábava

PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

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

Bluetooth® včetně funkce audio streaming 4 4 4 4 4 4 4 4

InControl Protect 4 4 4 4 4 4 4 4

67

http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.181833255.1846142579.1426094068
http://www.landrover.cz


MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Motory a převodovky, podvozek a jízdní dynamika

OBJEDNACÍ KÓD eD4 2.0 l* TD4 2.0 l 
(150)

TD4 2.0 l 
(180) Si4 2.0 l POPIS

Šestistupňová manuální převodovka (2WD)* 4 – – –

Šestistupňová manuální převodovka (4WD)* – 4 4 –

Devítistupňová automatická převodovka (4WD)** 078BY – 8 8 4 Více informací naleznete na straně 43.

Adaptive Dynamics* 027CY – – 8 8 Více informací naleznete na straně 27.

Terrain Response – 4 4 4

All Terrain Progress Control (ATPC)**† 095CB – – 8 4 Více informací naleznete na straně 22.

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

Pohon předních kol (2WD)* 4 – – –

Pohon všech kol (4WD)** – 4 4 4

Pohon všech kol pro hospodárnou jízdu – 4 4 –

Active Driveline – aktivně řízený pohon všech kol‡ 027JC – – 8 4 Více informací naleznete na straně 27.

Systém rozdělování točivého momentu TVbB (Torque Vectoring by Braking) – 4 4 4 Více informací naleznete na straně 27.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
*Nedodává se pro Cabriolet   **Standardní výbava pro Cabriolet   †Nedodává se pro Cabriolet s motorem TD4 150   ‡Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) V kombinaci s kontrastní střechou mají vnější zpětná zrcátka vždy odstín černá Narvik.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Vnější výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ 
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Střecha v barvě karoserie s barevně  
sladěným spoilerem

4 4 4 4 4 4 – –

Pevné panoramatické střešní okno  
(včetně elektricky ovládané sluneční clony) 041CX 8 8 8 8 8 8 – – Více informací naleznete na straně 40.

Střecha a spoiler v kontrastní barvě šedá Corris (1) 080EE 8 8 8 8 8 8 – –

Střecha a spoiler v kontrastní barvě černá Santorini 
(1) 080AN 8 8 8 8 8 8 – –

Lišta ventilačního otvoru na blatníku v odstínu Brunel 4 4 – – – – 4 –

Lišta ventilačního otvoru na blatníku v odstínu černá 
Narvik – – 4 – 4 – – 4

Lišta ventilačního otvoru na blatníku v odstínu Atlas – – – 4 – 4 – –

Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru 
v odstínu Brunel

4 4 – – – – 4 –

Ozdobná lišta na zadním víku v odstínu černá Narvik – – 4 – 4 – – 4

Ozdobná lišta na zadním víku v odstínu Atlas – – – 4 – 4 – –

Maska chladiče v odstínu Brunel 4 4 – – – – 4 –

Maska chladiče v odstínu Dark Atlas – – – 4 – – – –

Maska chladiče v odstínu Atlas – – – – – 4 – –

Maska chladiče v odstínu černá Narvik – – 4 – 4 – – 4

Ozdobná lišta v obložení spodní části dveří  
v odstínu Brunel

4 4 – – – – – –

Ozdobná lišta v obložení spodní části dveří  
v odstínu Atlas – – – 4 – – – –

Obložení dveří v barvě karoserie – – 4 – 4 4 4 4

Nárazníky Dynamic vpředu a vzadu – – 4 – 4 4 4 4

Ventilační otvory na kapotě v odstínu Brunel  
– verze Coupé a Cabriolet 081EE – 4 – – – – 8 –

Ventilační otvory na kapotě v odstínu černá Narvik  
– pouze verze Coupé – – 4 – 4 – – –

Ventilační otvory na kapotě v odstínu černá Narvik – – – – 4 – – 4

Ventilační otvory na kapotě v odstínu Atlas  
– pouze verze Coupé – – – 4 – 4 – –

Ventilační otvory na kapotě v odstínu Atlas – – – – – 4 – –

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie 4 4 – 4 – 4 – –

Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá 
Narvik – – 4 – 4 – 4 4
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané čelní sklo (1) 040AK 8 8 8 8 8 8 8 8

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

Stěrače čelního skla se senzorem deště a systém 
vnějšího osvětlení řízený senzorem světla 030CQ 8 4 4 4 4 4 4 4

Tepelně izolační sklo 047AP 8 8 8 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.

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 047AB 8 8 8 8 8 8 – – Omezená viditelnost interiéru zvyšuje soukromí 
pro cestující na sedadlech vzadu.

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 4 – – – – – – –

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

030NB 8 4 4 – – – – –

Vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná, 
vyhřívaná a sklopná, s osvětlením bezprostředního 
prostoru vozu a promítáním grafického loga 
Evoque, integrovanými ukazateli směru, 
paměťovou funkcí pro uložení polohy a 
automatickým naklápěním při zařazení zpětného 
chodu (2)

030NM – 8 8 4 4 4 4 4

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Výbava na přání s komfortním zimním paketem a paketem luxusní sedadla   (2) Standardní výbava pro všechny verze Coupé   (3) Nedodává se v kombinaci s halogenovými světlomety.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Halogenové světlomety 4 4 – – – – 4 –

Xenonové světlomety s LED signaturou a 
automatickým nastavením sklonu světlometů  
(včetně ostřikovačů)

064CW – 8 4 4 4 – 8 4

Adaptivní LED světlomety s LED signaturou, 
automatickým nastavením sklonu světlometů  
a statickými světlomety pro odbočování

064GJ – – – 8 8 4 8 8

Světlomety s asistentem dálkových světel proti 
oslnění - senzorově řízený systém svícení reagující  
na vozidla v protisměru (3)

030NT – 8 4 4 4 4 8 4

Asistent dálkových světel AHBA (Automatic 
High Beam Assist) automaticky ztlumí dálková 
světla, jakmile detekuje jiná vozidla, a opět zapne 
dálková světla, pokud již nejsou žádná vozidla 
v jejich dosahu.

Mlhové světlomety vpředu 064AP – 8 8 4 4 4 8 4

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Funkcí vyhřívání jsou vybavena pouze vnější sedadla vzadu   (2) Pouze v kombinaci se sedadly nastavitelnými ve 14 směrech   (3) Nedodává se pro verze Coupé.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

SEDADLA

Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60:40 4 4 4 4 4 4 – –

Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce 033BV 8 8 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 40.

Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce, 
vyhřívaná krajní sedadla vzadu (1) 033EQ 8 8 8 8 8 8 – – Vyhřívání krajních sedadel ve druhé řadě.  

Více informací naleznete na straně 40.

Vyhřívaná a klimatizovaná sedadla vpředu (2) 033GP – – – – – – – 8 Více informací naleznete na straně 40.

Vyhřívaná a klimatizovaná sedadla pro řidiče a 
spolujezdce, vyhřívaná krajní sedadla vzadu (1) (2) 033GQ – – – 8 8 8 – –

Sedadla nastavitelná ve 14 směrech mají navíc 
nastavitelné boční polštáře. Vyhřívání krajních 
sedadel ve druhé řadě. Více informací naleznete 
na straně 40.

Sedadla řidiče a spolujezdce s el. nastavením  
ve 14 směrech včetně masážní a paměťové funkce 
pro uložení polohy (podélný posun, nastavení sklonu 
opěradla, elektrické výškové nastavení, sklon sedáku, 
nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech, 
nastavitelné boční polštáře, paměťová funkce) (1) (2)

033UO – – – 8 8 8 – –

Sedadla nastavitelná ve 14 směrech mají navíc 
nastavitelné boční polštáře. Vyhřívání krajních 
sedadel ve druhé řadě. Více informací naleznete 
na straně 40.

Vyhřívaná, klimatizovaná a masážní sedadla vpředu 
(2)

033UO-
CON – – – – – – – 8

Sedadla vpředu nastavitelná manuálně v 6 směrech 033TX 4 – – – – – – –

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 8 směrech 
(3) 033TY – 4 – – – – – –

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 8 směrech  
s pamětí (verze Coupé a Cabriolet) 033UP – 4 – – – – 4 –

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 12 směrech 
(3) 033UV – 8 4 – – – – –

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 12 směrech 
s pamětí 033UF – 8 4 4 4 – 8 4

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 14 směrech 
s pamětí 033UG – – – 8 8 4 – 8

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

ČALOUNĚNÍ SEDADEL

Textilní tkanina 4 – – – – – – –

Kůže s výraznou texturou (zrnitá kůže) 033AS – 4 8 – – – – –

Kůže s výraznou texturou (zrnitá kůže) s perforovanou 
střední částí sedadla 033JE – – 4 – – – 4 –

Kůže Oxford (jemná kůže) s perforovanou střední 
částí sedadla 033JK – – – 4 8 4 – –

Kůže Oxford (jemná kůže) s perforovanou střední 
částí sedadla (k dispozici pro design Dynamic) – – – – 4 – – 4 Střední část sedadla má design s horizontálním 

žebrováním.

Rozšířený kožený paket - interiér kompletně  
v kůži Oxford 032CG – – – – 8 4 – 8 Kůží Oxford je navíc obšita horní část výplní dveří, 

jakož i horní a prostřední část přístrojové desky.

