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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 na náročných cestách. Land Rover 
Vám umožní prožívat svůj svět ještě intenzivněji, dosahovat 
vzdálenějších cílů a posouvat hranice svých možností dle 
našeho sloganu „Above and Beyond“. 
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DISCOVERY JE ŠIROCE UZNÁVÁN 
JAKO NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ 
A NEJSCHOPNĚJŠÍ SUV NA SVĚTĚ.

Gerd Mäuser,
editel marketigového odělení  aguar Land Rover.

hcete li vidět iscovery v akci, navštivte  
landrover.com yearso discovery

Vozidlo na snímku je iscovery  v odstínu modrá oire.
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DISCOVERY 

NOVINKY  
PRO ROK 2016

 iscovery se dostanete dál. Vrozené schopnosti zdědil 
v přímé linii od prvních vozů Land Rover a je celosvětově 
uznávaným vozem do města i do přírody. eho moderní 
design je účelný a řidiči nabízí podmanivou a suverénní 
jízdu s dokonalým spojením s okolním světem. ortrét 
modelu završuje bezkonkureční univerzálnost se sedmi 
plnohodnotnými sedadly.

DISCOVERY LANDMARK
iscovery andmark je dosud nejlu usnějším členem této modelové řady a vyznačuje se 

osobitými tvary, jakož i nejvyšší úrovní kom ortu a zpracování interiéru. K nevšednímu vzhledu 
výrazně přispívají vnější stylistické prvky, mezi něž patří nápis na kapotě a loga na zadním 
výklopném víku v odstínu Titan, zatímco v interiéru vytváří pozornost, věnovaná každému 
jednotlivému detailu, společně s ušlechtilými materiály, jako je čalounění sedadel lu usní kůží 

indsor, e kluzivní prostor, který zaujme svou praktičností i klidným prostředím pro rela aci.

Vozidlo na snímku je iscovery andmark v odstínu anzibar.
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DISCOVERY GRAPHITE
iscovery raphite, novinka pro rok , je skutečně moderní a poutavou interpretací 

modelu Land Rover iscovery. Vozidlo s úžasným a individuálním vzhledem je vždy připraveno 
na dobrodružství. A navíc má ještě širší výbavu. V interiéru přispívá každý detail k moderní 
atmos éře s velkorysou nabídkou prostoru.

Vozidlo na snímku nahoře je iscovery raphite v odstínu Aruba.
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DESIGN

DISCOVERY LANDMARK
iscovery andmark je připraven na cokoli. iscovery andmark má skutečně osobitý vzhled díky nápisům a logům na 

kapotě motoru a zadním výklopném víku v odstínu Titan, dlouhým podélným střešním nosičům s lesklou povrchovou úpravou 
a krytům vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik. eho vzhled umocňují “ kola z lehkých slitin s pěti dvojitými 
paprsky společně s panoramatickým střešním oknem  obojí je součástí standardní výbavy  jakož i lišty v masce chladiče 
a boční kryty ventilačních otvorů v odstínu černá Narvik. peciálně sestavená paleta barev karoserie zahrnuje odstín anzibar, 
který je poprvé nabízen pro model iscovery, a to e kluzivně pro verzi andmark. tejně příkladné stylistické pojetí propůjčuje 
nezaměnitelný charakter také interiéru. tandardně dodávaná sedadla s lu usním čalouněním kůží indsor jsou doplněna 
nádherným ozdobným obložením s černým lakem nebo ze dřeva ořešáku s rovnými vlákny. A poprvé je pro model iscovery 
nabízen interiér v odstínu Tan  e kluzivně pro verzi andmark, doplněnou o ozdobné prvky ve výplních dveří v odstínu bony. 
Výjimečnou atraktivitu vozidla zvyšují jedinečná loga andmark. 

ie Abbildung rechts zeigt einen iscovery andmark in anzibar.
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DISCOVERY GRAPHITE
iscovery raphite doplní Vámi zvolenou barvu karoserie skutečně moderním a elegantním 

způsobem. eho výbava zahrnuje “ kola z lehkých slitin se sedmi dvojitými paprsky s lesklou, 
tmavě šedou povrchovou úpravou loss ark rey inish , mřížku masky chladiče v odstínu 

ark Atlas s rámečkem v kombinaci odstínů leskle černá Atlas, kryty ventilačních otvorů  
ark Atlas a tmavě t novaná skla oken. oučástí standardní výbavy jsou parkovací senzory 

vpředu i vzadu a navigační systém s pevným diskem. Vnější stylové prvky ladí se všemi devíti 
barvami laku, mezi něž patří modrá oire, červená ontalcino, černá antorini, bílá uji 
a stříbrná ndus. iscovery raphite je nepřehlédnutelný. 

Vozidlo na snímku vlevo je iscovery raphite v odstínu Aruba.
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Vozidlo na snímku je iscovery andmark v odstínu anzibar.

EXTERIÉR
esign modelu Land Rover iscovery se neustále 

rozvíjí, a proto je iscovery vždy ve svém živlu, a  
projíždí městem, nebo odváží rodinu či skupinku 
přátel na víkend daleko za hranice města.

oderní design modelu iscovery zdůrazňují 
přední světlomety, jejichž vzhled připomíná 
drahokam. A vzadu usnadňují nakládání objemných 
předmětů dělené dveře zavazadlového prostoru, 
navržené s ohledem na ma imální přístupnost 
a le ibilitu.
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nteriér na snímcích vlevo a nahoře je iscovery andmark s čalouněním kůží indsor v odstínu Tan.

INTERIÉR
a imální praktičnost a prostornost není 

u modelu iscovery vykoupena žádnými 
kompromisy v oblasti kom ortu nebo 
pečlivosti zpracování detailů. oderní 
interiér s příjemnými povrchy a vysoce 
kvalitním zpracováním osloví všechny Vaše 
smysly. edadla jsou nabízena v různých 
variantách, včetně čalounění kůží indsor. 

edadlo řidiče čalouněné kůží indsor je 
vybaveno také elektricky nastavitelnými 
bočními polštáři, které řidiči poskytují 
ještě lepší oporu. vojité prošívání na 

horní části přístrojové desky je známkou 
nejkvalitnějšího řemeslného zpracování 
celého vozu.

sou to zpravidla drobné detaily, které 
dokážou dodat celkovému e ektu ještě 
větší přitažlivost. roto nabízíme širokou 
paletu ozdobného obložení, která zahrnuje 
provedení eteor, dřevo ořešáku s rovnými 
vlákny a černý lak. zdobné obložení 
se nachází ve výplních všech čtyř dveří 
a v prostřední části přístrojové desky.
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SEDM SEDADEL
tupňovité uspořádání sedadel poskytuje všem 

spolucestujícím nerušený výhled. Velkorysý prostor 
pro hlavu, nohy a ramena patří mezi nejlepší ve své 
třídě. vnitř nalezne pohodlí až sedm dospělých 
osob . To je jen několik předností osobitého 
designu modelu iscovery.

edm sedadel se dodává na přání.
nteriér na snímku vlevo je iscovery andmark s čalouněním kůží indsor  

v odstínu Almond.
Víko odkládací schránky je pro model iscovery andmark s čalouněním kůží 

indsor v odstínu Almond k dispozici pouze v odstínu Arabica. n ormace 
o speci ických možnostech barevných kombinací naleznete na straně .
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7 SEDADEL
+280 LITRŮ

5 SEDADEL
+1 192 LITRŮ

OBJEM 
ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU

iscovery splní všechny Vaše nároky kladené  
na vozidlo díky schopnosti přepravit hravě řidiče, 
šest spolucestujících a jejich zavazadla.

le ibilní, všestranné uspořádání vyhoví téměř 
jakékoli myslitelné potřebě, nebo  sedadla druhé 
a třetí řady  lze sklápět nezávisle na sobě.

e li jimi vůz vybaven.
n ormace o speci ických možnostech barevných kombinací 
naleznete na straně .
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2 SEDADLA 
+2 558 LITRŮ

4 SEDADLA 
+1 670 LITRŮ

3 SEDADLA
+2 080 LITRŮ

DESIGN
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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

TERRAIN RESPONSE
načka Land Rover je zárukou mimořádných 

jízdních schopností a systém Terrain  
esponse je toho důkazem. Vyspělá  

technologie je výsledkem vlastního vývoje  
a s její pomocí úspěšně zvládnete jízdu  
jakýmkoli terénem. Terrain esponse  
automaticky optimalizuje jízdní vlastnosti, 
kom ort a trakci přizpůsobováním reakcí  
motoru, převodovky, mezinápravového 
di erenciálu a podvozkových systémů.

