
DISCOVERY SPORT



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 posunovat své 
hranice v souladu s naším sloganem „Above and Beyond“.





DISCOVERY SPORT JE PRÉMIOVÉ 
KOMPAKTNÍ SUV, KTERÉ KOMBINUJE 
VYNIKAJÍCÍ DESIGN, ROBUSTNÍ 
KONSTRUKCI A VÝJIMEČNOU 
PRAKTIČNOST.

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

Naskenujte kód a podívejte se na Discovery Sport 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 HSE Luxury v odstínu šedá Scotia.
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DESIGN

EXTERIÉR
Toto moderní a atraktivní vozidlo 
se vyznačuje kompaktní karoserií se 
zdařilými proporcemi a odhodlaným 
výrazem. Kombinací osobité siluety 
s nádherně tvarovanými plochami vzniká 
neodolatelný celek vyvolávající emoce.

Discovery Sport je připraven na všechno. 
Charakteristické stylové prvky doplňují 
dokonale vyvážené proporce. Výrazné 
dynamické linie a robustní detaily dávají 
jasně najevo neuvěřitelnou šíři schopností 
modelu Discovery Sport.

Mezi charakteristické prvky patří kapota 
motoru ve tvaru lastury a osobitá maska 
chladiče se dvěma lištami a voštinovou 
mřížkou.

„Rychlá“ linie kapoty s výrazným 
přechodem do stoupající spodní linie 
bočních oken umocňuje dramatický vzhled, 
zatímco mírně klesající střecha přispívá 
k dynamickému charakteru vozu.

Vozidlo na snímcích nahoře a vlevo je Discovery Sport HSE Luxury v odstínu šedá Scotia.6
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INTERIÉR
Atraktivní design exteriéru plynule přechází v interiér 
s odvážnými horizontálními a vertikálními liniemi.  
Skvělý dojem z velmi praktického interiéru umocňují 
čistě zpracované plochy, nevšední povrchové úpravy a  
na přání dodávané čalounění z kůže v prémiové kvalitě. 
Vzájemným propojením interiéru a exteriéru vzniklo 
vozidlo, které dává jasně najevo DNA modelu Discovery, 
přestože zároveň jasně směřuje do budoucnosti.

Dobrodružný duch modelu Discovery Sport se odráží 
v jeho interiéru, který je navržen tak, abyste byli 
uprostřed veškerého dění. S prémiovým designem 
exteriéru dokonale ladí velmi kvalitní materiály interiéru 
a výrazně vertikálně uspořádaná středová konzola.

Interiér je vybaven až čtyřmi elektrickými zásuvkami 
12 V a šesti vstupy USB s možností nabíjení připojených 
zařízení. Tyto prvky výbavy lze zvolit pro všechny tři 
řady sedadel, což umožňuje současné nabíjení několika 
různých elektronických přístrojů.

Interiér skvěle doplňuje na přání dodávaný 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 k dispozici pro modely SE, 
HSE a HSE Luxury.

DESIGNInteriér na snímcích vlevo a nahoře je HSE Luxury v odstínech Glacier/Lunar. 9
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ZAVAZADLOVÝ  
PROSTOR 

PROSTOR  
PRO NOHY

VÍCE
PROSTORU 
PRO NOHY

839 mm

999 mm

1 887 mm

USPOŘÁDÁNÍ 
SEDADEL 5+2
Discovery Sport nabízí vynikající komfort 
a výjimečně všestranné užitné vlastnosti. 
Druhá řada je neobyčejně prostorná 
a variabilní. Její sedadla lze podélně 
posunovat dopředu a dozadu v rozsahu 
160 mm, čímž získáte více zavazadlového 
prostoru nebo komfortu*.

Na přání dodávaná třetí řada sedadel, dělená 
v poměru 50:50, nijak neovlivňuje vnější 
design, ani komfort cestujících, a snadným 
úkonem jedné ruky ji lze uvést do vzpřímené 
polohy nebo naopak složit.

Složením třetí řady sedadel vznikne rovná 
ložná plocha pro jakékoli účely. Můžete tedy 
v klidu odpočívat bez ohledu na to, kam 
se posadíte, nebo co potřebujete přepravit.

*Platí pro vozy s druhou řadou sedadel dělenou v poměru 60:40,  
která je podélně posuvná a má nastavitelný sklon opěradel.
Interiér na snímku vlevo je HSE Luxury v odstínech Glacier/Lunar.
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Interiér na snímku je HSE Luxury v odstínech Glacier/Lunar.

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU 
Prostornější, než byste čekali. A chytře 
uspořádaný. Discovery Sport byl navržen 
a zkonstruován tak, aby zvládl jakoukoli výzvu.

Cestujícím a jejich zavazadlům nabídne 
dostatek prostoru a pohodlí díky objemu 
zavazadlového prostoru až 1 698 litrů 
a variabilnímu uspořádání sedadel, jejichž 
složením vznikne ložná plocha, která je stejně 
dlouhá jako v modelu Range Rover.

Dokonce i v pětimístné konfiguraci je objem 
zavazadlového prostoru pozoruhodných 
981 litrů. Discovery Sport si po sklopení 
druhé a třetí řady sedadel snadno poradí 
i s větším nákladem. Tato flexibilita výrazně 
usnadňuje přepravu rodiny a přátel včetně 
všech potřebných zavazadel a věcí.

USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL 5+2  
194 LITRŮ

5 SEDADEL  
981 LITRŮ
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DESIGN

4 SEDADLA  
1 268 LITRŮ

4 SEDADLA  
1 124 LITRŮ

3 SEDADLA  
1 411 LITRŮ

2 SEDADLA  
1 698 LITRŮ
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EXTERIÉR
Designový paket Dynamic dodává 
ještě asertivnější vzhled a zároveň 
zachovává charakteristické stylové prvky 
modelu Discovery Sport. Na vynikající 
úrovni všestranných schopností se však 
nic nezměnilo.

Tento model si Vás získá ještě větší 
dynamikou a přitažlivostí. Odvážný nový 
design přídě a zádě s nově tvarovanými 
bočními ochrannými panely tvoří dramatický 
vzhled. Celek doplňuje nový design masky 
chladiče a krytů bočních ventilačních otvorů 
s černými mřížkami. Vzhled dále vylepšují 
osobité chromované koncovky výfukové 
soustavy společně s červeným logem SPORT.

Vozidlo na snímku vpravo je HSE Luxury s designovým paketem Dynamic v odstínu 
Firenze Red.  
Více informací o dostupnosti Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

DESIGNOVÝ  
PAKET DYNAMIC
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DESIGN

INTERIÉR
Interiér designového paketu Dynamic dále 
zdokonalují pečlivě zvolené sportovní detaily. 
K příkladné úrovni zpracování interiéru přispívá 
rovněž čalounění zrnitou kůží pro verzi SE Dynamic 
a kůží Windsor pro verze HSE a HSE Luxury 
Dynamic, nabízené ve třech barevných 
kombinacích. Interiér je dále zdokonalen 
sportovním volantem obšitým perforovanou kůží, 
kontrastním kédrováním sedadel a opěrek hlavy 
a povrchovou úpravou výplní dveří a střední 

části přístrojové desky s jedinečnou texturou. 
Atmosféru interiéru doplňují boční ozdobné lišty 
středové konzoly z tmavě šedého kartáčovaného 
hliníku, které jsou rovněž k dispozici ve verzi 
z kartáčovaného hliníku v odstínu červená 
Carmine. Interiér verzí HSE a HSE Luxury Dynamic 
je dále doplněn hliníkovými sportovními pedály.