Opěrka hlavy u prostředního sedadla vzadu 033DB 8 4 4 4 4 4 – –

Středová loketní opěrka vzadu s otvorem pro 
přepravu dlouhých předmětů (bez vaku na lyže) 033DF – – – – – – 8 8

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Dodává se pouze jako součást komfortního zimního paketu.
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

VOLANT

Multifunkční volant obšitý kůží Oxford s ovládacími 
prvky pro audiosystém a tempomat, dodatečná 
funkce Bluetooth® (v případě dostupnosti)

4 4 4 4 – 4 – –

Multifunkční volant obšitý perforovanou kůží 
Oxford s ovládacími prvky pro audiosystém  
a tempomat, dodatečná funkce Bluetooth®  
(v případě dostupnosti)

– – – – 4 – 4 4

Vyhřívaný kožený volant (1) 032DV 8 8 8 8 8 8 8 8

ČALOUNĚNÍ STROPU

Čalounění stropu v odstínu Ivory  
(v textilním provedení Morzine) 032CV – 8 8 4 8 4 – – Více informací naleznete na stranách 90-92.

Čalounění stropu v odstínu Cirrus  
(v textilním provedení Morzine) 032BU 8 8 8 8 4 8 4 4 Více informací naleznete na stranách 90-92.

Čalounění stropu v odstínu Ebony  
(v textilním provedení Morzine) 032EW 4 4 4 8 8 8 – – Více informací naleznete na stranách 90-92.

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Kartáčovaný hliník se satinovanou povrchovou 
úpravou

4 4 4 4 – 4 – – Více informací naleznete na straně 97.

Dekorativní hliník – – – – 4 – 4 4 Více informací naleznete na straně 97.

Leskle černé ozdobné obložení ze dřeva Strata 088GQ – – – – 8 8 – 8 Více informací naleznete na straně 97.

Ozdobné obložení z hliníku Botanical 088GO – – – 8 – 8 – – Více informací naleznete na straně 97.

Dřevěné ozdobné obložení z tmavě šedého dubu 088GM – – – 8 – 8 – – Více informací naleznete na straně 97.

Ozdobné obložení ze dřeva Macassar 088GN – 8 8 8 – 8 – – Více informací naleznete na straně 97.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

VNITŘNÍ VÝBAVA

Kryt zavazadlového prostoru 4 4 4 4 4 4 – –

Nástupní prahové lišty chromované (na dveřích  
a víku zavazadlového prostoru (2) 048BG – 8 8 4 – – 8 –

Nástupní prahové lišty osvětlené s nápisem  
Range Rover (pouze u předních dveří) (2) 048BD – – – 8 4 – – 4

Nástupní prahové lišty osvětlené s nápisem 
Autobiography (pouze u předních dveří) – – – – – 4 – –

Kobercové rohože s lemováním (vpředu) 079AJ 8 4 4 4 4 – 4 4

Prémiové kobercové rohože s lemováním (vpředu) 079CA – – – 8 8 4 – 8

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

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým 
filtrem a senzorem kvality vzduchu s automatickým 
režimem vnitřní recirkulace vzduchu

067BN 8 8 4 4 4 4 8 4

Vyspělý systém filtrace vzduchu a sledování 
kvality vzduchu s automatickou recirkulací při 
špatné kvalitě venkovního vzduchu nebo vysokém 
množství pylů.

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

Kuřácký paket 094AA 8 8 8 8 8 8 8 8 Zahrnuje jeden popelník a jeden zapalovač 
cigaret.

Ambientní osvětlení interiéru – 4 4 – – – 4 –

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru – – – 4 4 4 – 4 Více informací naleznete na straně 40.

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru 
(funkce otevírání a zavírání) (3) 070AV – 8 8 8 8 8 – –

Zadní víko se otvírá stisknutím tlačítka na 
přístrojové desce nebo chytrém klíčku. Výška 
otevření víka je nastavitelná podle osobních 
preferencí, resp. pro bezpečné otvírání ve 
stísněných prostorech. Zadní víko se zavírá 
tlačítkem na vnitřní straně víka.

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru - 
bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) (3) (4)

070BA – 8 8 8 8 8 – – Více informací naleznete na straně 41.

Systém integrovaných lišt s upínacími prvky  
v zavazadlovém prostoru (3) 135AH 8 8 8 8 8 8 – –

Kolejnice v zavazadlovém prostoru umožňují 
praktické uspořádání a bezpečné zajištění zavazadel. 
K dispozici je rovněž varianta, dodávaná jako 
příslušenství montované prodejcem. Více 
informací naleznete na straně 100.

Větrná clona (5) 041EB – – – – – – 8 8 Více informací naleznete na straně 16.

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(2) Cabriolet není vybaven ochrannou lištou pro práh zavazadlového prostoru   (3) Nedodává se pro Cabriolet   (4) K dispozici pouze v kombinaci s bezklíčkovým přístupovým systémem 
(5) Pro všechny verze Cabriolet platí, že větrná clona zakrývá zadní sedadla, a nemůže být tedy používána při obsazení zadních sedadel cestujícími.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) K dispozici pouze v kombinaci s elektricky sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky s pamětí   (2) K dispozici pouze v kombinaci s prostorovým kamerovým systémem a systémem sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel při couvání    
(3) K dispozici pouze v kombinaci s automatickou převodovkou   (4) Jedinečná maska chladiče v odstínu černá Narvik je součástí výbavy, pokud si zvolíte tento prvek výbavy na přání s motorem Si4   (5) Informace o dostupnosti tohoto prvku 
výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover   (6) K dispozici pouze v kombinaci s asistenty pro udržování vozu v jízdním pruhu LDW (Lane Departure Warning), asistentem nouzového brzdění a asistentem sledováním bdělosti řidiče. Nutno 
kombinovat s navigačním systémem InControl Touch nebo InControl Touch Pro(7) V kombinaci se systémem InControl Touch Pro se dodávají pouze parkovací senzory v rozsahu 360°.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Asistenční systémy, bezpečnostní výbava a zabezpečení

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí 
blížících se vozidel a systémem varování před kolizí 
při couvání (1)

086GF – 8 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 30.

Senzor sledování hloubky brodu - Wade Sensing™ 
(1) (2) 075EC – 8 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 25.

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu  
v dopravní koloně, asistentem pro dodržování 
bezpečného odstupu a asistentem nouzového 
brzdění (3) (4) (5)

065AG – – – – 8 8 – 8

Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise 
Control) udržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu 
jedoucího vozidla detekováním a sledováním 
vozidel vpředu. Asistent pro jízdu v dopravní 
koloně vozidlo plynule zastaví v popojíždějící 
dopravě.  
Více informací naleznete na straně 30.

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

086BD – 8 8 8 8 8 8 8

Asistent pro udržení vozu v jízdním pruhu LKA 
(Lane Keep Assist) zaznamená nechtěné vyjetí z 
jízdního pruhu a mírným zásahem do řízení vrátí 
vůz zpět. Sledování únavy řidiče DCM (Driver 
Condition Monitor) zaznamená včas nastupující 
únavu a doporučí Vám přestávku k odpočinku.  
Více informací naleznete na straně 30.

Systém rozpoznávání dopravního značení (6) 086DB – 8 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 29.

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

Bezklíčkový přístupový systém - Keyless Entry 066AC – 8 8 8 8 4 8 8
Řidič má přístup do vozu a může vůz zamknout/
aktivovat alarm, aniž by musel vyndávat chytrý 
klíček s dálkovým ovládáním z kabelky nebo kapsy.

– – – – – – 8 8

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním 
(programovatelné přes dotykovou obrazovku - 
Touchscreen)

043BH 8 8 8 8 8 8 – –

Tato funkce uvede motor na provozní teplotu 
a zbytkovým teplem vyhřeje interiér, aby bylo 
vozidlo teplé a komfortní v okamžiku, kdy se 
vydáváte na cestu. 
Více informací naleznete na straně 40.

Parkovací asistent pro podélné parkování,  
asistent pro výjezd z parkovacího stání 086GZ 8 8 8 8 8 8 – –

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, 
asistent pro výjezd z parkovacího stání (7) 086HA 8 8 8 8 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 31.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(8) Dodává se pouze v kombinaci s InControl Touch Pro   (9) Dodává se pouze v kombinaci s parkovacími senzory vpředu.
HomeLink® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Johnson Controls, Inc.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Asistenční systémy, bezpečnostní výbava a zabezpečení (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

Parkovací senzory s rozsahem snímání 360° (8) 036MB – 8 8 8 8 8 8 8

Senzory po obvodě vozidla jsou po zařazení 
zpětného chodu automaticky aktivovány, nebo 
mohou být aktivovány manuálně. Na dotykovém 
displeji se objeví grafické zobrazení s pohledem 
na vozidlo seshora. Při parkování můžete na 
dotykovém displeji sledovat vzdálenost od 
překážek, o které budete informováni také 
zvukovými signály. 
Více informací naleznete na straně 31.