K dispozici je až pět standardních nastavení 
systému Terrain esponse  normální jízda,  
tráva šotolina sníh, bláto vyjeté koleje,  
písek a kamení . Vozidlo díky tomu nabízí 
mimořádnou jízdní stabilitu bez ohledu  
na terén nebo povětrnostní podmínky. 

ežim „kamení“ není k dispozici v kombinaci s jednostupňovou rozdělovací převodovkou.
Vozidlo na snímku vpravo je iscovery raphite v odstínu Aruba.
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ASISTENT PRO SJÍŽDĚNÍ 
STRMÝCH SVAHŮ (HDC)

iscovery má důmyslné proporce 
s výjimečnou světlou výškou a krátkými 
převisy vpředu a vzadu. Tyto vlastnosti 
společně s pozoruhodným točivým 
momentem a výkonovou charakteristikou 
motoru zaručují vozidlu mimořádné 
schopnosti a obratnost i v nejnáročnějším 
terénu.

atentovaný systém Land Rover  ill 
escent ontrol  pomáhá bezpečně sjíždět 

náročná klesání udržováním konstantní 
rychlosti jízdy a individuálním přibrz ováním 
jednotlivých kol.

Funkce GRC (Gradient Release Control) 
je systém patentovaný značkou Land Rover, 
který spolupracuje se systémem  

ill escent ontrol , aby umožnil ještě 
bezpečnější a suverénnější sjíždění  
svahů s různým povrchem, a  se jedná  
o kamení, šotolinu nebo písek. Tato unkce 
je k dispozici při couvání a jízdě na první 
převodový stupeň.

ři sjezdu strmých svahů může dojít 
k náhlému zrychlení. roto jsme u modelu 

iscovery integrovali do standardně 
dodávaného asistenta pro sjíždění strmých 
svahů  ill escent ontrol  unkci 
řízení akcelerace ze svahu A  radient 
Acceleration ontrol . unkce tlumí prudký 
nárůst rychlosti a zajiš uje plynulou jízdu, 
čímž dodává řidiči při jízdě ze svahu pocit 
větší jistoty.

Asistent pro rozjezd do kopce A ill 
tart Assist  dbá na to, aby se vozidlo 

nepohybovalo dozadu při rozjezdu ve svahu.

Vozidlo na snímku vlevo je iscovery raphite v odstínu Aruba.
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SNÍMÁNÍ 
HLOUBKY BRODU 
WADE SENSING
Nečekané vodní překážky by Vaši jízdu neměly 
ovlivnit. iscovery s brodivostí až  mm většinu 
z nich hravě překoná. Na přání dodávaný systém 
snímání hloubky brodu ade ensing, jehož 
senzory jsou umístěny ve vnějších zpětných 
zrcátkách, je neocenitelným pomocníkem při 
projíždění vodními toky, brody nebo zaplavenými 
oblastmi.

edinečný systém značky Land Rover poskytuje 
řidiči in ormace o hloubce vody ve vztahu k vozidlu 
v názorném gra ickém zobrazení v reálném čase 
a na dotykovém displeji ukazuje rovněž ma imální 
brodivost vozidla.

Vozidlo na snímku vpravo je iscovery raphite v odstínu Aruba.
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JÍZDA NA SILNICI
Každá jízda z města do úžasné přírody musí být pro Vás potěšením. Nejmodernější technika 
modelu iscovery zprostředkuje řidiči těsnější spojení s vozovkou a zaručí mu poutavou jízdu  
s citlivými a pohotovými reakcemi. opřejte si stejné potěšení z cesty jako ze samotného pobytu 
ve vysněném cíli.

Vozidlo na snímku je iscovery andmark v odstínu anzibar.
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JÍZDA S PŘÍVĚSEM  
A ASISTENČNÍ SYSTÉMY
PROSTOROVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

rostorový kamerový systém urround amera 
ystem  s pěti digitálními kamerami rozmístěnými 

po obvodu vozidla snímá okolí v téměř kompletním 
rozsahu . snadňuje parkování a je dokonalým 
pomocníkem pro složitější řidičské úkoly, jako 
je jízda s přívěsem při přepravě lodi či koní. 

pravou počtu obrazů, přenášených kamerovým 
systémem na dotykový displej, lze využívat další 
unkce. oučástí tohoto vyspělého systému jsou 
unkce pohledu na okolí vozidla, pohledu do 

křižovatky, pohledu dozadu, asistenční systém 
pro couvání s přívěsem a asistenční systém pro 
připojení přívěsu.

ASISTENT PRO  
PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU
Asistent pro připojení přívěsu T A To  itch 
Assist , který je součástí prostorového kamerového 
systému, výrazně usnadňuje připojení vozidla 
k přívěsu zobrazováním situace za vozem 
a předpokládané trajektorie pohybu vozidla 
směrem k přívěsu na dotykovém displeji.

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

ASISTENT PRO  
STABILIZACI PŘÍVĚSU 
Asistent pro stabilizaci přívěsu T A Trailer 

tability Assist  sleduje chování soupravy a jakmile 
zaznamená nežádoucí pohyby přívěsu, zabrání 
vzniku potenciálně nebezpečné situace selektivním 
brzděním jednotlivých kol.

Nedodává se pro verze T V  .
Vozidlo na snímku je iscovery andmark v odstínu anzibar.
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DŮMYSLNÉ DETAILY

AUDIOSYSTÉM  
MERIDIAN™

Land Rover navázal partnerství 
se společností eridian, světovým lídrem 
v oboru audiotechniky a digitálního 
zpracování zvuku, s cílem vyvinout vyspělé 
audiosystémy pro model iscovery.

Audiosystém eridian  zaručuje nejvyšší 
úroveň akustických vlastností a je proslulý 
e celentní kvalitou reprodukce ze všech 
zdrojů, a  se jedná o rádio, , i od® nebo 

B. Na přání dodávaný audiosystém 
eridian urround ound má  

reproduktorů včetně sub oo eru  a nabízí 
dokonalý prostorový zvuk.

Výsledkem je nejvyšší kvalita reprodukce 
zvuku, který uslyšíte přesně tak, jak to 
umělec zamýšlel.

Výbava na přání pro některé verze.
eridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti 
eridian Audio td. oučástí standardní výbavy je 

kompatibilita s , jakož i s přístroji i od®, resp. 
ostatními přehrávači . 
i od® je registrovanou ochrannou známkou společnosti 
Apple nc., registrovanou v A a dalších zemích.
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SUBWOOFERAUDIOSYSTÉM MERIDIAN SURROUND SOUND 825 WATTŮ 16 REPRODUKTORŮ

DŮMYSLNÉ DETAILY
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SNADNÉ ŘÍZENÍ
ZVÝŠENÁ POLOHA  
ZA VOLANTEM
Land Rover je více než  let proslulý dlouhou 
řadou významných inovací. ezi ně patří legendární 
zvýšená poloha za volantem. íky ní má řidič 
bezkonkurenční přehled o situaci před vozem 
a lepší výhled z vozu všemi směry. říve zpozoruje 
překážky, snadněji zaparkuje a všechny klíčové 
ovládací prvky jsou mu pohotově po ruce. 