Interiér na snímcích vlevo a nahoře je HSE Luxury Dynamic v odstínech Ebony/Ebony s prošíváním a kédrováním 
v odstínu Pimento. 
Interiér s bočními ozdobnými lištami středové konzoly a páčkami manuálního řazení z nabídky příslušenství  
z kartáčovaného hliníku v odstínu červená Carmine. Více informací Vám ochotně poskytně nejbližší prodejce Land Rover. 17



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 Discovery Sport 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 
Discovery Sport čelit. Nejen boční vítr o rychlosti 180 km/h, 
ale také vysoké teploty okolního prostředí a nízké proudění 
vzduchu. Opravdovou spolehlivost všech systémů je možné 
zajistit pouze 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
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TERRAIN RESPONSE
Land Rover byl vždy synonymem výjimečných 
schopností a Discovery Sport 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.

K dispozici je rovněž volitelný pátý režim 
nastavení, Adaptive Dynamics. Tento režim 
upravuje odpružení a ještě účinněji potlačuje 
naklánění karoserie, čímž zajišťuje lepší 
ovladatelnost a rychlejší reakce.

Vozidlo na snímku vpravo je HSE Luxury v odstínu šedá Scotia.
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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 
verzí SE, HSE a HSE Luxury s motorem 
Si4 a prvkem výbavy na přání pro vozy 
s motorem TD4 180 k a modely Pure 
s motorem Si4.

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 vlevo je HSE Luxury v odstínu 
šedá Scotia. TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ 23





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 600 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 ŘÍZENÍVozidlo na snímku vlevo je HSE Luxury v odstínu šedá Scotia. 25
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ADAPTIVE 
DYNAMICS
Volitelný systém Adaptive Dynamics 
s vyspělými tlumiči MagneRideTM sleduje 
pohyby vozidla minimálně 1 000krát 
za sekundu. Okamžitými reakcemi na povely 
řidiče a stav vozovky zlepšuje ovladatelnost 
vozidla a minimalizuje náklon karoserie pro 
vyvážený jízdní komfort. Systém pro vozidla 
s motory TD4 180 k a Si4 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 (Torque Vectoring by 
Braking) zvyšuje agilitu a stabilitu vozidla 
při průjezdu zatáčkou. Systém je součástí 
standardní výbavy všech vozidel s pohonem 
všech kol. 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 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*, dodávaný 
na přání pro vozidla s motory TD4 180 k 
a Si4, 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 pro  vozní 
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)

TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ
*Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover. MagneRideTM je registrovaná ochranná známka společnosti BWI Company Limited S.A.  
Vozidlo na snímku vlevo a nahoře je HSE Luxury s paketem Dynamic Design v odstínu červená Firenze. Více informací o dostupnosti Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 
Vozidlo na snímku nahoře vpravo je HSE Luxury v odstínu šedá Scotia. 27
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ZVÝŠENÁ POLOHA ZA VOLANTEM
Zvýšená poloha za volantem modelu Discovery 
Sport 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 paketu HUD, 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. Systém rozpoznává 
značky omezení rychlosti (včetně variabilních značek 
nad vozovkou) a doplňkové dopravní značky, jako 
například nižší omezená rychlost za deště. Systém 
je součástí standardní výbavy modelu HSE Luxury. 
Pro modely Pure, SE a HSE je k dispozici jako výbava 
na přání.

*Nutno objednat s navigačním systémem InControl Touch nebo 
InControl Touch Pro.
Vozidlo na snímku vlevo je HSE Luxury v odstínu šedá Scotia.
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SNADNÉ ŘÍZENÍ
Model Discovery Sport 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 
A SLEDOVÁNÍ BDĚLOSTI 
ŘIDIČE
Asistent pro jízdu 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.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT  
S ASISTENTEM PRO JÍZDU  
V 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 Discovery Sport následovat.

AUTONOMNÍ  
NOUZOVÉ BRZDĚNÍ
V případě zjištění rizika potenciální 
kolize vůz 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.

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.
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PARKOVÁNÍ
Parkování v rušném městě není nijak snadná činnost. Proto je model Discovery Sport 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.

ZADNÍ KAMERA
Aby bylo parkování do těsných mezer ještě 
snadnější, jsou na dotykovém displeji na 
obrazu situace za vozem zobrazeny statické 
linie reprezentující vnější okraje vozidla 
a předpokládaná trajektorie pohybu.

Důležité upozornění: dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Viz strany 66-85.  
Více informací Vám ochotně sdělí nejbližší prodejce Land Rover. 31





JÍZDA S PŘÍVĚSEM
Discovery Sport si díky nejvyšší  
přípustné hmotnosti přívěsu až 2 500 kg  
a nejmodernější technice snadno poradí  
i s těmi největšími výzvami.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Elektricky ovládané tažné zařízení dodávané 
na přání je uloženo nenápadně za nárazníkem., 
aby byl zachován čistý atraktivní vzhled vozu. 
Homologováno pro nejvyšší přípustnou hmotnost 
přívěsu 2 500 kg.

ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Praktické a uživatelsky přívětivé odnímatelné 
tažné zařízení, které je součástí výbavy na přání, 
nenarušuje vnější design vozu.

ZADNÍ KAMERA
Zadní kamera poskytuje lepší výhled při couvání a 
je tak cenným pomocníkem při parkování. Kromě 
toho pomůže i během připojování přívěsu. Zadní 
kamera je součástí standardní výbavy modelů HSE 
a HSE Luxury. Pro modely Pure a SE je k dispozici 
jako výbava na přání.

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.

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.

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.

Předpisy týkající se jízdy s přívěsem se v jednotlivých zemích liší. Dodržujte příslušné předpisy ve vaší zemi.
Vozidlo na snímcích vlevo a nahoře je HSE Luxury v odstínu šedá Scotia. ASISTENČNÍ SYSTÉMY 33



InControl je souborem vyspělých technologií, které propojí Vás i Váš vůz Discovery Sport 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

Viz přehled standardní výbavy a výbavy na přání na stranách 78-79.
Vozidlo na snímku vlevo je HSE Luxury v odstínu bílá Yulong.

INCONTROL TOUCH
Multimediální systém InControl Touch je hlavním zdrojem konektivity, 
ovládání a zábavy ve voze Discovery Sport. 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 se 6 reproduktory

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
 – Vyspělý audiosystém Land Rover s výkonem 190 W a 10 reproduktory
 – Audiosystém Meridian™ se zesilovačem o výkonu 380 W  
a 11 reproduktory včetně subwooferu

 – 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 Discovery Sport 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 prostřednictvím chytrého telefonu. 
Díky tomuto propojení je život ještě jednodušší.

 – Wi-Fi Hotspot.

 INCONTROL SECURE
InControl Secure zjistí jakýkoli neoprávněný pohyb vozidla a umožňuje  
jeho sledování v případě odcizení.

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

 – 10” dotykový displej
 – InControl Protect
 – Audiosystém Meridian™ Surround Sound se zesilovačem o výkonu 825 W 
a 17 reproduktory včetně subwooferu 

 – Hlasové ovládání
 – Navigační systém InControl Touch Pro.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
 – Digitální rádio (DAB)
 – 10” dotykový displej Dual View
 – Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač)
 – Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech.

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
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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.

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.

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 jebližší prodejce Land Rover.

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 Wi-Fi Hotspot, 
který poskytuje stabilní připojení k internetu a umožňuje 
připojení až osmi zařízení.

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

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.

36



KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT.

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.

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.

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.

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.

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.
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Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd. 
Trifield a zařízení „three fields“ je ochranná známka společnosti Trifield Productions Ltd.
Interiér na snímku vlevo je HSE Luxury v odstínech Glacier/Lunar.  
Vozidlo na snímku vpravo je HSE Luxury v odstínu Kaikoura Stone.

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™

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

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

Audiosystém Meridian o výkonu 380 W 
je prvkem výbavy na přání pro verzi SE 
a součástí standardní výbavy pro verze HSE 
a HSE Luxury jako součást sady InControl 
Touch. Je vybaven 10 reproduktory 
a dvoukanálovým zesilovačem. Díky 
pečlivému uspořádání reproduktorů 
poskytuje výjimečnou kvalitu zvuku 
s krystalicky čistými výškami a plnými 
hlubokými basy.