Parkovací senzory vpředu - PDC  
(Park Distance Control) 086EG 8 4 4 4 4 4 4 4

Zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích 
linií a asistentem pro připojení přívěsu (9) 086FA 8 8 8 4 4 – 8 4

Zadní kamera, která patří mezi asistenční systémy, 
poskytuje lepší výhled při couvání, a je tak 
cenným pomocníkem při parkování. Kromě toho 
pomůže i během připojování přívěsu. Statické linie 
představují vnější okraj vozidla a na obraz situace 
za vozem jsou vkládány linie předpokládáné 
trajektorie jízdy, aby se maximálně usnadnilo 
parkování na těsná parkovací místa.

Prostorový kamerový systém se zobrazováním 
vodicích linií a asistentem pro připojení přívěsu  
– 1 kamera v předním nárazníku, 2 kamery pod 
vnějšími zpětnými zrcátky, 1 zadní kamera (8)

086GC – 8 8 8 8 4 8 8

Systém používá čtyři digitální kamery po obvodě 
vozidla, aby Vám na barevném dotykovém displeji 
poskytoval pohled na bezprostřední okolí kolem 
vozidla, a usnadnil tak manévrování v těsném 
prostoru. Při jízdě s přívěsem nabízí doplňkové 
informace pro snadné couvání.

Airbagy (čelní, boční a kolenní airbagy pro řidiče, 
čelní a boční airbagy pro spolujezdce vpředu,  
okenní airbagy)

4 4 4 4 4 4 – –

Airbagy (čelní a kolenní airbagy pro řidiče, čelní  
airbag pro spolujezdce vpředu, boční airbagy – 
uložené v sedadlech, včetně ochrany hlavy)

– – – – – – 4 4

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu 
(pouze 5dveřový model)

4 4 4 4 4 4 – –

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

076EL 8 8 8 8 8 8 8 8

Vyspělý alarm nabízí vylepšenou ochranu proti 
odcizení. Ultrazvukové senzory detekují proniknutí 
do interiéru uzamčeného vozidla. Při aktivovaném 
alarmu se spustí akustická výstraha a automaticky 
se zapnou výstražná světla.
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Dodává se pouze v kombinaci s InControl Touch Pro   (2) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover   (3) Dodává se pouze v kombinaci s navigačním systémem InControl Touch Pro.
Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Informace, komunikace a zábava

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

Vstup USB (2x) 4 4 4 – – – – –

Dvojité vstupy USB – 8 8 4 4 4 4 4

InControl Touch 4 4 4 – – – – –

10,2“ barevný dotykový displej pro infotainment 
vpředu s vysokým rozlišením 087AP – 8 8 4 4 4 4 4 Více informací naleznete na stranách 34-37.

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

087AS – 8 8 8 8 8 – – Více informací naleznete na stranách 34-37.

Audiosystém Land Rover s 8 reproduktory  
(InControl Touch)

4 4 4 – – – – –

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

025LM – 8 8 4 4 – 4 4 Více informací naleznete na straně 38.

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

025LN – 8 8 8 8 4 – – Více informací naleznete na stranách 38-39.

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem 
o výkonu 660 W a 13 reproduktory včetně 
subwooferu, rádiem a CD přehrávačem 
(kompatibilní s MP3). 

025GQ – – – – – – 8 8 Více informací naleznete na stranách 38-39.

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

Televizní tuner  
(analogový/digitální televizní přijímač) (3) 129AA – 8 8 8 8 8 – –

Přehrávač CD/DVD (1) 025AM – 8 8 4 4 4 4 4
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(4) Pouze v kombinaci s InControl Touch   (5) Dodává se pouze v kombinaci s determálním sklem čelního okna   (6) K dispozici pouze jako součást paketu InControl Connect nebo InControl Connect Pro    
(7) Vyžaduje kompatibilní kartu SIM a datový tarif.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Informace, komunikace a zábava (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

Navigační systém InControl Touch na SD kartě (4) 087AT 8 8 4 – – – – –

Tento systém je při aktivní funkci navigace 
do Vašeho cíle schopen ukládat informace, 
doporučuje jízdní pruh a je funkční i v tunelech. 
Více informací na stranách 34-37.

Navigační systém InControl Touch Pro  
na SDD pevném disku (1) 087AU – 8 8 4 4 4 8 4 Více informací na stranách 34-37.

Průhledový displej HUD (Head-Up Display) (5) 039IB – 8 8 8 8 8 8 8 Více informací na straně 29.

InControl Remote Premium - rozšířené funkcionality 
InControl Remote (informace o stavu vozidla a 
ovládání pomocí App smartphonu): Předehřev 
interiéru vozu, pokud je zabudován, uzamykání a 
odemykání vozidla, aktivace klaksonu a varovných 
světel. (6)

011DA – 8 8 8 8 8 8 8 Více informací na stranách 34-37.

InControl Secure (Stolen Vehicle Tracking) 
- lokalizace vozidla v případě odcizení 011AE – 8 8 8 8 8 8 8 Více informací na stranách 34-37.

InControl Wi-Fi (Wlan Hotspot pro kabinu vozidla - 
SIM karta musí být zakoupena zvlášť u provozovatele 
sítě). (6) (7)

025RB 8 8 8 8 8 8 – – Více informací na stranách 34-37.

InControl Apps 025PA – 8 8 8 8 8 8 8 Více informací na stranách 34-37.

InControl Pro Services (3) (6) (7) 025RC – 8 8 8 8 8 8 8 Více informací na stranách 34-37.

KROK 2
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8 Výbava na přání   – Nedodává se.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Pakety výbavy na přání

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

ZIMNÍ PAKET 072BI 8 8 8 8 8 8 8 8 Obsahuje vyhřívané čelní sklo, vyhřívané trysky 
ostřikovačů a vyhřívaný kožený volant.

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ 074QL 8 8 – – – – – –

Obsahuje parkovací senzory vzadu (pouze pro 
Pure), kompletního parkovacího asistenta, zadní 
kameru a asistenta pro udržování vozu v jízdním 
pruhu LKA (Lane Keep Assist) se sledováním 
únavy řidiče DCM (Driver Condition Monitor) 
(nedodává se pro Pure).

ROZŠÍŘENÝ PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ 086JA – – 8 8 8 8 8 8

Obsahuje kompletního parkovacího asistenta, 
parkovací senzory s rozsahem snímání 360° 
(v kombinaci se systémem InControl Touch Pro), 
asistenta pro udržování vozu v jízdním pruhu LKA 
(Lane Keep Assist) se sledováním únavy řidiče 
DCM (Driver Condition Monitor) a asistentem 
pro rozpoznávání dopravních značek TSR (Traffic 
Sign Recognition), zadní kameru (pouze pro 
SE Dynamic Coupé a pětidveřový Evoque), 
prostorový kamerový systém (pouze pro HSE, 
HSE Dynamic a Cabriolet) a sledování slepého 
úhlu BSM (Blind Spot Monitor) s detekcí vozidel 
přijíždějících ze stran při couvání RTD (Reverse 
Traffic Detection)(nedodává se pro SE Dynamic).

PAKET BLACK DESIGN 032EI – – – – 8 – – 8

Obsahuje mlhové světlomety vpředu, tmavě 
tónovaná krycí skla předních světlometů a zadních 
svítilen, kryty otvorů pro tažné oko vpředu a 
vzadu v odstínu černá Narvik, rámeček masky 
chladiče v odstínu černá Narvik, černé koncovky 
výfukové soustavy, nápis Range Rover v odstínu 
černá Narvik (kapota a zadní víko) a černá 20“ kola 
se satinovanou povrchovou úpravou.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

8 Výbava na přání   – Nedodává se.
WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy. 
Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

PAKET GRAPHITE DESIGN 032IK – – – – 8 8 – –

Obsahuje mlhové světlomety vpředu, tmavě 
tónovaná krycí skla předních světlometů a 
zadních svítilen, černou kontrastní střechu, 
nápisy Range Rover v odstínu černá Narvik na 
kapotě a zadním víku, černé koncovky výfukové 
soustavy, rámeček masky chladiče v odstínu šedá 
Dark Atlas, kryty otvorů pro tažné oko vpředu 
a vzadu v odstínu šedá Dark Atlas a 20“ kola 
se satinovanou povrchovou úpravou v odstínu 
šedá Technical. Paket pro verze Autobiography 
obsahuje také masku chladiče, ventilační otvory 
na kapotě, lišty na ventilačních otvorech na 
blatnících, kryty zrcátek a ozdobnou lištu zadního 
víka v odstínu černá Narvik.

TECHNICKÝ PAKET 074PK – 8 8 8 8 – 8 8

Obsahuje bezklíčkový přístupový systém, 
elektrické, bezdotykové ovládání zadního víka 
se senzorem pohybu (nedodává se pro Cabriolet), 
navigační systém InControl Touch Pro (již ve 
standardní výbavě verzí HSE a HSE Dynamic) 
a prostorový kamerový systém. Paket pro verze 
SE a SE Dynamic (Coupé a pětidveřový Evoque) 
obsahuje také audiosystém MeridianTM 380 W 
s 11 reproduktory a subwooferem, InControl 
Touch Pro s 10,2“ dotykovým displejem a 
přehrávač CD/DVD. Paket pro verze SE Dynamic 
Cabriolet, HSE a HSE Dynamic obsahuje také 
adaptivní světlomety LED s charakteristickými 
diodami LED pro denní svícení.