Vozidlo na snímku vlevo je iscovery raphite v odstínu Aruba.
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KOMFORT PRO VŠECHNY
KOMPAKTNÍ CHYTRÝ 
KLÍČEK – BEZKLÍČKOVÝ 
PŘÍSTUP A SPOUŠTĚNÍ 
MOTORU TLAČÍTKEM 

akmile vozidlo otevřete chytrým klíčkem, 
můžete jej odložit do kapsy nebo kabelky 
a vůz nastartovat bez něj. Na přání 
dodávaný bezklíčkový přístupový systém 
poskytuje ještě větší pohodlí. okud 
se kompaktní chytrý klíček s dálkovým 
ovládáním nachází v bezprostřední blízkosti 
vozidla, jednoduše otevřete dveře, nastupte 
a stiskněte tlačítko tart.

VYHŘÍVANÁ SEDADLA
ro nejvyšší úroveň kom ortu, bez ohledu  

na venkovní teplotu, jsou k dispozici 
vyhřívaná sedadla vpředu. Nastavení 
pro řidiče a spolujezdce lze pro ještě 
vyšší kom ort měnit nezávisle na sobě 
prostřednictvím dotykového displeje.  
Na přání lze objednat také vyhřívaná 
sedadla ve druhé řadě, která poskytují 
ještě vyšší úroveň kom ortu.

AUTOMATICKÁ 
KLIMATIZACE VZADU*

Nabídka zahrnuje rovněž automatickou 
klimatizaci vzadu, která nabízí cestujícím  
ve druhé řadě optimální vyvážení teploty 
vzduchu a vlhkosti na požadované hodnoty. 

PANORAMATICKÉ 
STŘEŠNÍ OKNO*

íky panoramatické střeše, dodávané 
pro vozy iscovery na přání, si budou 
moci skleněnou střechu užívat dokonce 
i cestující na sedadlech zcela vzadu. třešní 
okno je elektricky posuvné a výklopné 
a determální skleněný panel spolu s vnitřní 
clonou udržují v interiéru příjemnou teplotu, 
zatímco prosvětlený interiér působí světlým 
a vzdušným dojmem.

NEZÁVISLÉ TOPENÍ
ystém nezávislého topení je doplněn funkcí 

vyhřátí vozidla před odjezdem. možňuje 
předehřát motor a zbytkovým teplem ohřát 
vzduch v interiéru, abyste při odjezdu 
usedali do příjemně teplého vozu. ystém 
lze aktivovat okamžitě dálkovým ovládáním 
nebo s předstihem prostřednictvím 
dotykového displeje, aby byl vůz ráno 
připraven přesně v okamžiku Vašeho 
pravidelného odjezdu. 

 
Výbava na přání pro některé verze.
nteriér na snímku vpravo je iscovery andmark s čalouněním 
kůží indsor v odstínu Tan. Kombinace se dodává pouze pro 
verze andmark.
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ZÁBAVNÍ SYSTÉM  
PRO CESTUJÍCÍ VZADU  
Na přání dodávaný zábavní systém pro 
cestující vzadu  je vybaven dvěma  
“ displeji uloženými v opěrkách hlavy 

předních sedadel, párem digitálních 
sluchátek hite ire® a speciálním dálkovým 
ovládáním. estující se tak mohou cítit 
jako doma při sledování oblíbeného ilmu, 
televizního pořadu nebo při poslechu 
hudby.

TELEVIZNÍ TUNER
Analogové digitální vysílání televizních 
stanic  lze sledovat kdykoli na displejích 
vzadu a u stojícího vozidla i na dotykovém 
displeji vpředu.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM  
S PEVNÝM DISKEM*

evný disk navigačního systému s rychlou 
přístupovou rychlostí, gra ikou a displejem 
pojme až  B dat. Aktualizaci navigačních 
mapových podkladů Vám poskytne prodejce 
Land Rover. alšími prvky dodávanými pro 
vozidla vybavená navigačním systémem 
s pevným diskem jsou unkce přehrávání 
disků V  Audio a V   a virtuální 
měnič  s kapacitou paměti pro až  alb 
v nekomprimovaném ormátu  na pevném 
disku. ystém navíc poskytuje in ormace  
o nahrávkách pro snadnou identi ikaci  
a skladeb.

LAND ROVER  
INCONTROL APPS†

Land Rover n ontrol Apps Vám umožňuje 
používat aplikace pro chytré tele ony, 
optimalizované pro jízdu automobilem, 
prostřednictvím dotykového displeje 
vozidla. omocí vstupu B n ontrol 
Apps můžete využívat celou řadu aplikací 
optimalizovaných pro jízdu automobilem, 
např.  Kontakty, Kalendář a udební 
přehrávač. růběžně budou třetími stranami 
nabízeny další optimalizované aplikace.  

ři používání systému n ontrol Apps bude 
Váš chytrý tele on i nabíjen. 

ROZHRANÍ PRO  
PŘENOSNÉ PŘEHRÁVAČE 

možňuje připojit i od® k zábavnímu 
systému vozidla včetně kompletní integrace 
pro vyhledávání skladeb. rostřednictvím 
vstupu B lze připojit také přehrávač  
nebo pamě ové zařízení.

Výbava na přání pro některé verze. 
řestože Land Rover i nadále úzce spolupracuje na vývoji standardů televizního vysílání po celém světě,  

nemůžeme žel zaručit unkci televizního tuneru ve všech zemích. 
†Nedodává se na všech evropských trzích.

hite ire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti n ired Technology  a Land Rover používá 
veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy.
i od® je ochrannou známkou společnosti Apple nc., registrovanou v A a dalších zemích.
nteriér na snímku vlevo je iscovery  s čalouněním kůží indsor v odstínu Almond.
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MOTORY

OSMISTUPŇOVÁ 
AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA

ažeňte nudu všedního dne. íky nabídce tří 
různých motorů splňuje iscovery ta nejpřísnější 
kritéria, a  se jedná o spotřebu paliva, výkon nebo 
celkové provozní vlastnosti. 

Land Rover iscovery i nadále nabízí schopnost 
suverénní jízdy jakýmkoli terénem díky paletě 
výkonných a zároveň hospodárných vznětových  
a zážehových motorů v kombinaci se systémem  
stop start, který snižuje spotřebu paliva, 
a kultivovanou stupňovou automatickou 
převodovkou .

VZNĚTOVÉ 
MOTORY  
3,0 LITRU

ákladním vznětovým motorem zůstává jednotka 
T V  ,  litru s nejvyšším výkonem  k   k , 
která má v kombinovaném režimu  průměrnou 
spotřebu paliva ,  l  km a emise   

 g km. ro výkonnější motor V  ,  litru, 
vyladěný na  k   k , platí stejné hodnoty 
spotřeby paliva a emisí  díky dosažené 
nejmodernější technologie motoru. 