Discovery Sport může být na přání vybaven 
audiosystémem In Control Touch Pro 
Meridian Digital Surround Sound s výkonem 
825 W, který disponuje 17 reproduktory 
včetně dvoukanálového subwooferu.

Tento systém používá 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.
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VČETNĚ SUBWOOFERUAUDIOSYSTÉM MERIDIAN DIGITAL  
SURROUND SOUND 825 WATTŮ 17 REPRODUKTORŮ
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KOMFORT PRO VŠECHNY
SEDADLA
U všech modelů jsou jako výbava na 
přání nabízena vyhřívaná přední sedadla. 
Pro ještě větší komfort mohou být vozidla 
na přání vybavena i vyhříváním sedadel  
ve druhé řadě.

Pro nejvyšší úroveň komfortu bez ohledu  
na venkovní teplotu jsou pro modely SE, 
HSE a HSE Luxury k dispozici vyhřívaná 
a klimatizovaná sedadla vpředu. Tento prvek 
výbavy na přání zajišťuje ventilaci sedadel 
čalouněných perforovanou kůží s výraznou 
texturou nebo kůží Oxford (v závislosti na 
specifikaci modelu). Nastavení pro řidiče 
a spolujezdce lze měnit nezávisle na sobě 
prostřednictvím dotykového displeje.

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.

V horkém počasí můžete naopak teplotu 
v interiéru vozu snížit. Systém lze snadno 
a pohodlně aktivovat dálkovým ovládáním 
nebo s předstihem prostřednictvím 
dotykového displeje, aby byl vůz ráno 
připraven přesně v okamžiku Vašeho 
pravidelného odjezdu.

KONFIGUROVATELNÉ 
AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ 
INTERIÉRU
Konfigurovatelné ambientní osvětlení vnáší 
do interiéru novou úroveň kultivovanosti 
a individualizace. Tento prvek je součástí 
standardní výbavy verze HSE Luxury, pro 
verze SE a HSE se dodává na přání.

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

VELKOPLOŠNÉ 
PANORAMATICKÉ  
STŘEŠNÍ OKNO
Na přání dodávané plně prosklené pevné 
panoramatické střešní okno 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 na snímku vpravo je HSE Luxury v odstínech Glacier/Lunar.40
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KOMFORT PRO VŠECHNY
ZÁBAVNÍ SYSTÉM 
PRO CESTUJÍCÍ VZADU
Na přání dodávaný zábavní systém 
pro cestující vzadu* je vybaven dvěma 
8“ displeji integrovanými do opěrek hlavy 
předních sedadel, dvojicí digitálních sluchátek 
WhiteFire®, jedním vstupem USB pro druhou 
řadu sedadel a samostatným dálkovým 
ovládáním. Cestující se tak mohou cítit 
jako doma při sledování oblíbeného filmu, 
televizního pořadu nebo při poslechu hudby. 
K dispozici pro modely HSE a HSE Luxury.

TELEVIZNÍ TUNER
Digitální vysílání televizních stanic** lze 
sledovat na displejích vzadu a na novém 
10" dotykovém displeji s vysokým rozlišením 
vpředu. K dispozici pro modely SE, HSE 
a HSE Luxury.

DOTYKOVÝ DISPLEJ  
DUAL VIEW
Na přání dodávaný systém Dual View* 
umožňuje řidiči a spolujezdci vpředu 
sledovat na 10" 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®.

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. K dispozici jako součást 
standardní výbavy pro model HSE Luxury, 
pro modely SE a HSE jako výbava na přání.

Tlačítko umístěné na vnitřní straně víka nebo 
na chytrém klíči umožňuje jeho automatické 
zavření.

VSTUPY USB  
S FUNKCÍ NABÍJENÍ
Potřebujete za jízdy nabíjet herní konzoli, 
tablet nebo chytrý telefon? Discovery Sport 
nabízí na přání až šest vstupů USB pro 
nabíjení pro všechny řady sedadel, které 
umožní snadné nabití Vašich přístrojů.

KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT.

*Podrobnější informace o dostupnosti Vám ochotně sdělí nejbližší prodejce Land Rover   **Přestože Land Rover i nadále 
úzce spolupracuje na vývoji standardů televizního vysílání po celém světě, nemůžeme žel zaručit funkci televizního tuneru 
ve všech zemích.
WhiteFire® je registrovaná ochranná známka společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover ji používá na základě 
licenční smlouvy.
Vozidlo na snímku vpravo nahoře je HSE Luxury v odstínu Kaikoura Stone. Interiér na snímcích vlevo a dole vpravo 
je HSE Luxury v odstínech Glacier/Lunar.
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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.

MOTORY

Vozidlo na snímku vlevo je HSE Luxury v odstínu šedá Scotia.
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ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H (S) NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
(KM/H)

EMISE CO2  
(G/KM)

5 / 5+2 SEDADEL

Vznětový motor TD4 2.0 l 150 k (man.) 11,7 180 134 / 139

Vznětový motor TD4 2.0 l 150 k (aut.) 10,3 180 139 / 139

Vznětový motor TD4 2.0 l 180 k (man.) 9,9 188 134 / 139

Vznětový motor TD4 2.0 l 180 k (aut.) 8,9 188 139 / 139

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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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 vůz Discovery Sport 
přináší další inovace na cestě k ještě vyšší hospodárnosti 
bez kompromisů v oblasti provozních vlastností. Modré 
logo SPORT na zádi vozidla označuje nejhospodárnější 
motory v rámci příslušné modelové řady.

MOTORY

POUZE PRO 5MÍSTNOU VERZI
ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H (S) NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

(KM/H)

 EMISE CO2  
(G/KM)

Vznětový motor eD4 2.0 l 150 k (man.) 10,6 180 123

Vznětový motor TD4 2.0 l 150 k (man.) 11,7 180 129
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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)

5 / 5+2 SEDADEL

Zážehový motor Si4 2.0 l 240 k (aut.) 8,2 200 191 / 197
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KAROSERIE A PODVOZEK

ODOLNOST A STABILITA
KAROSERIE
Vůz Discovery Sport 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.

Ocelová samonosná karoserie je odvozena 
z platformy pro kompaktní SUV značky 
Land Rover.

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

 – optimalizovaná konstrukce ocelové 
karoserie

 – hliníkové panely kapoty motoru, střechy 
a víka zavazadlového prostoru

 – lehké hliníkové komponenty náprav
 – příčný a přední nosník z hliníkové slitiny.

PODVOZEK  
A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Discovery Sport má vyspělý podvozek 
s nezávislým zavěšením všech kol. Inženýři 
značky Land Rover vyvinuli nový podvozek 
se zvláštním zřetelem na dosažení 
agilních, kultivovaných a dynamických 
jízdních vlastností na silnici při zachování 
legendárních terénních schopností vozů 
Land Rover. Lehké hliníkové komponenty 
podvozku nalézají v konstrukci modelu 
Discovery Sport široké uplatnění, protože 
optimalizují jízdní vlastnosti vyšší tuhostí 
a menší neodpruženou hmotou. Kromě 
toho přispívají také k nižší pohotovostní 
hmotnosti vozidla.

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.

PŘEDNÍ NÁPRAVA
V konstrukci přední nápravy jsou využity 
hliníkové komponenty. Pružicí a tlumicí 
vzpěry přední nápravy mají vyspělé 
hydraulické dorazy pro roztažení pružiny, 
které tlumí hluk a rázy od velkých 
nerovností, jako jsou například zpomalovací 
práhy. Tím je zajištěn maximální jízdní 
komfort při jízdě ve městě a terénu.

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE 
ZADNÍ NÁPRAVY
Vůz Discovery Sport má nezávislé  
zavěšení všech kol s novou vyspělou 
konstrukci víceprvkové zadní nápravy. 
Tím je zajištěna ještě vyšší úroveň jízdní  
dynamiky a kultivovanosti, zatímco  
kompaktní uspořádání zadní nápravy 
zvětšuje vnitřní prostor.