TECHNICKÝ PAKET SE 074PT – 8 – – – – – –

Obsahuje bezklíčkový přístupový systém, 
xenonové světlomety s charakteristickými diodami 
LED a ostřikovači, přední mlhové světlomety, 
světlomety s asistentem dálkových světel AHBA, 
zadní kameru a elektricky, bezdotykově ovládané 
zadní víko se senzorem pohybu.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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8 Výbava na přání   – Nedodává se.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

PAKET ZÁBAVNÍCH SYSTÉMŮ (1) 016AN – 8 8 8 8 8 – –

Obsahuje 10,2“ dotykový displej Dual View 
s InControl Touch Pro, televizní přijímač, 
audiosystém Meridian™ Surround Sound 825 W 
a 17 reproduktory a subwooferem (již standardně 
ve verzích Autobiography a nedodává se pro 
Cabriolet), audiosystém Meridian™ Surround 
Sound 660 W s 13 reproduktory a subwooferem 
(pouze Cabriolet), přijímač digitálního 
rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio 
Broadcast) a navigační systém InControl Touch Pro 
(pouze pro verze SE a SE Dynamic).

PAKET INCONTROL CONNECT (2) 011CA – 8 8 – – – – – Obsahuje Hotspot Wi-Fi, InControl Apps 
a Remote Premium po dobu záruční lhůty.

PAKET INCONTROL CONNECT PRO (3) 011CB – 8 8 8 8 8 8 8
Obsahuje InControl Pro Services po dobu záruční 
lhůty, InControl Apps a Remote Premium po dobu 
záruční lhůty.

KOMFORTNÍ PAKET 017FI – 8 8 8 8 8 8 8

Obsahuje bezklíčkový přístupový systém 
(nedodává se pro verze Pure a již součást 
standardní výbavy verze Autobiography), 
elektricky, bezdotykově ovládané zadní víko 
se senzorem pohybu, průhledový displej 
a determální sklo čelního okna.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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VYHLEDAT 
PARTNERA
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OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover   (2) Dodává se pouze v kombinaci s InControl Touch   (3) Dodává se pouze v kombinaci s InControl Touch Pro 
(4) Dodává se pouze pro pětidveřové verze s 19“ nebo 20“ koly, automatickou převodovkou a pohonem všech kol (4WD). Nedodává se v kombinaci se systémem Adaptive Dynamics, ani s aktivně řízeným pohonem všech kol Active Driveline. 
K dispozici pouze s motory Ingenium. Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy. 
Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.
Důležité upozornění: Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla na daném trhu. Více informací Vám ochotně poskytne autorizovaný prodejce Land Rover.

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ
KÓD PURE SE SE

DYNAMIC HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET) POPIS

PAKET LUXUSNÍ SEDADLA 074RX – – – 8 8 – – 8

Obsahuje klimatizovaná a vyhřívaná sedadla 
vpředu a vyhřívaná sedadla vzadu (vyhřívaná 
sedadla vzadu se nedodávají pro Cabriolet), 
sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 
14 směrech včetně masážní a paměťové funkce 
a kompletní čalounění interiéru kůží Oxford 
(pouze pro verze HSE Dynamic).

LUXUSNÍ PAKET (1) 074OU – – – 8 8 8 – 8

Obsahuje pevné panoramatické střešní okno 
(nedodává se pro Cabriolet), kompletního 
parkovacího asistenta s parkovacími senzory 
se snímáním v rozsahu 360º, prostorový 
kamerový systém (již ve standardní výbavě 
verze Autobiography), sledování slepého 
úhlu BSM (Blind Spot Monitor) a sledování 
přijíždějících vozidel při couvání RTD (Reverse 
Traffic Detection), bezklíčkový přístupový systém 
(již ve standardní výbavě verze Autobiography), 
elektricky, bezdotykově ovládané zadní víko se 
senzorem pohybu (nedodává se pro Cabriolet), 
audiosystém Meridian™ Surround Sound 660 W 
s 13 reproduktory a subwooferem (InControl Touch 
Pro) u verze Cabriolet nebo Meridian™ Surround 
Sound 825 W a 17 reproduktory a subwooferem 
(InControl Touch Pro) u verzí Coupé a pětidveřový 
Evoque (již ve standardní výbavě verze 
Autobiography), 10,2“ dotykový displej Dual View 
(nedodává se pro Cabriolet), televizní přijímač 
(nedodává se pro Cabriolet), uzavíratelný otvor 
pro přepravu dlouhých předmětů se středovou 
loketní opěrkou vzadu (pouze pro Cabriolet), 
větrnou clonu (pouze pro Cabriolet), asistenta pro 
udržování vozu v jízdním pruhu LKA (Lane Keep 
Assist) se sledováním únavy řidiče DCM (Driver 
Condition Monitor) a asistenta pro rozpoznávání 
dopravních značek TSR (Traffic Sign Recognition).

BRZDOVÝ PAKET PERFORMANCE (4) 017SA – 8 8 8 8 8 – – Obsahuje 18“ brzdové kotouče a letní 
pneumatiky.
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3 Poté, co jste si vybrali svůj model Range Rover Evoque, si můžete zvolit barvu laku karoserie. 
Naše laky používají nejmodernější pigmentové technologie, které zaručují pronikavý, hluboký 
lesk se zářivými metalickými odlesky. Naše nemetalické laky se vyznačují hloubkou a dokonalou 
povrchovou úpravou. Naše metalické barvy Vás bezesporu zaujmou třpytivou povrchovou 
úpravou. A naše prémiové metalické laky mají ještě intenzivnější barvu i lesk a svým elegantním 
metalickým efektem dodají Vašemu vozu ještě působivější vzhled.

Baltoro Ice (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Stříbrná Indus (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Bílá Yulong (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Bílá Fuji (nemetalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Dostupnost barev laků karoserie závisí na modelu a ročním období. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.84
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

KROK 3
VYBERTE SI BARVU

Šedá Scotia (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá

Zelená Aintree (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Šedá Kaikoura Stone (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Šedá Corris (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá
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Oranžová Phoenix (prémiový metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá

Červená Firenze (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Modrá Loire (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Černá Santorini (metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Šedá

Dostupnost barev laků karoserie závisí na modelu a ročním období. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.86
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KROK 3
VYBERTE SI BARVU

Šedá Waitomo (prémiový metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá

Aruba (prémiový metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Stříbrná Silicon (prémiový metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá

Šedá Carpathian (prémiový metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Černá Šedá

Černá Farallon (prémiový metalický lak)
Kontrastní barva střechy dodávaná na přání
Šedá
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

19“ KOLA, 10 PAPRSKŮ 
STYL 103 

S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZLATÁ 
TECHNICAL*

19“ KOLA, 7 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYL 707

4
18“ KOLA, 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 506

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
*Kola z nabídky příslušenství musí být zvolena buď se standardními, nebo na přání dodávanými koly a dodávají se za příplatek   **Dodává se pouze jako součást paketu Black Design 
†Dodává se pouze jako součást paketu Graphite Design  ‡Nedodává se v kombinaci se soupravou pro opravu poškozené pneumatiky.

17“ KOLA, 10 PAPRSKŮ 
STYL 105

19“ KOLA, 10 PAPRSKŮ 
STYL 103

18“ KOLA, 7 PAPRSKŮ 
STYL 706

4

20“ KOLA, 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYL 508

20“ KOLA, 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYL 508 

SE SATÉNOVĚ ČERNOU POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU**

OBJEDNACÍ 
KÓD PURE SE SE 

DYNAMIC HSE HSE 
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

KOLA

17“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 105 029QL 4 8 8 8 8 – 8 8

18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 506 029TD 8 4 8 8 8 – 8 8

18“ kola z lehké slitiny se 7 paprsky, Styl 706 029XS 8 8 4 – – – 4 –

19“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 103 029TE 8 8 8 4 – – – –

19“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, povrch broušený diamantem, 
Styl 103 029TF – – 8 8 8 – 8 8

19“ kola z lehké slitiny s 10 paprsky, povrchová úprava v odstínu  
zlatá Technical, Styl 103* VPLVW0113 8 8 8 8 8 8 8 8

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

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

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, černá satinovaná 
povrchová úprava, Styl 508** 029VX – – – – 8 – – 8

19“ KOLA, 10 PAPRSKŮ 
STYL 103 

POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM
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VYHLEDAT 
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SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

20“ KOLA, 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYL 504 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZLATÁ TECHNICAL*

20“ KOVANÁ KOLA, 9 PAPRSKŮ 
STYL 901 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ FUJI*

KROK 4
VYBERTE SI KOLA

OBJEDNACÍ 
KÓD PURE SE SE 

DYNAMIC HSE HSE 
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CABRIOLET)
HSE DYNAMIC 
(CABRIOLET)

KOLA

20“ kovaná kola s 6 paprsky, vibračně leštěný povrch, Styl 601 029TG – – 8 8 8 – 8 8

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

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, chromovaný povrch 
Shadow, Styl 504 029QF – – 8 8 8 – 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, povrchová úprava zlatá 
Technical, Styl 504* VPLVW0114 8 8 8 8 8 8 8 8

20“ kovaná kola s 9 paprsky, povrchová úprava bílá Fuji, Styl 901* VPLVW0074 8 8 8 8 8 8 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 9 paprsky, leštěná stříbrná povrchová úprava, 
Styl 901 029MY – – – 8 8 – 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, povrch broušený 
diamantem, světle stříbrný kontrastní lak, Styl 527 029TR – – – – – 4 – –