Vozidlo na snímku vlevo je iscovery andmark v odstínu anzibar.
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KAROSERIE A PODVOZEK

ODOLNOST A STABILITA
KAROSERIE, PODVOZEK 
A JÍZDNÍ DYNAMIKA

 využitím nejnovějších nástrojů 
počítačem podporovaného projektování 

A  omputer Aided esign  
a nejmodernějších technologií jsme vyrobili 
odolný, lehký a tuhý skelet karoserie. 

etoda „hydraulického tváření“ umožnila 
našim inženýrům výrobu složitě tvarovaných 
velkých komponentů z oceli s minimálními 
tolerancemi. V konstrukci vozidla nalézají 
uplatnění také hliníkové a hořčíkové slitiny 
společně s vysokopevnostní ocelí legovanou 
b rem. Velmi namáhaná místa, mezi něž 
patří například oblast předního okna  
a střešní sloupky u dveří vzadu, jsou 
speci icky vyztužena.

iscovery má důmyslné proporce  
s výjimečnou světlou výškou a krátkými 
převisy vpředu i vzadu. Tyto vlastnosti 
společně s pozoruhodným točivým 
momentem a výkonovou charakteristikou 
motoru zaručují vozidlu nejvyšší úroveň 
jízdních vlastností. tandardní světlá výška 
je  mm, v terénním nastavení to může být 
až  mm. 

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH
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 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA
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Výbava na přání pro některé verze.

BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ ASISTENČNÍ SYSTÉMY

VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU  
S DETEKCÍ BLÍŽÍCÍCH SE VOZIDEL*

Tyto systémy, dodávané na přání, vidí, pomocí nenápadných senzorů na obou stranách 
vozidla a na zadním nárazníku, i to, co byste mohli přehlédnout. Vjede li nějaké vozidlo  
do oblasti slepého úhlu na kterékoli straně Vašeho vozidla, upozorní systém sledování 
slepého úhlu řidiče rozsvícením výstražné ikonky v příslušném vnějším zpětném zrcátku. 

unkce detekce přibližujících se vozidel Vás při změně jízdního pruhu upozorní rychle  
blikající ikonkou ve vnějším zpětném zrcátku na potenciální ohrožení od vozidla, které  
se rychle přibližuje zezadu.

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED KOLIZÍ PŘI COUVÁNÍ* 
ystém používá radarové senzory na zádi vozidla, aby Vás upozornil na hrozící kolize během 

couvání. ystém upozorňuje řidiče na vozidla přibližující se z obou stran k zádi vozu během 
couvání. K upozornění řidiče dochází v situacích, kdy systém detekuje překážku, s níž by se 
vůz za daných okolností srazil během několika sekund nebo dříve. pozornění probíhá ve 
třech stupních  v příslušném zpětném zrcátku se rozsvítí výstražné světlo, zazní zvukový signál  
a na displeji kamery se objeví výstražný symbol.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH
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ADAPTIVNÍ TEMPOMAT*

Adaptivní tempomat A  Adaptive ruise ontrol  s unkcí upozorňování na překážky 
vpředu snímá radarovým senzorem situaci před vozem desetkrát za sekundu. A  
dynamicky přizpůsobuje rychlost jízdy vpředu jedoucímu vozidlu a udržuje přitom bezpečný 
odstup, který si můžete nastavit v jedné ze čtyř nabízených úrovní. unkce upozorňování  
na překážky vpředu aktivuje zvukový a vizuální signál v případě příliš krátké vzdálenosti  
od vpředu jedoucího vozidla.

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SVĚTLOMETŮ  
S ASISTENTEM DÁLKOVÝCH SVĚTEL

unkce automatického ovládání světlometů s asistentem dálkových světel detekuje  
přední zadní světlomety vozidel a ztlumí dálková světla, dokud zdroj světla nezmizí z jejich 
dosahu. ystém je schopen rozlišovat mezi automobilovými a neautomobilovými zdroji světla.

ADAPTIVNÍ XENONOVÉ SVĚTLOMETY  
S CHARAKTERISTICKÝMI DIODAMI LED*

Adaptivní enonové světlomety s charakteristickými diodami  kombinují praktičnost  
s osobitým designem. ro ještě pohodlnější řízení za tmy mění adaptivní světlomety rozložení 
světla před vozidlem tak, aby kužel světla sledoval průběh projížděné zatáčky.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA
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1 2
44-45 46-49

Následující stránky Vás provedou řadou logických kroků, 
v nichž si budete moci vytvořit svůj ideální iscovery. 

áte na výběr několik možností  od volby motoru 
a modelu až po barvu karoserie a interiéru, a následně 
si můžete vybrat kola, ozdobné prvky i další detaily. 

Kompletní seznam prvků standardní výbavy a výbavy na 
přání, nabízených pro jednotlivé verze modelu iscovery, 
naleznete v aktuálním ceníku nebo navštivte náš online 
kon igurátor na ebové stránce landrover.cz

DISCOVERY NABÍZÍ EXKLUZIVNÍ 
PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ, 
JIMIŽ MŮŽETE SVÉ VOZIDLO 
INDIVIDUALIZOVAT.

KROK 1 
VYBERTE SI MOTOR

ůžete si vybrat ze dvou výkonných 
vznětových motorů.

KROK 2 
VYBERTE SI MODEL

Vyberte si ideální iscovery pro Vás.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
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3 4 5 6
50-51 52-53 54-59 60-65

66-67

KROK 3 
VYBERTE SI BARVU

íky široké nabídce můžete dát najevo 
svůj osobní vkus.

KROK 4 
VYBERTE SI KOLA

Na výběr máte nejrůznější  
styly, které harmonicky ladí  
s odvážným e teriérem.

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

ečlivě zvolené odstíny barev doplňují různá 
ozdobná obložení. ndividualizujte si svůj 
vlastní interiér.

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Technické in ormace a údaje o rozměrech, provozních vlastnostech a speci ikacích.

KROK 6 
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

ada elegantního a praktického 
příslušenství. ůžete si upravit své vozidlo 
podle svých speci ických potřeb.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA
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MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l319/?_ga=1.83618709.222972690.1443186472
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html


44

1

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍMOTOR

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l319/?_ga=1.83618709.222972690.1443186472
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html


45

vedené in ormace o spotřebě paliva, emisích  a spotřebě elektrické energie odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení ady  
č.  a č.  v platném znění. váděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. tandardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich 
výrobci. V závislosti na různých speci ikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. 
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí  u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické aktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.   patří 
mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování. kutečné hodnoty spotřeby paliva vozidla se mohou lišit od hodnot dosažených ve výše uvedených testech. Tyto hodnoty jsou zjiš ovány pouze za účelem porovnání.
Vozidlo na snímku vlevo je iscovery raphite v odstínu Aruba.

KROK 1
VYBERTE SI MOTOR 

Nakonfigurujte si své vozidlo na webové stránce landrover.cz

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA
Vznětové i zážehové motory jsou ještě hospodárnější díky inteligentnímu systému stop start, který snižuje emise  a spotřebu paliva.  

VZN TOVÉ MOTORY

TDV   SDV   

A  A  

V KON K 211

ohon ohon všech kol  ohon všech kol  

Výkon k   k      

Točivý moment N.m

táčky ma . točivého momentu ot. min.   

dvihový objem cm   

očet válců

ložení motoru odélně uložený V  odélně uložený V  

SPOTŘEBA PALIVA

ěsto l  km , ,
imo město l  km 7,1 7,1

Kombinovaná l  km 7,7 7,7
mise  město g km

mise  mimo město g km

mise  kombinované g km

STUPNĚ VÝBAVY PODLE MOTORU
S SE RAP ITE SE LANDMARK

Vznětový motor T V  ,  l s automatickou převodovkou 4 4 4 4

Vznětový motor V  ,  l s automatickou převodovkou 4 4 4 4

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍMOTOR
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2

lovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth , nc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.    
eridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti eridian Audio td. oučástí standardní výbavy je kompatibilita s , jakož i s přístroji i od®, resp. ostatními přehrávači .