Cílem vývoje zadní nápravy bylo zajistit 
modelu Discovery Sport bezkonkurenční 
šíři schopností včetně pohotových reakcí, 
agilního chování a snadné ovladatelnosti 
společně s nejvyšší úrovní jízdního komfortu 
a kultivovanosti. Tento vůz vděčí za nejlepší 
terénní vlastnosti ve své třídě mimo jiné 
mimořádně dlouhé dráze odpružení kol.

Kompaktní víceprvková konstrukce 
s hliníkovými komponenty umožnila také 
vytvořit mnohem prostornější zadní část 
interiéru s větší šířkou v úrovni ramen 
a loktů, možností uspořádání sedadel 5+2 
a vyšším objemem zavazadlového prostoru.

Zadní náprava, uložená v optimalizovaném 
ocelovém pomocném rámu, je lehká a tuhá, 
aby byla zaručena optimální odezva  
na řízení v kombinaci s vynikajícími jízdními 
vlastnostmi a příkladnou kultivovaností.
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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 Discovery Sport 
bezpečnost. Výsledkem tohoto úsilí je první airbag pro chodce ve své třídě, systém 
autonomního brzdění v nouzové situaci a nejmodernější skelet karoserie vyrobený 
z ultravysokopevnostní oceli a lehkého hliníku. Organizace Euro NCAP udělila modelu 
Discovery Sport nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti*. U všech variant, včetně 
modelů s uspořádáním sedadel 5+2, je zaručena nejvyšší úroveň ochrany cestujících 
na všech sedadlech. Discovery Sport má také kompletní soubor prvků pasivní bezpečnosti 
včetně airbagů pro řidiče a spolujezdce, kolenního airbagu pro řidiče, bočních airbagů 
a okenních airbagů.

SYSTÉM OCHRANY CHODCŮ
Discovery Sport je vybaven nejmodernějším systémem airbagu pro chodce. Systém, 
navržený a vyzkoušený podle nejpřísnějších norem včetně vyspělých testů ve virtuální realitě 
i v reálných situacích, chrání chodce před kontaktem s patou čelního okna pomocí airbagu, 
který je uložen pod krytem u hrany kapoty motoru.

TLAKOVÉ SENZORY
Pro rozpoznání nárazu systém využívá vyspělé trubicové 
senzory tlaku v předním nárazníku.

ZDOKONALENÁ OCHRANA
V případě nárazu poskytuje tvar aktivovaného airbagu 
chodci ještě lepší ochranu.

VÝHLED ŘIDIČE
Airbag byl navržen tak, aby jeho aktivace co nejméně 
ovlivnila výhled řidiče z vozu.

SYSTÉM KONTROLY ZAPNUTÍ 
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

*Při testování v roce 2014.52
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BEZPEČNOST

3 AIRBAG PRO ŘIDIČE

4 AIRBAG PRO SPOLUJEZDCE

5 KOLENNÍ AIRBAG PRO ŘIDIČE

6 BOČNÍ OKENNÍ AIRBAG

7 BOČNÍ HRUDNÍ AIRBAG

8 DEAKTIVAČNÍ TLAČÍTKO ČELNÍHO 
AIRBAGU SPOLUJEZDCE

9 UPOZORNĚNÍ (VAROVNÝ TÓN)  
NA NEPŘIPNUTÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS

10 PŘEDEPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

11 ÚCHYTY ISOFIX

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

1 TLAKOVÝ SENZOR

2 AIRBAG PRO CHODCE
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TRVALÁ UDRŽITELNOST
Trvalá udržitelnost je základem všech 
našich aktivit. Všechny varianty poháněcího 
ústrojí modelu Discovery Sport jsme 
proto důsledně optimalizovali z hlediska 
ochrany životního prostředí, což je patrné 
z minimálních hodnot spotřeby paliva 
a emisí CO2.

Zážehové i vznětové motory jsou vybaveny 
nejmodernější technikou vysokotlakého 
vstřikování paliva a mohou se pochlubit 
nejvyspělejší konstrukcí s nízkým třením, 
která minimalizuje třecí ztráty. To platí i pro 
šestistupňové manuální a devítistupňové 
automatické převodovky, které mají 
nejmodernější olejovou náplň s nízkou 
viskozitou, která zaručuje nejvyšší účinnost.

Modely s manuální i automatickou 
převodovkou jsou standardně vybaveny 
vyspělým inteligentním systémem Stop/
Start, který automaticky vypne motor 
během pouhých 300 milisekund, jakmile 
vozidlo zastaví. Tato funkce snižuje spotřebu 
paliva a emise CO2 o pět až sedm procent.

Chytrý systém nabíjení akumulátoru 
rekuperací kinetické energie disponuje 
systémem inteligentního řízení 
energetických toků, který upřednostňuje 
nabíjení akumulátoru při zpomalování 
vozidla, kdy využívá kinetickou energii, 
která by jinak přišla vniveč. Tím se snižuje 
spotřeba paliva pro potřeby elektrické 
soustavy vozidla.

Velký pokrok v oblasti ochrany životního 
prostředí a snižování ekologické zátěže 
dokládá až 18,3 kg recyklovaného plastu 
použitého na konstrukci vznětových motorů, 
16 kg recyklovaného plastu použitého 
na konstrukci zážehového motoru Si4 
a až 22,3 kg obnovitelných a přírodních 
materiálů použitých na konstrukci každého 
vozu Discovery Sport.
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REŽIM ECO
Aktivací režimu ECO se v zájmu 
minimalizace spotřeby paliva a emisí CO2 
zajistí maximálně hospodárné nastavení 
vozidla včetně automatické převodovky.* 
Sériově dodávaná funkce ECO v interakci 
s Active Driveline** a dalšími komfortními 
prvky výbavy, jako je topení a klimatizace, 
usiluje za všech okolností o dosažení 
nejefektivnějšího způsobu jízdy.

Funkce ECO Data poskytuje řidiči 
informace a zpětnou vazbu prostřednictvím 
dotykového displeje s cílem podpořit 
hospodárnější styl jízdy.

OPTIMALIZOVANÁ 
AERODYNAMIKA
Discovery Sport má díky svému 
aerodynamičtějšímu profilu nejlepší 
aerodynamiku ze všech dosud vyráběných 
vozů Land Rover. Pro dosažení ještě lepší 
aerodynamiky jsou k dispozici jedinečná  
18” kola z lehké slitiny.

LEHKÉ MATERIÁLY
Discovery Sport používá lehké materiály 
a vyspělé technologie, které optimalizují 
provozní vlastnosti vozidla a hospodárnost. 
V konstrukci karoserie nalézají široké 
uplatnění lehké materiály. Optimalizovaný 
ocelový skelet je doplněn kapotou motoru, 
střechou a zadním výklopným víkem z 
hliníku, lehkými hliníkovými komponenty 
podvozku a příčným nosníkem přístrojové 
desky a čelním nosným rámem z hořčíku.

Optimalizována byla rovněž hmotnost 
komponentů systému pohonu všech kol 
(4WD). Také interiér byl navržen s ohledem 
na maximální efektivitu. Příkladem jsou 
optimalizované rámy sedadel, které jsou 
vyráběny z hlubokotažné oceli svařované 
laserem. 

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

Emise CO2 mohou být u variant E-Capability 
pouhých 123 g/km, pokud si zvolíte vůz se 
vznětovým motorem TD4 150 k s pohonem 
předních kol (2WD), nebo 129 g/km u verze 
s pohonem všech kol. Díky tomu bude Vaše 
vozidlo maximálně hospodárné.

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO 
CYKLU
Discovery Sport 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.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

*Je-li součástí výbavy   **Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
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DISCOVERY SPORT NABÍZÍ SKVĚLÝ 
VÝBĚR A FLEXIBILITU, ABYSTE SI 
MOHLI PŘIZPŮSOBIT VOZIDLO SVÝM 
PŘEDSTAVÁM.