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, satinovaná povrchová 
úprava v odstínu šedá Technical, Styl 527† 029TS – – – – 8 8 – –

18“ náhradní kolo pro nouzové dojetí a souprava nářadí‡ 029NZ 8 8 8 8 8 8 8 8

20“ KOVANÁ KOLA, 6 PAPRSKŮ 
STYL 601 

VIBRAČNĚ LEŠTĚNÝ POVRCH

20“ KOLA, 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYL 504 

CHROMOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
SHADOW

20“ KOLA, 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYL 504

20“ KOLA, 9 PAPRSKŮ 
STYL 901 

LEŠTĚNÁ STŘÍBRNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

20“ KOLA, 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYL 527 

POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM
A SVĚTLE STŘÍBRNÝ KONTRASTNÍ LAK

20“ KOLA, 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 
STYL 527 

SATINOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
V ODSTÍNU ŠEDÁ TECHNICAL†

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se. 89
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

A B C

KOMBINACE BAREV
EBONY / EBONY

(strana 94)

ALMOND / 
ESPRESSO
(strana 94)

CIRRUS / LUNAR
(strana 94)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ebony Ebony s prošíváním 
Lunar

Ebony s prošíváním 
Ivory Almond Cirrus

Koberce Ebony Ebony Ebony Espresso Lunar

MODEL

PURE (textilní tkanina) 6 – – – –

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

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

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

HSE (perforovaná kůže Oxford) – – 6 – 6

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

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

HSE Dynamic (perforovaná kůže Oxford/design Dynamic/kompletní interiér) – 6 – – –

Autobiography (perforovaná kůže Oxford/kompletní interiér) – – 6 – 6

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ NA STŘEDOVÉ KONZOLE/HORIZONTÁLNÍ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Kartáčovaný hliník Satin (1) 6 6 6 6 6

Dekorativní hliník (2) – 6 – – 6

Leskle černé dřevo Strata (3) – 6 6 – 6

Hliník Botanical (4) – – 6 – 6

Tmavě šedý dub (4) – – 6 – 6

Dřevo Macassar (5) 6 – 6 6 6

BARVA KAROSERIE

Bílá Fuji 6 6 6 ˘ 6

Bílá Yulong ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Stříbrná Indus 6 6 6 6 ˘

Baltoro Ice 6 6 6 6 6

Šedá Corris ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Šedá Kaikoura Stone 6 6 6 6 6

Šedá Scotia 6 ˘ 6 6 6

Zelená Aintree 6 6 6 6 6

Modrá Loire 6 6 6 6 ˘

Černá Santorini 6 ˘ ˘ 6 6

Červená Firenze 6 ˘ 6 6 6

Oranžová Phoenix – ˘ ˘ 6 6

Stříbrná Silicon 6 ˘ ˘ 6 6

Aruba 6 6 6 6 ˘

Šedá Waitomo 6 6 6 ˘ 6

Šedá Carpathian 6 6 6 6 ˘

Černá Farallon 6 6 6 6 6

˘ 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.

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

5
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VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

D E F G H I J K

KOMBINACE BAREV
LUNAR / IVORY 

(strana 95)
IVORY / EBONY

(strana 95)
PIMENTO / EBONY

(strana 95)
TAN / EBONY

(strana 95)
LUNAR / ICE

(strana 96)

IVORY /  
ESPRESSO 
(strana 96)

ESPRESSO /  
IVORY

(strana 96)

IVORY / 
DARK CHERRY

(strana 96)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ivory / Lunar Ivory Pimento / Ebony Tan / Ebony Ice / Ebony Ivory s prošíváním 
Espresso Ivory / Espresso Ivory / Dark Cherry

Koberce Lunar Ebony Ebony Ebony Lunar Espresso Espresso Dark Cherry

MODEL

PURE (textilní tkanina) – – – – – – – –

SE (kůže s výraznou texturou) – – – – – – – –

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

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

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

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

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

HSE Dynamic (perforovaná kůže Oxford/Dynamic/kompletní čalounění interiéru) 6 – 6 6 6 – – –

Autobiography (perforovaná kůže Oxford/kompletní čalounění interiéru) – – – – – 6 6 6

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ NA STŘEDOVÉ KONZOLE/HORIZONTÁLNÍ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Kartáčovaný hliník Satin (1) 6 6 – – – 6 6 6

Dekorativní hliník (2) 6 6 6 6 6 – – –

Leskle černé dřevo Strata (3) 6 6 6 6 6 6 6 6

Hliník Botanical (4) – 6 – – – 6 6 6

Tmavě šedý dub (4) – – – – – 6 6 6

Dřevo Macassar (5) 6 6 – – – 6 6 6

BARVA KAROSERIE

Bílá Fuji ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Bílá Yulong 6 6 ˘ 6 ˘ 6 6 6

Stříbrná Indus 6 6 6 6 6 6 6 6

Baltoro Ice 6 6 6 – ˘ ˘ ˘ –

Šedá Corris ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6

Šedá Kaikoura Stone 6 ˘ 6 6 6 ˘ ˘ ˘

Šedá Scotia 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Zelená Aintree 6 6 6 6 6 ˘ ˘ –

Modrá Loire 6 6 6 6 6 6 6 6

Černá Santorini 6 ˘ ˘ ˘ 6 6 6 6

Červená Firenze 6 6 ˘ – 6 6 6 6

Oranžová Phoenix 6 6 6 6 – 6 6 –

Stříbrná Silicon 6 ˘ 6 6 6 6 6 6

Aruba ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ ˘

Šedá Waitomo 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Šedá Carpathian ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6

Černá Farallon ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6

(1) Dodává se pouze pro verze Pure, SE, SE Dynamic, HSE a Autobiography   (2) Dodává se pouze pro verze HSE Dynamic a Cabriolet 
(3) Dodává se pouze pro verze HSE Dynamic a Autobiography   (4) Dodává se pouze pro verze HSE a Autobiography 
(5) Dodává se pouze pro verze SE, SE Dynamic, HSE a Autobiography.

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

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

A D F G H

KOMBINACE BAREV
EBONY / EBONY 

(strana 94)
LUNAR / IVORY 

(strana 95)
PIMENTO / EBONY 

(strana 95)
TAN / EBONY 

(strana 95)
LUNAR / ICE

(strana 96)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ebony s prošíváním 
Lunar Ivory / Lunar Pimento / Ebony Tan / Ebony Lunar / Ice

Koberce Ebony Lunar Ebony Ebony Lunar

MODEL

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

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

HSE Dynamic (perforovaná kůže Oxford/design Dynamic/kompletní interiér) 6 6 6 6 6

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ NA STŘEDOVÉ KONZOLE/HORIZONTÁLNÍ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Dekorativní hliník 6 6 6 6 6

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

BARVA KAROSERIE

Bílá Fuji 6 ˘ 6 6 6

Bílá Yulong ˘ 6 ˘ 6 ˘

Stříbrná Indus 6 6 6 6 6

Baltoro Ice 6 6 6 – ˘

Šedá Corris ˘ ˘ 6 6 ˘

Šedá Kaikoura Stone 6 6 6 6 6

Šedá Scotia ˘ 6 6 6 ˘

Zelená Aintree 6 6 6 6 6

Modrá Loire 6 6 6 6 6

Černá Santorini ˘ 6 ˘ ˘ 6

Červená Firenze ˘ 6 ˘ – 6

Oranžová Phoenix ˘ 6 6 6 –

Stříbrná Silicon ˘ 6 6 6 6

Aruba 6 ˘ 6 6 6

Šedá Waitomo 6 6 6 ˘ 6

Šedá Carpathian 6 ˘ 6 6 ˘

Černá Farallon 6 ˘ 6 6 ˘

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO CABRIOLET
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

1

3

2

4

5

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

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

1 2 3 4 5

KOMBINACE BAREV PROSTŘEDNÍ ČÁST  
VÝPLNÍ DVEŘÍ

LOKETNÍ OPĚRKA 
VE DVEŘÍCH

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
VÝPLNÍ DVEŘÍ

PROSTŘEDNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

A Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

B Almond / Espresso Espresso Almond Espresso Almond Almond

C Cirrus / Lunar  Cirrus* Cirrus Lunar Lunar** Lunar**

D Lunar / Ivory Ivory Lunar Lunar Lunar Lunar

E Ivory / Ebony Ivory Ivory Ebony Ebony Ebony

F Pimento / Ebony Pimento Ebony Ebony Ebony Ebony

G Tan / Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Ebony

H Lunar / Ice Ice Lunar Lunar Lunar Lunar

I Ivory / Espresso Espresso Ivory Espresso Ivory Ivory

J Espresso / Ivory Espresso Ivory Espresso Ivory Ivory

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

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR

*Pouze u verzí Autobiography se mění na Lunar    
**Pouze u verzí Autobiography se mění na Cirrus. 93
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Interiér modelu Range Rover Evoque 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. S pozorností věnovanou detailům se setkáte všude, kam se podíváte, 
a u všeho, čeho se dotknete. Na výběr je široká škála barevných kombinací  
a materiálů pro čalounění sedadel, které vyhoví jakémukoli vkusu.

NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR

Ebony / Ebony (k dispozici pro Pure, SE, SE Dynamic, HSE, HSE Dynamic 
a Autobiography)

Cirrus / Lunar (k dispozici pro SE, SE Dynamic, HSE, HSE Dynamic 
a Autobiography)

Almond / Espresso (k dispozici pro SE a SE Dynamic)

Interiér na snímku: čalounění tkaninou Ebony.

Interiér na snímku: SE s čalouněním kůží s výraznou texturou.Interiér na snímku: SE s čalouněním kůží s výraznou texturou.

A

CB

Interiéry na snímcích ukazují pouze barvy interiéru a nereprezentují specifikaci konkrétního modelu.94
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OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

Tan / Ebony (k dispozici pouze pro HSE Dynamic)

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR

Pimento / Ebony (k dispozici pouze pro HSE Dynamic)

Interiér na snímku: HSE Dynamic s čalouněním kůží Oxford.Interiér na snímku: HSE Dynamic s čalouněním kůží Oxford.

Lunar / Ivory (k dispozici pro SE Dynamic a HSE Dynamic) Ivory / Ebony (k dispozici pro HSE a HSE Dynamic)

Interiér na snímku: SE Dynamic s čalouněním kůží s výraznou texturou. Interiér na snímku: HSE s čalouněním kůží Oxford.

D E

F G
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VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Ivory / Dark Cherry (k dispozici pouze pro Autobiography)Espresso / Ivory (k dispozici pouze pro Autobiography)

Interiér na snímku: Autobiography s čalouněním kůží Oxford.Interiér na snímku: Autobiography s čalouněním kůží Oxford.

I

K

H Ivory / Espresso (k dispozici pouze pro Autobiography)

J

Interiér na snímku: HSE Dynamic s čalouněním kůží Oxford. Interiér na snímku: Autobiography s čalouněním kůží Oxford.

Interiéry na snímcích ukazují pouze barvy interiéru a nereprezentují specifikaci konkrétního modelu.

Lunar / Ice (k dispozici pouze pro HSE Dynamic)

96
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OBSAH

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

OZDOBNÁ OBLOŽENÍ PRO INTERIÉR

Kartáčovaný hliník Satin Hliník Botanical

Dekorativní hliník Leskle černé dřevo Strata*

Tmavě šedý dub* Dřevo Macassar*

Nyní jste si vybrali barevnou kombinaci pro interiér Vašeho vozu a nastává 
okamžik, abyste si zvolili jeden z šesti druhů ozdobného obložení interiéru. 
Kompletní nabídka a kombinace doporučované designéry naleznete 
na stranách 90-92 v sekci kombinace barev pro interiér.

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR

*Pokud si zvolíte tento materiál pro horizontální ozdobné obložení, na středové konzole bude ozdobné obložení v provedení kartáčovaný hliník Satin. 97
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

Range Rover Evoque je tak schopným a přizpůsobivým automobilem, 
že se může pustit ihned do práce na libovolném úkolu v téměř jakémkoli 
terénu a podmínkách. Někteří majitelé ovšem i přesto chtějí dodat 
svému vozu individuální výraz a přizpůsobit si Range Rover Evoque 
specifickým potřebám řadou elegantního a praktického příslušenství. 
Nabízíme Vám příslušenství, které je odolné, víceúčelové a skýtá 
příležitost pro dokonalou individualizaci modelu Range Rover Evoque.

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

6

Vozidlo na snímku je pětidveřový Evoque HSE v odstínu bílá Fuji.98
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Boční ochranné rámy – lesklé* 
VPLVP0184 – Pure, SE, SE Dynamic a HSE 
VPLVP0202 – HSE Dynamic a Autobiography 
VPLVP0229 – Cabriolet
Boční ochranné rámy jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli s velmi lesklou 
povrchovou úpravou. Jejich robustní terénní vzhled zvýrazňuje vnější  
design vozidla.

Kola z lehké slitiny 
VPLVW0113 – 19“ kola s 10 paprsky, styl 103, povrchová úprava zlatá 
Technical**
Individualizujte si své vozidlo výběrem z široké nabídky kol z lehké slitiny 
v moderním a dynamickém designu.

Pevné boční nášlapy*† 
VPLVP0225 – Pure, SE, SE Dynamic a HSE 
VPLVP0208 – HSE Dynamic a Autobiography
Pevné boční nášlapy s pryžovou protiskluzovou úpravou a okraji  
z kartáčované ušlechtilé oceli usnadňují nastupování do interiéru a přístup 
ke střeše. Boční nášlapy s logem Range Rover vytvořeným laserem, lesklou 
povrchovou úpravou a hliníkovými okraji s lesklým povrchem dokonale doplňují 
linie vozu.

Personalizované prahové lišty‡

Individualizujte si své vozidlo 
libovolným nápisem podle Vaší volby 
s různým druhem písma, který bude 
umocněn decentním bílým osvětlením.

Prahové lišty s vlajkou Velké Británie 
(bez vyobrazení)
Chcete-li dodat svému vozu osobitý 
britský styl, obraťte se na svého 
nejbližšího prodejce Land Rover, který 
Vám poskytne podrobné informace.

Osvětlené prahové lišty† 
VPLVS0078AAM – Espresso† (Coupé) 
VPLVS0314AAM – Espresso† 
(5dveřový Evoque) 
VPLVS0078PVJ – Ebony (Coupé) 
VPLVS0314PVJ – Ebony  
(5dveřový Evoque)

VPLVS0078LAA – Lunar (Coupé) 
VPLVS0314LAA – Lunar  
(5dveřový Evoque) 
VPLVS0314CJB – Cherry  
(5dveřový Evoque)

Prahové lišty pro dveře řidiče a spolujezdce vpředu dodávají vozidlu charakter 
a chrání prahy před poškozením. Prahové lišty jsou sladěny s interiérem Vašeho 
vozidla a po otevření přední dveří je nápis Range Rover decentně osvětlen.

Sportovní kryty pedálů 
VPLHS0044 – vozy s automatickou převodovkou (snímek nahoře) 
VPLHS0045 – vozy s mechanickou převodovkou 
VPLVS0178 – sportovní opěrka pro nohu – automatická převodovka
Dokonalý vzhled dodává sportovním pedálům z ušlechtilé oceli lesklá 
povrchová úprava společně s neviditelnými úchyty. Snadná montáž. Sportovní 
pedály doplňuje opěrka pro levou nohu z ušlechtilé oceli se saténovou 
povrchovou úpravou.

*Montáž pevných bočních nášlapů nebo bočních ochranných rámů může ovlivnit terénní vlastnosti vozidla    
**Pouze kolo. Kryty středů kol se dodávají samostatně 
†Nedodává se pro Cabriolet   ‡Informace o dostupnosti Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
Poznámka: Veškeré fotografie v sekci příslušenství reprezentují nabízené příslušenství, nikoli výbavu vozidla.

DESIGN

99
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CESTOVÁNÍ

Střešní box pro zavazadla*Δ 
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 1750 mm, šířka 820 mm, 
výška 450 mm. Objem 410 litrů. Maximální užitečné zatížení je 75 kg.**

Odnímatelné tažné zařízeníΔ 
VPLVT0166
Odnímatelné tažné zařízení je vhodné pro jízdu s přívěsem o hmotnosti 
až 2000 kg. Tažné zařízení po snadné demontáži neruší čistý vzhled vozu. 
Bezpečnostní zámek.

Nosič zavazadel*Δ 
LR006848
Variabilní systém nosičů pro přepravu nákladu na střeše. Umožňuje přepravu 
nákladu o hmotnosti až 75 kg. Maximální užitečné zatížení 62,6 kg.

Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoruΔ 
VPLVS0102 
Systém pro zajištění zavazadel†Δ 
VPLCS0324
Kolejnice v zavazadlovém prostoru umožňují montáž systému pro zajištění 
zavazadel a dalšího příslušenství. Systém pro zajištění zavazadel je tvořen 
souborem doplňků, které se upevní do kolejnic v zavazadlovém prostoru 
prostřednictvím rychloupínacího systému tak, aby umožnily flexibilní řešení pro 
zajištění přepravovaných předmětů. Součástí systému je samonavíjecí popruh 
se západkou, teleskopická tyč a úložný vak.

Přírubové tažné zařízení s neměnnou výškouΔ 
VPLVT0170
Tažné zařízení s neměnnou výškou pro model Range Rover Evoque je vhodné 
pro jízdu s přívěsem o hmotnosti až 2000 kg.

Zásuvka tažného zařízení – 13kolíková‡ 
VPLHT0061
Elektrická zásuvka tažného zařízení evropského typu zajišťuje napájení všech 
zadních svítilen a vnitřního vybavení přívěsu. Sada s 13kolíkovou zásuvkou 
se všemi úchyty.