PRO KAŽDÝ MODEL JSOU 
K DISPOZICI JEDINEČNÉ 
PRVKY VÝBAVY 
Tento průvodce Vám pomůže vybrat si svůj ideální 

iscovery. Na následujících stránkách se seznámíte 
se standardní výbavou každého modelu.

DISCOVERY S DISCOVERY SE

 aska chladiče v odstínu Brunel s leskle černým rámečkem
 Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Brunel
 Kliky dveří v odstínu beron
 emy kolem podběhů kol a zadní nárazník v barvě karoserie
 Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu stříbrná ark Techno
 alogenové světlomety se světly pro denní svícení
 nteligentní systém stop start
 smistupňová automatická převodovka 
 Audiosystém and over s osmi reproduktory
 adní sedadla sklopná a dělená v poměru 
 edadla čalouněná tkaninou
 ulti unkční volant obšitý kůží
 “ kola z lehkých slitin s deseti paprsky, tyl .

ava verze , k tomu navíc
 lhové světlomety vpředu
 Tempomat
 ands ree Bluetooth®*
 arkovací senzory vzadu  
se zobrazováním překážek  
na displeji

dli né prvky v avy od verze 
 Audiosystém eridian   

  s  reproduktory včetně 
sub oo eru

 “ kola z lehkých slitin se sedmi 
paprsky, tyl .

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍMODEL
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Nakonfigurujte si své vozidlo na webové stránce landrover.cz

DISCOVERY GRAPHITE DISCOVERY HSE DISCOVERY LANDMARK

ava verze , k tomu navíc  
 Ambientní osvětlení interiéru
 lektricky sklopná vnější zpětná 
zrcátka

 arkovací senzory
 Navigační systém s pevným diskem

dli né prvky v avy od verze 
 aska chladiče v odstínu Bright 
Atlas s leskle černým rámečkem

 Kryty bočních ventilačních otvorů  
v odstínu Bright Atlas

 Kliky dveří v barvě karoserie
 Kryt otvoru pro tažné oko v odstínu 

hite ilver
 enonové světlomety 
s charakteristickými diodami 

, světly pro denní svícení 
a ostřikovači světlometů

 “ kola z lehkých slitin se sedmi 
dvojitými paprsky, tyl .

ava verze , k tomu navíc  
 lektricky sklopná vnější zpětná 
zrcátka

 arkovací senzory vpředu†

 Navigační systém s pevným  
diskem††

 Tmavě t novaná skla od B sloupku
rivacy lass

dli né prvky v avy od verze 
 aska chladiče v odstínu ark Atlas  
s rámečkem v odstínech leskle  
černá Atlas

 Kryty bočních ventilačních otvorů  
v odstínu ark Atlas

 edadla čalouněná zrnitou kůží
 “ kola z lehkých slitin se sedmi 
paprsky, tyl , lesklá tmavě šedá 
povrchová úprava.

ava verze , k tomu navíc  
 edinečná loga andmark
 anoramatické střešní okno
 louhé podélné střešní nosiče 

 stříbrné
 ozšířený kožený paket 

dli né prvky v avy od verze 
 aska chladiče v odstínu černá 
Narvik s leskle černým rámečkem

 Kryty bočních ventilačních otvorů  
v odstínu černá Narvik

 Nápis iscovery na kapotě 
a ozdobná lišta na zadním 
výklopném víku v odstínu Titan

 edadla čalouněná kůží indsor
 “ kola z lehkých slitin s pěti 
dvojitými paprsky, tyl .

†Tyto unkce nenahrazují bezpečné řízení s náležitou pozorností a ohleduplností a jejich unkčnost není zaručena ve všech podmínkách a rychlostech, za každého počasí a na každém povrchu vozovky. idič by neměl předpokládat, že tyto unkce napraví 
chyby při řízení. Více in ormací naleznete v návodu k obsluze vozidla, nebo se obra te na nejbližšího autorizovaného prodejce Land Rover.   ††Nepozorné řízení může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Neovládejte, nenastavujte, ani nesledujte 
navigační a multimediální systémy v situacích, které mají vliv na Vaši bezpečnost nebo bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. obilní tele ony a ostatní zařízení, dokonce i s hlasovým ovládáním, používejte pouze tehdy, je li to bezpečné.

Kompletní seznam prvků standardní výbavy a výbavy na přání, nabízených pro jednotlivé verze modelu iscovery, 
naleznete v aktuálním ceníku nebo navštivte ebovou stránku landrover.cz

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍMODEL
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL 

Nakonfigurujte si své vozidlo na webové stránce landrover.cz

aska chladiče v odstínu černá Narvik Kryty bočních ventilačních otvorů  
v odstínu černá Narvik

“ kola z lehkých slitin s pěti dvojitými paprsky,  
s leskle černou povrchovou úpravou, tyl 

PAKET BLACK DESIGN 
I  

Na přání dodávaný paket Black esign  se vyznačuje individuálním charakterem. teriér vozu vystavuje na odiv dlouhé podélné střešní 
nosiče se saténově černou povrchovou úpravou, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v odstínu černá Narvik. aska chladiče  
v odstínu černá Narvik s lesklým ozdobným prvkem, černé rámečky mlhových světlometů, černý nápis „ V “ na kapotě motoru  
a označení na zádi bez uvedení motoru a stupně výbavy  dodávají vozidlu ještě modernější charakter. elkový vzhled završují antracitový 
kryt otvoru pro tažné oko, tmavě t novaná skla a “ kola z lehkých slitin s pěti dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou.

aket Black esign se nedodává pro všechny verze.
Vozidlo na snímku vlevo je iscovery  s paketem Black esign v odstínu ontalcino.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA
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MOTOR BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍMODEL
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3 VŠECHNY MODELY*

tří rná ndus 
metalick  lak

Aruba 
(prémiový metalický lak)

Bílá Fuji  
(nemetalický lak)

ervená ontalcino 
metalick  lak

Šedá Corris 
(metalický lak)

Bílá Yulong 
(metalický lak)

Modrá Loire 
(metalický lak)

Kromě verze andmark.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍBARVU
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SCHRITT 3
WÄHLEN SIE IHRE FARBE 

Nakon igurujte si své vozidlo na ebové stránce landrover.cz

LANDMARK-MODELL
Bílá Yulong 
(metalický lak)

tří rná ndus 
metalick  lak

erná antorini  
metalick  lak

Zanzibar** 
(metalický lak)

erná antorini  
metalick  lak

Šedá Waitomo 
(prémiový metalický lak)

Šedá Waitomo 
(prémiový metalický lak)

K dispozici pouze pro iscovery andmark.   