Následující stránky Vás provedou logickou posloupností kroků, v nichž 
si sestavíte vůz, který bude vyhovovat Vašemu životnímu stylu. Máte 
několik možností od výběru motoru a modelu, přes barvy karoserie 
a interiéru, kola a ozdobné prvky až po detaily, které definují Váš styl.

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

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

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

56



Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz
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86-89 90-91 92-99

106-107

100-105

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR
Pečlivě zvolené barvy doplněné rozmanitými 
materiály. Interiér si můžete upravit podle 
svých představ.

KROK 6 
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ
Řada elegantního a praktického příslušenství 
vyhoví jakémukoli životnímu stylu.

KROK 4 
VYBERTE SI KOLA
Na výběr máte rozmanité styly kol,  
z nichž každý je navržen tak, aby zvýraznil 
odvážný exteriér.

KROK 3 
VYBERTE SI BARVU
Díky široké nabídce můžete dát najevo 
svůj osobní vkus.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické informace a údaje o rozměrech, provozních vlastnostech a specifikacích.
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KROK 1
VYBERTE SI MOTOR

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORŮ A SPOTŘEBA PALIVA
Zážehové a vznětové motory vynikají pokrokovou konstrukcí a jsou nabízeny v kombinaci s nejmodernější devítistupňovou automatickou převodovkou nebo s šestistupňovou manuální 
převodovkou. Emise CO2 mohou být u variant e-Capability pouhých 123 g/km, pokud si zvolíte vůz s pohonem předních kol, nebo 129 g/km u verze se vznětovým motorem, manuální 
převodovkou a pohonem všech kol. Díky tomu bude Vaše vozidlo maximálně hospodárné.

MODELY PODLE MOTORU
PURE SE HSE HSE LUXURY

Vznětový motor eD4 2.0 l 150 k (man.) 4 4 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l 150 k (man.) 4 4 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l 150 k (aut.) 4 4 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l 180 k (man.) 4 4 4 4

Vznětový motor TD4 2.0 l 180 k (aut.) 4 4 4 4

Zážehový motor Si4 2.0 l 240 k (aut.) 4 4 4 4

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

eD4 2.0 l TD4 2.0 l Si4 2.0 l

MAN. MAN. MAN. MAN. AUT. AUT. AUT.

VÝKON (k) 150 k E-CAPABILITY 150 k E-CAPABILITY 150 k 180 k 150 k 180 k 240 k

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)

Pohon všech kol
(4WD)

Výkon (kW/k) 110 / 150 110 / 150 110 / 150 132 / 180 110 / 150 132 / 180 177 / 240

Max. točivý moment (při 1/min) 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750

Zdvihový objem (cm ) 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999

Počet válců 4 4 4 4 4 4 4

Počet ventilů na válec 4 4 4 4 4 4 4

Uložení motoru napříč napříč napříč napříč napříč napříč napříč

SPOTŘEBA PALIVA

Počet sedadel 5 5 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

Město l/100 km 5,5 5,6 6,1 / 6,4 6,1 / 6,4 6,3 6,3 10,7 / 10,8

Mimo město l/100 km 4,2 4,5 4,6 / 4,6 4,6 / 4,6 4,7 4,7 6,8 / 6,8

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

Emise CO2 město g/km 142 146  160 / 167  160 / 167 165 / 165 165 /165 252 / 257

Emise CO2 mimo město g/km 110 118 120 / 121 120 / 121 125 / 125 125 / 125 160 / 162

Emise CO2 kombinované g/km 123 129 134 / 139 134 / 139 139 / 139 139 /139 191 / 197

Uvedené informace o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektrické energie odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) 
č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a 
jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. 
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. CO2 patří 
mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování. Upozornění na nízký stav paliva, pokud v nádrži zbývá přibližně 9 litrů. Vozidlo na snímku vlevo je HSE Luxury v odstínu šedá Scotia.
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2
DISCOVERY SPORT PURE DISCOVERY SPORT SE

 – Maska chladiče v odstínu Brunel s rámečkem 
v odstínu černá Narvik

 – Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Brunel
 – Kliky dveří v barvě karoserie
 – Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik
 – Nápisy Discovery v odstínu Brunel (kapota motoru 
a víko zavazadlového prostoru)

 – Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu antracitu
 – Ozdobné lišty na víku zavazadlového prostoru 
v odstínu černá Narvik

 – Halogenové světlomety

 – 17“ kola z lehké slitiny s 5 paprsky, Styl 522*
 – Sedadla čalouněná tkaninou
 – Sedadla vpředu nastavitelná manuálně v 6 směrech
 – Elektronický brzdový asistent (AEB)
 – Asistent pro jízdu v jízdním pruhu
 – Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná  
a vyhřívaná

 – Audiosystém Land Rover se zesilovačem  
o výkonu 80 W a 6 reproduktory.

Výbava verze Pure, plus:
 – Volant obšitý kůží
 – Parkovací senzory vzadu
 – Automatické ovládání světlometů, 
stěrače se senzorem deště

 – Tempomat 
 – Dvouzónová automatická klimatizace  
s pylovým filtrem

 – Ambientní osvětlení interiéru
 – Navigační systém InControl Touch na SD kartě.

Odlišné prvky výbavy od verze Pure:
 – Maska chladiče v odstínu Dark Atlas s rámečkem 
v odstínu černá Narvik

 – Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Dark Atlas
 – Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie
 – Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu stříbrná Dark Techno
 – 18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 511*
 – Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, 
vyhřívaná a sklopná (včetně osvětlení bezprostředního 
okolí vozu)

 – Vyspělý audiosystém Land Rover se zesilovačem  
o výkonu 190 W a 10 reproduktory.

PRO KAŽDÝ MODEL JSOU K DISPOZICI RŮZNÉ MOTORY A JEDINEČNÉ PRVKY VÝBAVY
S tímto průvodcem si snadno vyberete ideální Discovery Sport přesně podle svých představ.  
Na následujících stránkách se seznámíte se standardní výbavou jednotlivých modelů.

Vozidla na snímcích jsou vybavena na přání dodávanými xenonovými světlomety s LED signaturou pro denní svícení a mlhovými světlomety.
*Modely e-Capability se liší od vozidel na snímcích. Modely e-Capability budou vybaveny pouze 18“ koly z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 518.60
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

Výbava verze SE, plus:
 – Mlhové světlomety vpředu
 – Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel 
proti oslnění vozidel v protisměru

 – Parkovací senzory vpředu
 – Zadní kamera
 – Automatická klimatizace s vysoko umístěnými 
výdechy ventilační soustavy pro druhou řadu.

Odlišné prvky výbavy od verze SE:
 – Maska chladiče v odstínu Atlas s rámečkem 
v odstínu černá Narvik

 – Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas
 – Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu bílého stříbra
 – enonové světlomety s LED signaturou
 – 19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 521*
 – Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou
 – Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 8 směrech
 – Audiosystém MeridianTM se zesilovačem o výkonu 
380 W a 11 reproduktory vč. subwooferu  
(InControl Touch).

Výbava verze HSE, plus:
 – Parkovací asistent (podélné/příčné parkování,  
výjezd z parkovacího stání)

 – Asistent sledování dopravního značení
 – Asistent udržování vozu v jízdním pruhu včetně 
asistenta sledování bdělosti řidiče 

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

 – Bezdotykově ovládáné víko zavazadlového prostoru 
pomocí pohybového čidla

 – Bezklíčkový přístupový systém - Keyless Entry
 – Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru
 – Osvětlené hliníkové prahové lišty vpředu.

Odlišné prvky výbavy od verze HSE:
 – Leskle chromované horní a spodní části klik dveří
 – Nápisy Discovery (kapota/víko zavazadlového prostoru)
 – Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru 
v odstínu Atlas

 – Rámečky mlhových světlometů v odstínu Atlas
 – 19“ kola z lehké slitiny s 9 paprsky, Styl 902,  
broušená diamantem*

 – Sedadla čalouněná kůží Windsor
 – Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 10 směrech, 
s pamětí

 – Elektricky sklopná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka  
s pamětí a osvětlením bezprostředního okolí vozu.