*Podélné střešní nosiče a příčníky nebo sportovní střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše. Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem, 
a ovlivňovat tak funkci navigačního systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno   **Maximální přípustné zatížení střechy minus hmotnost příslušenství namontovaného na střeše.100

http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538/?_ga=1.181833255.1846142579.1426094068


MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VYHLEDAT 
PARTNERA

SPECIFIKACE
KONFIGURÁTOR

OBSAH

Více informací naleznete na accessories.landrover.com/cz

KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Podélné střešní nosiče*Δ 
VPLVR0085 – stříbrné 
VPLVR0086 – černé
Podélné střešní nosiče umožňují snadnou montáž příčných střešních nosičů. 
Připravené uchycovací body zaručují optimální polohu z hlediska rozložení 
hmotnosti a dynamiky. Výška vozu s namontovaným nosičem: Coupé 
1609 mm/5dveřový Evoque 1640 mm. Maximální užitečné zatížení 71,8 kg.
Stříbrná sada lišt 
VPLVR0088 – pevná střecha 
 

VPLVR0089 – panoramatické  
střešní okno

Nosič jízdních kol na tažné zařízeníΔ 
VPLVR0067 – nosič dvou jízdních kol 
VPLVR0069 – nosič tří jízdních kol
Nosič jízdních kol pro tažné zařízení má rychloupínací mechanismus pro snadné 
upevnění na tažné zařízení a může být odklopen od vozidla nožním pedálem 
pro snadný přístup k zadnímu víku. Zadní víko lze otevřít i s namontovaným/
sklopeným nosičem. Nosič, vyrobený z hliníku a dalších lehkých materiálů, je 
vybaven rovněž zadními svítilnami, držákem registrační značky a bezpečnostním 
zámkem. Sklopný/posuvný mechanismus nosiče umožňuje snadné uložení. 
Bezpečné zajištění jízdních kol zaručuje držák a funkce západky. Maximální 
užitečné zatížení 40 kg.

Kryt z tkaniny pro ochranu zavazadlového prostoruΔ 
VPLVS0090
Velmi odolná flexibilní tkanina pomáhá chránit zavazadlový prostor až do výšky 
oken a pokrývá podlahu zavazadlového prostoru, včetně opěradel sedadel ve 
druhé řadě. Dodává se včetně rukavic.

Nosič lyží a snowboardů*Δ 
LR006849
Umožňuje přepravit čtyři páry lyží 
nebo dva snowboardy. Bezpečnostní 
zámek. Zahrnuje posuvné vodicí lišty 
pro snadné nakládání. Maximální 
užitečné 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.

Příčníky*Δ 
VPLVR0073
Stříbrné, nastavitelné příčníky pro vozidla s podélnými střešními nosiči. 
Aerodynamický profil minimalizuje odpor vzduchu a hlučnost. Uzamykatelné 
příčníky jsou vybaveny drážkou ve tvaru T, která umožňuje montáž rozmanitého 
příslušenství Land Rover na střechu. Výška vozu s namontovaným nosičem: 
Coupé 1697 mm/pětidveřový Evoque 1720 mm. Maximální užitečné zatížení 
71,8 kg.**

Nosič Aqua pro vybavení na vodní sporty*Δ 
VPLGR0107 – jednoduchý 
VPLWR0099 – dvojitý (na snímku nahoře)
Nosič Aqua lze používat k přepravě různého vybavení pro vodní sporty . 
Zahrnuje uzamykatelný víceúčelový držák pro přepravu stěžně, vesel a pádel. 
Funkce sklopení usnadňující nakládání a vykládání vybavení na střešní nosič. 
Ve výbavě nechybí upevňovací popruhy a pryžové podpěry pro dosažení 
optimálního rozložení hmotnosti a ochranu kajaku a vozidla před poškozením.

†Vyžaduje montáž kolejnic do podlahy zavazadlového prostoru – VPLVS0102    
‡Toto příslušenství není vhodné pro karavany, přívěsy nebo panely s vnějšími koncovými svítilnami LED   ΔNedodává se pro Cabriolet. 101
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Pryžová rohož do zavazadlového prostoru* 
VPLVS0091 – Coupé a 5dveřový Evoque 
VPLVS0304 – Cabriolet
Černá, pryžová, nepropustná rohož se zvýšenými okraji. Chrání podlahu 
zavazadlového prostoru.

Ochranná lišta pro práh zavazadlového prostoru* 
LR039098
Ochranná lišta pro práh zavazadlového prostoru je vyrobena z ušlechtilé oceli 
s kartáčovaným povrchem. Poskytuje ochranu zavazadlovému prostoru při 
nakládání a vykládání.

OUTDOOROVÉ AKTIVITY

Sada pryžových rohoží 
LR045097 – Coupé a 5dveřový 
Evoque 
VPLVS0311 – Cabriolet
Pryžové podlahové rohože chrání 
interiér před znečištěním.

Sada pryžových rohoží s vlajkou 
Velké Británie (bez vyobrazení) 
VPLVS0306 – Coupé a 5dveřový 
Evoque 
VPLVS0308 – Cabriolet
Pryžové rohože pro Range Rover 
Evoque s vlajkou Velké Británie chrání 
koberec v prostoru pro nohy u řidiče 
a spolujezdce vpředu.

Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru v celé výšce interiéru* 
VPLVS0221 – Coupé 
VPLVS0220 – 5dveřový Evoque
Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru brání vniknutí zavazadel do 
prostoru pro cestující. Snadná demontáž. V souladu se směrnicí EHK-17.

Nepromokavé potahy sedadel vpředu se standardní opěrkou hlavy 
VPLVS0070PVJ – Ebony (Coupé) 
VPLVS0071PVJ – Ebony (5dveřový Evoque) 
VPLVS0070SVA – Almond* (Coupé) 
VPLVS0071SVA – Almond* (5dveřový Evoque)
Chrání sedadla před znečištěním, poškozením a opotřebováním. Snadná 
montáž, pratelné. Potahy sedadel splňují standardy odolnosti vůči vznícení, 
platné v automobilovém průmyslu.

Lapače nečistot 
Vpředu* 
VPLVP0065 – Pure, SE a HSE 
VPLVP0066 – SE Dynamic, HSE 
Dynamic a Autobiography

Vzadu** 
VPLVP0069 – Pure, SE a HSE 
VPLVP0070 – SE Dynamic, HSE 
Dynamic a Autobiography

Lapače nečistot jsou oblíbeným doplňkem, protože zabraňují rozstřikování 
nečistot a pomáhají chránit lak karoserie. Svým vzhledem doplňují vnější  
design vozidla.

*Nedodává se pro Cabriolet   **Nelze kombinovat s parkovacím asistentem pro parkování na příčná parkovací místa.102
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

OSTATNÍ

Kryty vnějších zpětných zrcátek 
z karbonu 
VPLVB0145
Kryty vnějších zpětných zrcátek 
z velmi kvalitního uhlíkového 
kompozitu s lesklou povrchovou 
úpravou představují prémiové 
vylepšení designu inspirované 
světem závodních vozů.

Kryty vnějších zpětných zrcátek 
s vlajkou Velké Británie 
(bez vyobrazení) 
VPLVB0249 – barevná 
VPLVB0248 – jednobarevná
Kryty vnějších zpětných zrcátek 
s vlajkou Velké Británie zdůrazňují 
dynamický design vnějších zpětných 
zrcátek a dodávají vozu jedinečný 
britský styl.

Sada luxusních kobercových rohoží 
VPLAS0202PVJ – Ebony (snímek nahoře) 
VPLAS0202AAM – Espresso* 
VPLAS0202LAA – Lunar
Luxusní kobercové rohože s dlouhým vlasem a nepropustnou podkladovou 
vrstvou o hmotnosti 2050 g/m2.

Kryty ventilačních otvorů na kapotě motoru z karbonu† 
VPLVB0113
Kryty ventilačních otvorů na kapotě z velmi kvalitního uhlíkového 
kompozitu umožňují vylepšení designu, které zdůrazní osobitý profil 
modelu Range Rover Evoque.

Kryty bočních ventilačních otvorů z karbonu 
VPLVB0112
Kryty bočních ventilačních otvorů z velmi kvalitního uhlíkového kompozitu 
s lesklou povrchovou úpravou nabízejí vylepšení designu.

Sluneční clony
Boční okna 
VPLVS0321 – Coupé 
VPLVS0322 – 5dveřový Evoque
Zadní okno* 
VPLVS0320 – Coupé a 5dveřový Evoque (snímek nahoře)
Sluneční clony se snadnou montáží a demontáží poskytují vyšší úroveň 
komfortu a chrání cestující před teplem a světlem slunečních paprsků.

Páčky na volantu pro manuální řazení
VPLVS0187MMU – hliníkové 
VPLVS0187CAY – 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.

†K dispozici pouze pro verze se standardními ventilačními otvory na kapotě. 103
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B CA

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

Standardní výška
Se střešní anténou 1 625 mm* / 1 660 mm**

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu 
(bez panoramatické střechy)  
965 mm*/990 mm** 
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu 
(s panoramatickou střechou)  
995 mm*/1 025 mm** 
Maximální výška stropu nad sedákem vzadu 
(bez panoramatické střechy)  
945 mm*/965 mm** 
Maximální výška stropu nad sedákem vzadu 
(s panoramatickou střechou) 
970 mm*/1 010 mm** 

Rozměry zavazadlového 
prostoru
Vzpřímená opěradla zadních sedadel 
Výška 840 mm*/870 mm** Šířka 1 105 mm 
Objem zavazadlového prostoru  
550 litrů*/575 litrů** 
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 
1 000 mm
Sklopená zadní sedadla 
Objem zavazadlového prostoru  
1 350 litrů*/1 445 litrů
Maximální rozměry krabice (šířka x výška) 
900 mm x 620 mm*/900 mm x 625 mm**

Světlá výška
Standardní světlá výška 212 mm

A B C

Standardní výška Nájezdový úhel 
vpředu Přechodový úhel Nájezdový úhel vzadu

Standardní režim 25°/18,5°† 22° 33°/30°†

*Range Rover Evoque Coupé   **Range Rover Evoque   †S karoserií ve stylu Dynamic.