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍBARVU
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4

 KOLA Z LE K  SLITIN
S  PAPRSKY  

STYL 

 KOLA Z LE K  SLITIN  
SE  PAPRSKY  

STYL 

 KOLA Z LE K  SLITIN  
SE  DVO IT MI PAPRSKY  

STYL 

4 tandardní výbava   8 Výbava na přání    Nedodává se

OB EDNA Í K D S SE RAP ITE SE LANDMARK

KOLA

“ kola z lehkých slitin s  paprsky, tyl 4

“ kola z lehkých slitin se  paprsky, tyl V 8 4

“ kola z lehkých slitin se  dvojitými paprsky, tyl T 8 8 4

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍKOLA

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l319/?_ga=1.83618709.222972690.1443186472
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19“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
 SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 704*, 

S LESKLOU TMAV  ŠEDOU POVR OVOU PRAVOU

20“ KOLA Z LEHKÝH SLITIN 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY  

STYL 511

20“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 510, 

POVR  BROUŠEN  DIAMANTEM  LESKLE ČERN
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KROK 4
VYBERTE SI KOLA 

Nakonfigurujte si své vozidlo na webové stránce landrover.cz

OBJEDNACÍ KÓD S SE GRAPHITE HSE LANDMARK

KOLA

“ kola z lehkých slitin se  dvojitými paprsky, tyl , lesklá tmavě šedá povrchová úprava 031FD – – 4 – –

“ kola z lehkých slitin s  dvojitými paprsky, tyl , broušená diamantem  
s leskle černou povrchovou úpravou 029QM 8 8 – 8 8

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 511 029TJ 8 8 – 8 4

K dispozici pouze pro verzi raphite. 
n ormace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Poznámka: ři volbě vozidla se speciálními kombinacemi kol a pneumatik nebo koly a pneumatikami dodávanými na přání se zamyslete nad převažujícím využitím vozidla. Kola s větším průměrem  
a pneumatikami s nižším pro ilovým číslem mohou poskytovat jisté výhody z hlediska designu nebo jízdních vlastností, ale mohou být náchylnější k poškození. roberte své potřeby s nejbližším prodejcem 
Land Rover. odrobnější in ormace, včetně hodnocení hospodárnosti pneumatik v souladu s legislativou , získáte u nejbližšího prodejce Land Rover.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍKOLA

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l319/?_ga=1.83618709.222972690.1443186472
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.cz/index.html
http://www.landrover.cz/index.html


54

5 VYBERTE SI USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL

P         

tandardně dodávaný pětimístný interiér se zadními sedadly dělenými v poměru  nabízí 
ve druhé řadě tři pohodlná sedadla a plnohodnotné opěrky hlavy. 

P         

Na přání se dodává pětimístný interiér se zadními sedadly dělenými v poměru , který 
umožňuje ještě všestrannější kombinace složených a vzpřímených sedadel pro ma imální 
praktičnost a le ibilitu, včetně kompletně složené druhé řady sedadel. 

 všech variant interiéru jsou obě vnější sedadla ve druhé řadě vybavena úchyty dětských sedaček .
Víko odkládací schránky je pro model iscovery andmark s čalouněním kůží indsor v odstínu Almond k dispozici 
pouze v odstínu Arabica. n ormace o speci ických možnostech barevných kombinací naleznete na straně .

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l319/?_ga=1.83618709.222972690.1443186472
http://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html
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55

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Nakonfigurujte si své vozidlo na webové stránce landrover.cz

S  

Tato na přání dodávaná kon igurace se sedmi plnohodnotnými sedadly zahrnuje druhou řadu sedadel dělených v poměru . Výsledkem je 
snadnější přístup k sedadlům ve třetí řadě a větší počet možností skládání sedadel včetně možnosti kompletního složení sedadel ve druhé řadě.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l319/?_ga=1.83618709.222972690.1443186472
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˘ Kombinace doporučovaná designéry   6 Kombinace se dodává    Nedodává se  

Nedodává se pro verze andmark. 
Nedodává se pro verze T V   u verze andmark je možná pouze kombinace s čalouněním kůží indsor v odstínech Tan nebo Almond Arabica. 

†Nedodává se pro verze T V   u verze andmark je možná pouze kombinace s čalouněním kůží indsor v odstínu bony. 
††Kromě verze andmark.
Výše uvedená tabulka je pouze vodítkem pro lepší orientaci. Více in ormací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

KOMBINACE BAREV A MATERIÁLŮ V INTERIÉRU
V této sekci si můžete vybrat kombinaci barev v interiéru vozidla, která bude odpovídat Vašim představám. 
Na výběr jsou také různá ozdobná obložení.

KOMBINA E BAREV EBONY 
strana 

ALMOND ARABI A 
strana 

TAN 
strana 

BARVA INTERIÉRU
Barva sedadel bony Almond Tan
Koberce bony Nutmeg bony
Víko odkládací schránky bony Almond všechny ostatní modely Arabica andmark bony

MODEL
S vysoce kvalitní te tilní sedadla 6

SE vysoce kvalitní te tilní sedadla  6 6

GRAPHITE kůže s výraznou te turou 6 6

HSE kůže s výraznou te turou 6 6

LANDMARK kůže indsor 6 6 6

OZDOBNÉ OBLO ENÍ

Meteor* 6 6

řevo oře áku s rovn mi vlákny 6 6 6

ern  lak† 6 6

BARVA KAROSERIE VŠE NY VERZE†† LANDMARK VŠE NY VERZE†† LANDMARK LANDMARK

ílá uji ˘  6

Bílá Yulong ˘ ˘ 6 6 ˘

tří rná ndus ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Aruba 6  ˘

Šedá Corris ˘  6

ervená ontalcino ˘  6

Modrá Loire ˘  6

erná antorini ˘ ˘ ˘ 6 ˘

edá aitomo ˘ ˘ 6 ˘ ˘

Zanzibar ˘ ˘ ˘

BA C

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR
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KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Nakonfigurujte si své vozidlo na webové stránce landrover.cz

oté, co jste si zvolili barevnou kombinaci pro interiér, máte na výběr tři ozdobná obložení. 

OZDOBNÁ OBLOŽENÍ

n ormace o speci ických možnostech barevných kombinací naleznete na straně . 

eteor

řevo ořešáku s rovnými vlákny traight rained alnut

erný lak rand Black ac uer

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR
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NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR

nteriér modelu iscovery ztělesňuje to nejlepší z moderního životního stylu. 
orizontální a vertikální linie vytvářejí prostor s nejvyšší úrovní kom ortu, 

v němž budete chtít trávit čas se svými přáteli. Na výběr je široká škála 
barevných kombinací a materiálů pro čalounění sedadel, které vyhoví 
jakémukoli vkusu.

Ebony/Ebony – (k dispozici pro S, SE, GRAPHITE, HSE a LANDMARK)

nteriér na snímku  interiér čalouněný kůží indsor v odstínu bony.

A

Víko odkládací schránky je pro model iscovery andmark s čalouněním kůží indsor v odstínu Almond k dispozici 
pouze v odstínu Arabica. n ormace o speci ických možnostech barevných kombinací naleznete na straně .

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR

http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l319/?_ga=1.83618709.222972690.1443186472
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KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR 

Almond/Arabica – (k dispozici pro SE, GRAPHITE, HSE a LANDMARK) Tan – (k dispozici pouze pro LANDMARK)

nteriér na snímku  čalounění kůží indsor v odstínu Almond s víkem odkládací schránky v odstínu Almond. nteriér na snímku  čalounění kůží indsor v odstínu Tan.

B C

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR
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6

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
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iscovery 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 vozu 
vlastní individuální výraz a přizpůsobit si svůj iscovery speci ickým 
potřebám řadou elegantního a praktického příslušenství. Nabízíme 
Vám příslušenství, které je odolné, víceúčelové a skýtá příležitost pro 

dokonalou individualizaci vozu iscovery. A co je důležité, příslušenství 
můžete přidávat v kterékoli ázi 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.

Vozidlo na snímku vlevo je iscovery  v odstínu černá antorini s “ koly z lehké slitiny, tyl  s pěti dvojitými paprsky. Tato kola jsou broušená 
diamantem s leskle černou povrchovou úpravou. n ormace o dostupnosti jednotlivých typů kol Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 
Vozidlo na snímku nahoře je iscovery raphite v odstínu Aruba.