Kompletní přehled standardní výbavy a prvků výbavy na přání pro všechny verze modelu Discovery Sport  
naleznete v přiložené brožuře Specifikace a ceny, nebo navštivte webové stránky landrover.cz 61
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INDIVIDUALIZACE EXTERIÉRU

PAKET DYNAMIC DESIGN
Odvážný. Strhující. Discovery Sport byl navržen bez kompromisů. 
Mezi vylepšení exteriéru patří nový design přídě a zádě s nově tvarovanými 
bočními lištami, které vytvářejí dramatický vzhled. Tyto prvky doplňuje 
nový design masky chladiče a krytů bočních ventilačních otvorů s černými 
mřížkami. Vzhled vylepšují rovněž osobité chromované koncovky výfukové 
soustavy a červené logo SPORT.

Pečlivě zvolené detaily v interiéru umocňují dojem, který zanechá Vámi 
zvolená kombinace barev. To samé platí i pro použité materiály, jako je  
kůže s výraznou texturou v modelu SE Dynamic nebo kůže Windsor v 
modelech HSE a HSE Luxury Dynamic. Příkladem ušlechtilých detailů  

je kontrastní lemování na sedadlech a opěrkách hlavy, sportovní volant obšitý 
perforovanou kůží a jedinečná struktura povrchové úpravy ozdobného obložení 
ve výplních dveří a na prostřední části přístrojové desky. Vzhled završují boční 
ozdobné lišty středové konzoly z kartáčovaného hliníku v tmavě šedém 
odstínu, které mohou být na přání nahrazeny variantou v odstínu červená 
Carmine pro ještě výraznější vzhled. Interiér verzí HSE a HSE Luxury 
Dynamic je vylepšen také hliníkovými sportovními pedály.

Vozidlo na snímku vlevo a nahoře je HSE Luxury s paketem Dynamic Design v odstínu červená Firenze.  
Více informací o dostupnosti Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

Rámečky mlhových světlometů v odstínu černá Narvik 20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 511,  
s leskle černou povrchovou úpravou

Chromované koncovky výfukové soustavy Boční ozdobné lišty středové konzoly  
z kartáčovaného hliníku v odstínu červená Carmine
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INDIVIDUALIZACE EXTERIÉRU –  
OZDOBNÉ PAKETY
Kromě standardních verzí modelu Discovery Sport si můžete přizpůsobit jeho 
exteriér podle svého vlastního vkusu. Limitovaná edice Discovery Sport Black 
(Rozšířený paket Black Design) je vybaven stávajícím paketem vnějších ozdobných 
prvků Black Design, který byl rozšířen o jedinečnou masku chladiče ve stylu 
Dynamic, černý nápis SPORT a tmavě tónovaná skla. Na výběr máte tři barvy laku 
karoserie, které završí celkový vzhled. Více informací o dostupnosti paketu Vám 
ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Paket Black Design dodá celkovému designu vozidla ještě asertivnější vzhled 
vnějšími ozdobnými prvky v odstínu černá Narvik a výběrem osobitých leskle 
černých kol z lehké slitiny.

Paket Graphite Design Vám umožní změnit individuální prvky vozidla na odstín 
Dark Atlas. Celek je doplněn šedou kontrastní střechou a výběrem úžasných kol 
z lehké slitiny s lesklou, tmavě šedou povrchovou úpravou.

DISCOVERY SPORT BLACK (ROZŠÍŘENÝ PAKET BLACK DESIGN)

 – Rozšířený paket Black Design Exterior
 – Maska chladiče a kryty bočních ventilačních otvorů 
"Dynamic Style"

 – Černý kryt airbagu pro chodce
 – Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu antracitu
 – Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass
 – Černý nápis SPORT
 – Černá kontrastní střecha
 – Čalounění stropu v odstínu Ebony
 – Ozdobné lišty po stranách středové konzoly  
z tmavošedého kartáčovaného hliníku 

 – Pouze ve spojení se třemi barvami karoserie:  
stříbrná Silicon, šedá Carpathian a bílá Yulong.
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PAKET GRAPHITE DESIGNPAKET BLACK DESIGN

 – Maska chladiče v odstínu Dark Atlas
 – Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Dark Atlas
 – Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik
 – Nápis Discovery v odstínu Dark Atlas (kapota motoru  
a víko zavazadlového prostoru)

 – Střecha v kontrastní barvě - šedá Corris 
 – Výběr lesklých, tmavě šedých 18“, 19“ a 20“ kol z lehké slitiny.

 – Maska chladiče a rámeček v odstínu černá Narvik
 – Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu černá Narvik
 – Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik
 – Černý nápis Discovery (kapota motoru  
a víko zavazadlového prostoru)

 – Výběr leskle černých 18“, 19“ a 20“ kol z lehké slitiny.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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STANDARDNÍ VÝBAVA

4 Standardní výbava.

Motor a převodovka, podvozek a jízdní dynamika

PURE SE HSE HSE LUXURY

Systém Stop/Start 4 4 4 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palubní počítač s informačním systémem 4 4 4 4
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4 Standardní výbava.

Vnější výbava a ozdobné prvky

PURE SE HSE HSE LUXURY

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané zadní sklo 4 4 4 4

JÍZDA S PŘÍVĚSEM

Řízení stability přívěsu 4 4 4 4

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

Tažné háky vpředu a vzadu 4 4 4 4

Kola a související výbava

PURE SE HSE HSE LUXURY

Souprava pro opravu poškozené pneumatiky 4 4 4 4

Uzamykatelné matice kol 4 4 4 4

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

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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STANDARDNÍ VÝBAVA

4 Standardní výbava.
(1) Čalounění stropu závisí na zvolené barevné kombinaci interiéru.

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné prvky

PURE SE HSE HSE LUXURY

ČALOUNĚNÍ STROPU

Čalounění stropu v odstínu Cirrus (1) 4 4 4 4

VNITŘNÍ VÝBAVA

Odkládací přihrádka vpředu uprostřed se dvěma držáky na nápoje 4 4 4 4

Stropní madla 4 4 4 4

Bezpečnost a zabezpečení

PURE SE HSE HSE LUXURY

Elektronický brzdový asistent (AEB) 4 4 4 4

Systém pro ochranu chodců 4 4 4 4

Airbagy (čelní a kolenní airbag pro řidiče, čelní airbagy pro spolujezdce, okenní airbagy a boční airbagy) 4 4 4 4

Obvodový bezpečnostní systém včetně alarmu (aktivace dálkovým ovladačem) 4 4 4 4

Zvukové upozornění na nepřipnutý bezpečnostní pás 4 4 4 4

Aktivace výstražných světel při intenzivním brzdění 4 4 4 4

Elektricky ovládané dětské pojistky 4 4 4 4

chyty ISOFI  pro dětské sedačky 4 4 4 4

Systém automatického uzamčení dveří při rozjezdu a jejich odemčení v případě nehody 4 4 4 4
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Asistenční systémy, praktická výbava a zavazadlový prostor

PURE SE HSE HSE LUXURY

Tlačítko Stop/Start pro spuštění/vypnutí motoru 4 4 4 4

Informace, komunikace a zábava

PURE SE HSE HSE LUXURY

Integrované rozhraní Bluetooth® pro připojení mobilních telefonů včetně funkce audio streaming 4 4 4 4

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.
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se. 

(1) Nedodává se s paketem E-capability   (2) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover    
(3) Standardní výbava verzí SE, HSE a HSE Luxury s motorem Si4   (4) Dodává se pouze v kombinaci s paketem Graphite Design. 
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.

Motory a převodovky, podvozek a jízdní dynamika

OBJEDNACÍ KÓD eD4 2.0 l TD4 2.0 l (150 k) TD4 2.0 l (180 k) Si4 2.0 l POPIS

Šestistupňová manuální převodovka 4 4 4 –

Devítistupňová automatická převodovka (1) 078BY – 8 8 4 Více informací naleznete na straně 45.