Celková délka 4 370 mm* / **

Délka
za druhou řadou 795 mm* / **

Délka
za první řadou  
1 580 mm* / **

Rozvor 2 660 mm

Šířka se sklopenými zrcátky  
1 980 mm* / 1 985 mm**

Šířka včetně zrcátek 2 085 mm* / 2 090 mm**

Rozchod kol vzadu 1 629 mmRozchod kol vpředu 1 621 mm
Šířka 

zavazadlového 
prostoru 

1 105 mm

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

Brodivost
Maximální brodivost 500 mm

Výška  
1 605 mm* 

/ 
1 635 mm**
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A B C

Rozvor 2 660 mm

Celková délka 4 370 mm

Délka
za druhou řadou 747 mm

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

Výška 
1 609 mm

Rozchod kol vzadu 1 629 mmRozchod kol vpředu 1 621 mm

A B C

Standardní výška Nájezdový úhel 
vpředu Přechodový úhel Nájezdový úhel vzadu

Standardní režim 19° 18,9° 31°

Šířka 
zavazadlového 

prostoru 
1 105 mm

Standardní výška
S nataženou střechou 1 609 mm

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

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

Rozměry zavazadlového 
prostoru
Vzpřímená opěradla zadních sedadel 
Výška 403 mm Šířka 1 105 mm 
Objem zavazadlového prostoru 251 litrů
Maximální rozměry krabice (šířka x výška) 
1 004 mm x 446 mm

Světlá výška
Standardní světlá výška 208 mm

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

Brodivost
Maximální brodivost 500 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE / PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE

4 Standardní výbava   – Nedodává se.
*Nedodává se pro Coupé   **Nedodává se pro Cabriolet.
Vozidlo na snímku vlevo je HSE Dynamic Cabriolet v odstínu oranžová Phoenix s paketem Black Design.

VÝKON (k)

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

eD4 2.0 l TD4 2.0 l Si4 2.0 l

MAN.** MAN.** MAN.** AUT. AUT. AUT.
150

E-CAPABILITY
150*

E-CAPABILITY 180 150* 180 240

MOTOR

Vrtání (mm) 83 83 83 83 83 87,5

Zdvih (mm) 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 83,1

Kompresní poměr (:1) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 10

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

kotoučové s vnitřním 
chlazením

Průměr předních kotoučů (mm) 300 325 325 325 325 325

Druh zadních brzd kotoučové kotoučové kotoučové kotoučové kotoučové kotoučové

Průměr zadních kotoučů (mm) 317 317 317 317 317 317

Parkovací brzda Elektrická parkovací brzda 
integrovaná do třmenu Elektrická parkovací brzda integrovaná do třmenu Elektrická parkovací brzda integrovaná do třmenu Elektrická parkovací brzda 

integrovaná do třmenu

HMOTNOSTI (kg) (Coupé a 5dveřový Evoque/Cabriolet)

Hmotnost od 1 543 1 665 1 655 1 674 / 1 967 1 674 / 1 967 1 655 / 1 936

Celková hmotnost 2 275 2 350 2 350 2 350 / 2 475 2 350 / 2 475 2 350 / 2 410

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

Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 145 1 145 1 145 1 145 / 1 190 1 145 / 1 190 1 145 / 1 160

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg) (Coupé a 5dveřový Evoque/Cabriolet)

Nebrzděný přívěs 750 750 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750

Největší přípustná hmotnost přívěsu 1 500 1 800 1 800 2 000 / 1 500 2 000 / 1 500 1 800 / 1 500

Největší přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 150 150 150 150 / 100 150 / 100 150 / 100

Maximální přípustná celková hmotnost soupravy 3 775 4 150 4 150 4 350 / 3 975 4 350 / 3 975 4 150 / 3 910

NOSNOST STŘECHY (kg)**

Maximální zatížení střechy (včetně podélných střešních nosičů) 75 75 75 75 75 75

PROVOZNÍ VLASTNOSTI (Coupé a 5dveřový Evoque/Cabriolet)

Největší rychlost (km/h) 182 182 200 180 / 180 195 / 195 217 / 209

Zrychlení 0-100 km/h (s) 11,2 10,8 10 10 / 12 9 / 10,3 7,6 / 8,6

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

Filtr pevných částic DPF  
(Diesel Particulate Filter)

4 4 4 4 4 –

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

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

Čeká na Vás dobrodružství.

Více informací naleznete na 
landrover.cz/experiences

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 jako prémiový výrobce nabízí klientům vysoce 
atraktivní modely a příkladný zákaznický servis. Ocení je  
i provozovatelé firemních vozových parků a 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.

Naše poprodejní služby vychází dokonale vstříc potřebám 
zákazníků. Správci firemních vozových parků a podnikatelé 
s nimi zajistí naprosto spolehlivý a optimální technický stav 
svých vozidel Land Rover a náklady udrží na minimu.

SVĚT ZNAČKY LAND ROVER
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JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC 
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH 
Fürbergstraße 51 
Postfach 110 
5020 Salzburg 
Rakousko 

www.landrover.cz

© Jaguar Land Rover Limited 2016 
Číslo publikace: LRML 5190/16

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Jaguar Land Rover Limited stále pracuje 
na vylepšování výbavy, designu a výroby. Tomu odpovídá průběžný vývoj 
našich výrobků. Přestože jsme věnovali maximální pozornost aktuálnosti 
této publikace, neměla by být tato brožura považována za neomylného 
průvodce aktuálními specifikacemi, ani nepředstavuje nabídku k prodeji 
jakéhokoli konkrétního vozidla. Dovozci a autorizovaní partneři nejsou 
jednatelé společnosti Jaguar Land Rover Limited a nemají žádné 
oprávnění zavazovat společnost Jaguar Land Rover Limited k jakémukoli 
výslovnému nebo implicitnímu závazku nebo zastoupení.

Na veškeré originální příslušenství Land Rover namontované prodejcem 
Land Rover do jednoho měsíce nebo do 1600 km (podle toho, která 
situace nastane dříve) od předání nového registrovaného vozidla 
zákazníkovi se vztahují stejné záruční podmínky a lhůty jako na nové 
vozidlo. Na příslušenství zakoupené mimo tyto podmínky se vztahuje 
12měsíční záruka bez omezení ujetých kilometrů. Veškeré příslušenství 
schválené společností Land Rover je důsledně testováno podle stejně 
přísných měřítek, která platí i pro naše 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 nemusí být k dispozici 
pro všechny modely. Více informací Vám poskytne nejbližší prodejce  
vozů Land Rover.

Veškeré naše příslušenství je konstruováno jako nedílná součást vozidel 
společnosti Land Rover. Zatímco některé příslušenství, např. střešní 
nosiče, se vyznačuje jednoduchou montáží, některé výrobky vyžadují 
speciální nástroje a diagnostická zařízení, aby bylo zajištěno jejich správné 
propojení se strukturou a elektrickými systémy vozidla. Tyto produkty 
se na jednotlivých trzích liší. Obraťte se proto na Vašeho prodejce 
Land Rover, který Vám ochotně poskytne veškeré informace o aktuálních 
specifikacích a odpoví na Vaše dotazy.

Zde reprodukované barvy podléhají omezením plynoucím z procesu tisku, 
a proto se mohou mírně lišit od barvy skutečného vozidla. Společnost 
si vyhrazuje právo změny nebo stažení jakékoliv barvy z nabídky bez 
předchozího upozornění. Některé z těchto barev nemusí být ve Vaší 
zemi dostupné. Zkontrolujte si dostupnost barev a aktuální specifikace 
u Vašeho autorizovaného prodejce Land Rover. Distribuční partneři a 
prodejci nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover a nejsou oprávněni 
činit za společnost Land Rover právně závazná prohlášení nebo ujištění.

Land Rover exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional. 
 
Stav: duben 2016 
 
Platnost: Česká republika

KOLEKCE LAND ROVER
Vozidlo je jen začátek. Objevte nejnovější kolekci 
Land Rover.

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

Kolekce Land Rover zahrnuje dámské a pánské oblečení, 
rozsáhlou nabídku drobného koženého zboží, jakou jsou 
peněženky, aktovky, pouzdra na přístroje iPad a iPhone, 
společně s kufry a cestovními taškami. Luxusní charakter 
celé kolekce umocňuje řada manžetových knoflíčků 
a dámských hedvábných šátků. Kolekce 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 vozů 
Land Rover.

ASISTENCE NA CESTÁCH
Land Rover poskytuje asistenční služby motoristům v nouzi, 
ať už se jedná o nepojízdnost v důsledku poruchy vozu, 
nehodu nebo méně závažnější potíže, jako je například 
defekt. Ať už se nacházíte v jakékoli situaci a na jakémkoli 
místě, na naši asistenční službu se můžete plně spolehnout.

Více informací naleznete v příručce Výhody záruky nebo 
na adrese landrover.cz Rovněž Vám je ochotně sdělí 
nejbližší autorizované servisní středisko Land Rover.

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