61Více informací naleznete na webové stránce accessories.landrover.com/cz/cs/

KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
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ontáž bočních nášlapů nebo bočních ochranných rámů může ovlivnit terénní schopnosti vozidla. Na snímcích jsou “ kola z lehké slitiny, s pěti dvojitými 
paprsky, tyl , broušená diamantem s leskle černou povrchovou úpravou. Více in ormací o dostupnosti Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

oční ochranné li ty s leskl mi ozdo n mi prvky 
VPLAP0013

oční ochranné li ty ez leskl ch ozdo n ch prvk  
 ez vyo razení

chrání dveře Vašeho vozu před náhodným poškozením od sousedních vozidel.

oční ochranné rámy, u lechtilá ocel  
VTD500020

oční ochranné rámy, černá ocel  
 ez vyo razení

Vyrobeny z ušlechtilé oceli s leštěnou nebo černou povrchovou úpravou.  
ejich robustní terénní vzhled skvěle doplňuje vnější design vozidla.

evné oční ná lapy  
VPLAP0035

Boční nášlapy usnadňují nejen nastupování a vystupování, ale i přístup  
k střeše. ezi stylistické úpravy vylepšující vzhled vozu patří lesklé vnější  
ozdobné prvky a protiskluzová povrchová úprava.

ada ozdo n ch dopl k  z u lechtilé oceli 
VPLAB0044

ahrnuje ozdobné doplňky pro spodní část dveří a pro víko zavazadlového 
prostoru.

ryty zrcátek s lesklou povrchovou pravou  
  horní

v en  vstup sání vzduchu 
VPLAP0018

výšený vstup sání vzduchu je ideální do prašného prostředí. ání je  
připevněno k střešnímu sloupku A a používá stávající úchyty krytu otvoru pro 
přívod vzduchu. 

ro verze s motory T V  ,  l a V  ,  l jsou zapotřebí následující  
doplňkové díly

adice pro přívod vzduchu  
oleno pro přívod vzduchu 

62

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
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Není kompatibilní s elektrickým navijákem V A . 
Na snímcích jsou “ kola z lehké slitiny, s pěti dvojitými paprsky, tyl , broušená diamantem s leskle černou povrchovou úpravou. Více in ormací o dostupnosti Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 

ada dálkov ch světlomet  
VPLAV0019

Výkonné halogenové dálkové světlomety se dodávají včetně krytů. 
Nutno použít přídavné montážní úchyty.

ontážní chyty pro dálkové světlomety  
 ks  upevnění přímo k nárazníku  ez vyo razení

luneční clona pro čelní okno 
VPLFY0068

dráží sluneční záření a pomáhá udržovat nízkou teplotu v interiéru za horkého 
počasí.

chranná li ta z u lechtilé oceli pro zadní nárazník 

adní přístupov  že řík řední lapače nečistot 
CAS500010PCL

apače zabraňují rozstřikování nečistot a pomáhají chránit lak karoserie.

adní lapače nečistot 

apače zabraňují rozstřikování nečistot a pomáhají chránit lak karoserie.
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

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

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
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chrann  kryt spodní části vozidla 
VPLAP0189

chrann  kryt spodní části vozidla verze s navijákem  
 ez vyo razení

lektrick  naviják 
VPLAP0130

a imální nosnost  kg. ahrnuje ochranný kryt pro nepoužívaný naviják. 
řipojitelné dálkové ovládání umožňuje bezpečný provoz ze vzdálenosti  

až ,  metru. 

ada příslu enství pro naviják 
 ez vyo razení

bsahuje lano, montážní kladku, dvě závěsná oka, ochranné rukavice  
a brašnu pro uskladnění.

ystém podpory trakce na sněhu 
VPLAW0080

oužitelný pro kola s pneumatikami rozměru   ,   ,  
   a   . ontuje se pouze na přední kola. 

 kola s deseti paprsky, styl   
ozměr pneumatik     

VPLAW0003*

tylové čepičky ventilk  
Land Rover   

lajka elké ritánie   
erná vlajka elké ritánie  

oznámka  ři volbě vozidla se speciálními kombinacemi kol a pneumatik nebo koly a pneumatikami dodávanými na přání se zamyslete nad převažujícím využitím vozidla. Kola s větším průměrem a pneumatikami s nižším pro ilovým číslem mohou 
poskytovat jisté výhody z hlediska designu nebo jízdních vlastností, ale mohou být náchylnější k poškození. roberte své požadavky s nejbližším prodejcem Land Rover. Více in ormací o hospodárnosti pneumatik v souladu s legislativou  Vám ochotně 
poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

 KONFIGURATOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Více in ormací naleznete na ebové stránce accessories landrover com cz cs

ouze kolo. odává se jako příslušenství. tředové kryty kol Land Rover objednávejte s číslem dílu .   ze ji namontovat s pryžovou rohoží do 
zavazadlového prostoru  a pevným ochranným obložením zavazadlového prostoru B .

ělicí přepážka do zavazadlového 
prostoru 
EOH500040

ozděluje zavazadlový prostor na dvě 
chráněné části.  uzamykatelnými 
vnějšími dvířky na jedné straně. usí 
se montovat společně s mříží pro 
oddělení zavazadlového prostoru. 
Nelze použít se standardním krytem 
zavazadlového prostoru.

říž pro oddělení zavazadlového 
prostoru 

nadná demontáž. ajištění nákladu 
podle směrnice  .  
ze ji použít se standardním krytem 

zavazadlového prostoru.

í  pro zaji tění zavazadel 
VUB503130

abraňuje pohybu předmětů v zavazadlovém prostoru. ro zajištění nákladu 
využívá upínací body v nákladovém prostoru. bsahuje zajiš ovací sí   
na podlahu a dva upínací pásy s napínákem. élka upínacích pásů je přibližně 
dva metry.

ana na podlahu zavazadlového prostoru

B  Nekompatibilní s mříží pro oddělení zavazadlového prostoru 
B  Kompatibilní s mříží pro oddělení zavazadlového prostoru a s dělicí 

přepážkou do zavazadlového prostoru

ryžová rohož do zavazadlového prostoru 
LR006401

Voděodolná pryžová rohož se zvýšeným okrajem a protiskluzovou povrchovou 
úpravou.

le i ilní ochranné o ložení zavazadlového prostoru 
VPLAS0015

le ibilní ochranné obložení chrání zavazadlový prostor až do výšky oken. 
okrývá také podlahu zavazadlového prostoru při složené druhé řadě sedadel. 
odává se včetně ochranných rukavic.

a íjecí příruční svítilna 
VPLAV0102

Velmi výkonná nabíjecí kapesní svítilna se světelným tokem  lumenů je 
vybavena odolným pouzdrem z černého anodizovaného hliníku. vítilna je 
uložena v integrované nabíječce v boční stěně zavazadlového prostoru, aby 
bylo zajištěno, že bude vždy nabitá a připravená k použití. živatel má  
k dispozici ma imální výkon se třemi dalšími nastaveními včetně režimu blikání. 

 logem Land Rover.
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ozvor   mm 

ozchod kol vzadu  ,  mm

ířka se sklopenými zrcátky   mm 
ířka včetně zrcátek   mm 

S  
Terénní nastavení až  mm 

tandardní světlá výška  mm

elková délka   mm 

P  
topový ,  m 
očet otáček mezi rejdy ,

ozchod kol vpředu  
  mm

Výška
  mm

S  
e skleněným střešním oknem zavřeným    mm 
 pevnou střechou   mm 
 podélnými střešními nosiči   mm 
e skleněným střešním oknem otevřeným    mm 
 podélnými střešními nosiči a příčníky   mm 

V nastavení pro snadné nastupování jsou výše uvedené 
hodnoty o  mm nižší

R   
Vzpřímená zadní sedadla 
Výška   mm   mm se střešním oknem  

ířka   mm 
bjem zavazadlového prostoru   litrů 

ířka zavazadlového prostoru mezi podběhy   mm 
adní sedadla sklopená 

Výška   mm   mm se střešním oknem  
ířka   mm 
bjem zavazadlového prostoru   litrů 