Pohon předních kol (2WD) 4 – – –

Pohon všech kol (4WD) pro hospodárnou jízdu – 4 4 4

Adaptive Dynamics včetně režimu Dynamic 027CY – – 8 8 Více informací naleznete na straně 27.

Active Driveline včetně Torque Vectoring by Braking (2) 027JC – – 8 8 Více informací naleznete na straně 27.

All Terrain Progress Control (ATPC) (3) 095CB – – 8 8 Více informací naleznete na straně 23.

Terrain Response – 4 4 4 Více informací naleznete na straně 20.

Asistent pro sjíždění strmých svahů HDC (Hill Descent Control) – 4 4 4 Více informací naleznete na straně 25.

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

Ochrana proti načerpání jiného paliva pro vznětové motory 4 4 4 –

Vnější výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY POPIS

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Střecha v kontrastní barvě - černá Santorini  
(kryty vnějších zpětných zrcátek v černé Narvik) 080AN – 8 8 8

Střecha v kontrastní barvě - šedá Corris  
(kryty vnějších zpětných zrcátek v černé Narvik) 080EE 8 (4) 8 8 8

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

Maska chladiče v odstínu Brunel s rámečkem v odstínu černá Narvik 4 – – –

Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Brunel 4 – – –

Maska chladiče v odstínu Dark Atlas s rámečkem v odstínu černá Narvik – 4 – –
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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 HSE HSE LUXURY POPIS

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Dark Atlas – 4 – –

Maska chladiče v odstínu Atlas s rámečkem v odstínu černá Narvik – – 4 4

Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas – – 4 4

Kliky dveří v barvě karoserie 4 4 4 –

Horní a spodní části klik dveří s lesklou chromovanou povrchovou úpravou – – – 4

Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik 4 – – –

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie – 4 4 4

Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru v odstínu černá Narvik 4 4 4 –

Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru v odstínu Atlas – – – 4

Nápisy Discovery v odstínu Brunel (kapota a víko zavazadlového prostoru) 4 4 4 –

Nápisy Discovery v odstínu Atlas (kapota a víko zavazadlového prostoru) – – – 4

Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu antracitu 4 – – –

Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu stříbrná Dark Techno – 4 – –

Kryty otvorů pro tažné oko v odstínu bílého stříbra – – 4 4

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané čelní sklo 040AK 8 8 8 8

Tepelně izolační sklo 047AP 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 Omezená viditelnost interiéru zvyšuje soukromí pro cestující 
na sedadlech vzadu.

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná a vyhřívaná 4 – – –

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná  
(včetně osvětlení bezprostředního okolí vozu) 030NB 8 4 4 –

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, 
s paměťovou funkcí (včetně osvětlení bezprostředního okolí vozu a 
automatického sklápění při zařazení zpětného chodu)

030NM – 8 8 4

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

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se. 
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 HSE HSE LUXURY POPIS

OSVĚTLENÍ

Halogenové světlomety 4 4 – –

enonové světlomety s LED signaturou 064CW 8 8 4 4 Zahrnuje zadní svítilny LED a ostřikovače světlometů.

Adaptivní xenonové HID světlomety s LED signaturou 064DI – 8 8 8 Zahrnuje zadní svítilny LED a ostřikovače světlometů.

Automatické ovládání světlometů, stěrače se senzorem deště 064HI 8 4 4 4 Světlomety se automaticky zapnou při nízké intenzitě světla 
a senzor deště zapne stěrače, jakmile začne pršet.

Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění vozidel  
v protisměru 030NT 8 8 4 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
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) K dispozici pouze v rámci paketu rozšířené výbavy pro Pure. 
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 HSE HSE LUXURY POPIS

SEDADLA

Sedadla čalouněná textilní tkaninou 4 4 – –

Sedadla čalouněná částečně kůží s výraznou texturou (kůže/Dinamica®) 033JC 8 (1) 8 – –

Sedadla čalouněná zrnitou kůží 033JE – 8 4 –

Sedadla čalouněná kůží Windsor – – – 4

Sedadla vpředu nastavitelná manuálně v 6 směrech 4 4 – –

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 8 směrech 033TY – 8 4 –

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 10 směrech s pamětí 033TZ – 8 8 4

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou 045AS – 8 4 4

Vyhřívaná sedadla vpředu 033BV 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 40.

Vyhřívaná a klimatizovaná sedadla vpředu 033KO – 8 8 8 Více informací naleznete na straně 40.

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu 033E 8 8 8 8 Vyhřívání krajních sedadel ve druhé řadě.  
Více informací naleznete na straně 40.

Vyhřívaná a klimatizovaná sedadla vpředu a vyhřívaná sedadla vzadu 033G – 8 8 8 Vyhřívání krajních sedadel ve druhé řadě.  
Více informací naleznete na straně 40.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Nedodává se pro interiér v odstínech Glacier/Lunar   (2) Pouze pro interiér v odstínech Glacier/Lunar   (3) Pouze pro interiéry v odstínech Almond/Ivory nebo Tan/Ebony. 
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.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY POPIS

SEDADLA

Sedadla ve druhé řadě, sklopná a dělená v poměru 60:40,  
bez možnosti nastavení polohy

4 – – – Více informací naleznete na straně 92.

Sedadla ve druhé řadě, sklopná a dělená v poměru 60:40,  
podélně posuvná, s nastavitelným sklonem opěradla 033CW 8 4 4 4 Více informací naleznete na straně 92.

Opěrka hlavy ve druhé řadě uprostřed 033DB 8 4 4 4

Středová loketní opěrka pro zadní sedadla se dvěma držáky na nápoje 033LM 8 4 4 4

VOLANTY

Volant z polyuretanu (PU) 4 – – –

Multifunkční volant obšitý kůží 032BV 8 4 4 4

Vyhřívaný multifunkční volant obšitý kůží 032DV 8 8 8 8

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Lak Ebony 4 – – – Více informací naleznete na stranách 94-95.

Kartáčovaný hliník Satin (1) 063BC 8 4 4 4 Více informací naleznete na stranách 94-95.

Kartáčovaný hliník Glacier (2) – 4 – 4 Více informací naleznete na stranách 94-95.

Kartáčovaný hliník červená Carmine 063BL – 8 8 8 Více informací naleznete na stranách 94-95.

ČALOUNĚNÍ STROPU

Čalounění stropu v odstínu Ivory (3) – – 8 8 Více informací naleznete na stranách 94-95.

Čalounění stropu v odstínu Ebony 032BU 8 8 8 8 Více informací naleznete na stranách 94-95.
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(4) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4 a paketem E-capability   (5) Nedodává se v kombinaci se vstupem USB s funkcí nabíjení ve středové konzole pro první řadu sedadel. 
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 HSE HSE LUXURY POPIS

VNITŘNÍ VÝBAVA

Klimatizace 4 – – –

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem 022A 8 4 4 4

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality 
vzduchu s automatickou recirkulací vzduchu 067BN – 8 8 8

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

Ovládání klimatizace s vysoko umístěnými výdechy ventilační soustavy  
pro druhou řadu sedadel 030FB 8 8 4 4

Ovládání klimatizace s vysoko umístěnými výdechy ventilační soustavy  
pro třetí řadu sedadel se vstupem USB (4) 022EB 8 8 8 8

Vyspělý alarm 076EL 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.

Kosmetická zrcátka s osvětlením 115AP 8 4 4 4

Manuálně sklopné vnitřní zpětné zrcátko 4 – – –

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 031CG 8 4 4 4

Ambientní osvětlení interiéru 064FB 8 4 4 –

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru 064FM – 8 8 4 Více informací naleznete na straně 40.

Kuřácký paket – 1. řada sedadel (5) 094AA 8 8 8 8 Včetně popelníku a zapalovače cigaret pro cestující  
v přední řadě.

Kuřácký paket – 2. řada sedadel 094AD 8 8 8 8 Včetně popelníku a zapalovače cigaret pro cestující  
ve druhé řadě.