ířka zavazadlového prostoru mezi podběhy   mm 
a imální délka v úrovni podlahy   mm

V    
a imální výška stropu nad sedákem 

vpředu   mm 
a imální výška stropu nad sedákem 

vpředu se střešním oknem   mm 
Výška stropu nad sedákem  
ve . řadě   mm 
Výška stropu nad sedákem ve . řadě  
se střešním oknem   mm 
Výška stropu nad sedákem ve . řadě  mm 
Výška stropu nad sedákem ve . řadě  
se střešním oknem   mm

B
a imální brodivost  mm

BA

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

A B

tandardní výška Nájezdový úhel vpředu řechodový úhel Nájezdový úhel vzadu
Terénní režim , , ,

tandardní režim , , ,
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PODROBNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Více in ormací naleznete na ebové stránce accessories landrover com cz cs

TECHNICKÉ ÚDAJE PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE

VZN TOVÉ MOTORY

TDV   SDV   

A  A  

V KON K 211

očet sedadel     

MOTNOSTI 

motnost         

elková hmotnost         

a imální zatížení nápravy 
vpředu         

a imální zatížení nápravy 
vzadu         

ÍZDA S PŘÍV SEM 

Nebrzděný přívěs

Největší přípustná hmotnost 
přívěsu   

Největší přípustné svislé 
zatížení hlavice tažného 
zařízení

Největší přípustná celková 
hmotnost soupravy         

NOSNOST STŘE Y 

a imální zatížení střechy 
včetně podélných střešních 

nosičů

PROVOZNÍ VLASTNOSTI 

Největší rychlost km h

rychlení  km h s , 9,3

bjem palivové nádrže  
využitelný litry , ,

iltr pevných částic   
iesel articulate ilter standardně standardně

VZN TOVÉ MOTORY

TDV   SDV   

A  A  

V KON K 211

MOTOR

dvihový objem cm3   

očet válců

ložení odélně uložený V odélně uložený V

očet ventilů na válec 4 4

Vrtání mm 84 84

dvih mm

Kompresní poměr 

Nejvyšší výkon k  k  
při ot. min.          

a imální točivý moment N.m 
při ot. min.       

BRZDOV  SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd Kotoučové s vnitřním 
chlazením

Kotoučové s vnitřním 
chlazením

růměr předních kotoučů mm

Konstrukce zadních brzd Kotoučové s vnitřním 
chlazením

Kotoučové s vnitřním 
chlazením

růměr zadních kotoučů mm

arkovací brzda lektrická parkovací brzda B lectric ark Brake  integrovaná  
do brzdového třmenu

   kg u sedmimístného modelu . 
  výšení na  kg u modelu  a na   kg u modelu .

  kg u sedmimístného modelu . výšení na  kg u modelu  a na  kg u modelu .
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LAND ROVER EXPERIENCE

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

V našich centrech Land Rover perience se můžete 
stát součástí příběhu značky Land Rover. ůžete  
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, sland či aroko.  

ekají na Vás zajímavá dobrodružství. PROHLÍDKY  
S POHLEDEM  
DO ZÁKULISÍ

htěli byste zjistit, jak byl Váš Land Rover vyroben  ádi 
byste viděli neuvěřitelný proces, který absolvují úplně 
všechna naše vozidla, než se dostanou ke svým novým 
majitelům  

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

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

Více in ormací naleznete na  
landrover.com/behindthescenestours

TRÉNINK 
LAND ROVER 
EXPERIENCE
Brodění bahnem. ízda po „sklápěcím mostě“. Nebo 
šplhání vzhůru po kluzkém, strmém svahu. V našich 
centrech Land Rover perience jsou připraveny rozmanité 
překážky a výzvy, které důkladně prověří dovednosti i těch 
nejlepších řidičů.

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

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

Naučte se řídit s naprostou jistotou.

arezervujte si zážitkovou jízdu na  
landrover.com/experiencedrives
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Jaguar Land Rover Czech Republic  
A division o  aguar and over Austria mb  

rbergstra e  
ost ach 

 akousko

.landrover.cz

 aguar and over imited .  
íslo publikace   

DŮLE IT  POZN MKA  aguar and over imited stále pracuje na vylepšování 
výbavy, designu a výroby. Tomu odpovídá průběžný vývoj našich výrobků. řestože 
jsme věnovali ma imální pozornost aktuálnosti této publikace, neměla by být 
tato brožura považována za neomylného průvodce aktuálními speci ikacemi, ani 
nepředstavuje nabídku k prodeji jakéhokoli konkrétního vozidla. Veškeré údaje 
k výbavě odpovídají stavu, kdy byla brožura v srpnu  dána do tisku a mohou se 
změnit. měny konstrukcí, výbavy, rozsahu dodávky a výkonů, jakož i změny katalogu  
v důsledku tiskových chyb jsou výslovně vyhrazeny.

Na veškeré originální příslušenství Land Rover namontované prodejcem značky 
Land Rover do jednoho měsíce nebo do   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 měsíční záruka bez omezení ujetých kilometrů. říslušenství Land Rover je 
důsledně testováno podle stejně přísných měřítek, která platí i pro vozidla. Kontroluje 
se mimo jiné odolnost vůči korozi, zkoušky unkčnosti v e trémně 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.

říslušenství Land Rover je konstruováno jako nedílná součást našich vozidel. atímco 
některé příslušenství, např. třešní nosiče, se vyznačuje jednoduchou montáží, některé 
výrobky vyžadují speciální nástroje a diagnostická zařízení, aby bylo zajištěno jejich 
správné propojení se strukturou a elektrickými systémy vozidla. Tyto produkty se na 
jednotlivých trzích liší. Bližší in ormace získáte u Vašeho prodejce Land Rover, který Vám 
ochotně poskytne veškeré in ormace o aktuálních speci ikacích a odpoví na Vaše dotazy.

de reprodukované barvy podléhají omezením plynoucím z procesu tisku, a proto se 
mohou mírně lišit od barvy skutečného vozidla. polečnost Land Rover si vyhrazuje 
právo změny nebo stažení jakékoli barvy z nabídky bez předchozího upozornění. 
Některé z těchto barev nemusí být ve Vaší zemi dostupné. ávazné in ormace 
o nabídce barev a aktuálních speci ikací obdržíte u Vašeho prodejce Land Rover. 

istribuční partneři a prodejci nejsou zástupci společnosti aguar and Rover imited 
a nejsou oprávněni činit za společnost aguar Land Rover imited právně závázná 
prohlášení nebo ujištění.

Land Rover e kluzivně doporučuje astrol  ro essional.

tav  srpen 

latnost  eská republika

Vozidlo na přední a zadní straně obálky je iscovery andmark v odstínu anzibar.

DOBRODRUŽSTVÍ 
LAND ROVER 

o jaké destinace byste se nejraději vypravili  
za dobrodružstvím  o drsné divočiny širých plání 
nádherného národního parku erengeti  Nebo zvolíte  
raději objevitelskou cestu po zámcích a panských sídlech  
po celé Británii  žasná dobrodružství si můžete vychutnávat 
v kom ortu a lu usu vozu Land Rover. To vše s podporou 
cestovní agentury Abercrombie  Kent, která je proslulá 
svým akurátním plánováním a znalostí místních poměrů.  
Tyto dvě skvělé britské značky spojily své síly, aby Vám 
umožnily prožívat svět objevování, dobrodružství a lu usu  
ve věhlasných destinacích po celém světě.

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

Více in ormací naleznete na  
landrover.com/adventuretravel
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