Kuřácký paket – 1. a 2. řada sedadel (5) 094AE 8 8 8 8 Včetně popelníku a zapalovače cigaret pro cestující  
v přední a druhé řadě.

Osvětlené prahové lišty z hliníku vpředu 048BD – 8 8 4

Kobercové rohože vpředu a vzadu 079AJ 8 8 8 –

Prémiové kobercové rohože vpředu a vzadu – – – 4

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

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Dodává se pouze v kombinaci se vznětovým motorem a automatickou převodovkou   (2) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám 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.

Asistenční systémy, praktická výbava a zavazadlový prostor

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY POPIS

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Tempomat 065AB 8 4 4 4
Rozšíření tempomatu – aktivní omezovač rychlosti 
ASL (Active Speed Limiter) – Vám zabrání v překročení 
nastaveného rychlostního limitu.

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v koloně, varováním  
k dodržování odstupu od vozidla jedoucího vpředu a asistentem 
nouzového brzdění (1) (2)

065AG 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 30.

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) 4 4 4 –
Přední kamera sleduje vodorovné značení jízdního pruhu na 
obou stranách vozidla a diskrétně upozorňuje řidiče, pokud 
řidič vybočí z jízdního pruhu, aby mohl řidič včas zasáhnout.

Aktivní asistent udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Keep Assist) včetně 
asistenta sledování bdělosti řidiče (Driver Condition Monitor) 086BD 8 8 8 4 Více informací naleznete na straně 30.

Systém sledování dopravního značení (Traffic Sign Recognition) 086DB 8 8 8 4 Více informací naleznete na straně 29.

Výstražný systém sledování slepého úhlu (Blind Spot Monitor) s detekcí 
blížících se vozidel a systémem varování před kolizí při couvání (Reverse 
Traffic Detection)

086GF 8 8 8 4 Více informací naleznete na straně 30.

Parkovací senzory vzadu 086EH 8 4 4 4

Parkovací senzory vpředu 086EG 8 8 4 4

Zadní kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro připojení 
přívěsu 086FA 8 8 4 4 Více informací naleznete na straně 31.

Prostorový kamerový systém 086GC 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 31.

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd 
z parkovacího stání / zobrazení prostoru kolem vozu v rozsahu 360° 086HA 8 8 8 4 Více informací naleznete na straně 31.

Sledování hloubky brodu – Wade Sensing 075EC 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 25.
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Asistenční systémy, praktická výbava a zavazadlový prostor (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY POPIS

PRAKTICKÁ VÝBAVA

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním včetně nastavitelného času provozu 043BH 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 40.

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

Dálkové ovládání garážových vrat - HomeLink® 025FG – 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.

VÝBAVA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Kryt zavazadlového prostoru 063AH 8 4 4 4

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru - bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání/zavírání) 070BA – 8 8 4 Více informací naleznete na straně 43.

Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru 135AH 8 8 8 8
Kolejnice lze používat v kombinaci se systémem pro zajištění 
zavazadel, dodávaným jako příslušenství.  
Více informací naleznete na straně 102.

Odnímatelné tažné zařízení 028BL 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 33.

Elektricky výsuvné tažné zařízení 028EJ 8 8 8 8 Více informací naleznete na straně 33.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

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.
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) 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    
(2) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám 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.

Informace, komunikace a zábava

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY POPIS

Audiosystém Land Rover se zesilovačem o výkonu 80 W a 6 reproduktory 4 – – –

Audiosystém Land Rover se zesilovačem o výkonu 190 W  
a 10 reproduktory 025MF 8 4 – –

Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W  
a 11 reproduktory včetně subwooferu (InControl Touch) 025KM – 8 4 4 Více informací naleznete na straně 38.

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu (InControl Touch Pro) 025LN – 8 8 8 Více informací naleznete na stranách 38-39.

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

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) (1) 129AA – 8 8 8 Více informací naleznete na straně 43.

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech (2) 129AH – – 8 8 Více informací naleznete na straně 43.

Infotainmentová dotyková obrazovka vpředu s technologií Dual-View  
pro současné zobrazování dvou různých obsahů na témže displeji (2) 087AS – 8 8 8 Více informací naleznete na straně 43.

Navigační systém InControl Touch na SD kartě 087AT 8 4 4 4 Více informací naleznete na stranách 34-37.

Navigační systém InControl Touch Pro na SDD pevném disku 087AU – 8 8 8 Více informací naleznete na stranách 34-37.
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(3) Nedodává se v kombinaci s kuřáckým paketem a kuřáckým paketem pro první a druhou řadu   (4) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4 a paketem E-capability   (5) Dodává se pouze v kombinaci s pakety InControl Connect (Pro). 
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 HSE HSE LUXURY POPIS

Vstup USB pro první řadu sedadel včetně funkce nabíjení, umístěný  
v přihrádce na přístrojové desce 015AB 8 – – –

Vstup USB pro první řadu sedadel včetně funkce nabíjení, umístěný  
ve středové konzole (3) 015BB 8 4 4 4

Dva vstupy USB pro první řadu sedadel včetně funkce nabíjení  
(umístěny v přihrádce na přístrojové desce a ve středové konzole) (3) 015BA 8 8 8 8

Dva stupy USB pro druhou řadu sedadel včetně funkce nabíjení 054AH 8 8 4 4

Dva vstupy USB pro třetí řadu sedadel včetně funkce nabíjení (4) 054AI 8 8 – –

2 x 2 vstupy USB pro druhou a třetí řadu sedadel včetně funkce nabíjení (4) 054AJ 8 8 8 8

InControl Apps (5) 025PA 8 8 8 8 Více informací na stranách 34-37.

In Control Remote Premium (5) 011DA 8 8 8 8 Více informací na stranách 34-37.

InControl Wi-Fi (Wlan Hotspot pro kabinu vozidla) (5) 025RB 8 8 8 8 Více informací na stranách 34-37.

InControl Pro Services (5) 025RC – 8 8 8 Více informací na stranách 34-37.

InControl Protect 011BE 8 8 8 8

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

8 Na přání   – Nedodává se.
(1) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4 a paketem E-capability. 
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 HSE HSE LUXURY

PAKET ROZŠÍŘENÉ VÝBAVY PRO MODELY PURE 021BO

Sedadla čalouněná částečně kůží 8 – – –

Multifunkční volant obšitý kůží 8 – – –

Tempomat 8 – – –

Ozdobné lišty po stranách středové konzoly v satinovaném kartáčovaném hliníku 8 – – –

Kobercové rohože vpředu a vzadu 8 – – –

PAKET VIDITELNOST 041CB

Mlhové světlomety vpředu 8 8 – –

enonové světlomety s LED signaturou 8 8 – –

Adaptivní xenonové HID světlomety s LED signaturou – – 8 8

Prostorový kamerový systém – – 8 8

ZIMNÍ PAKET 072AC

Vyhřívaná sedadla vpředu 8 – – –

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu – 8 8 8

Vyhřívaný multifunkční volant – 8 8 8

Vyhřívané čelní sklo včetně vyhřívaných trysek ostřikovačů 8 8 8 8

KOMFORTNÍ PAKET 074G

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru - bezdotykové ovládání (funkce otevírání a zavírání) – 8 8 –

Bezklíčkový přístupový systém - Keyless Entry – 8 8 –

Dálkové ovládání garážových vrat - HomeLink® – 8 8 –

PAKET TŘETÍ ŘADA SEDADEL (1) 074OC

Sedadla ve druhé řadě sklopná a dělená v poměru 60:40, podélně posuvná, s nastavitelným sklonem opěradla 8 – – –

Dvě dodatečná sedadla ve třetí řadě (uspořádání sedadel 5+2) 8 8 8 8

Klimatizace s vysoko umístěnými výdechy ventilační soustavy pro třetí řadu sedadel se vstupem USB 8 8 8 8

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru – 8 8 –

Středová loketní opěrka vzadu se dvěma držáky na nápoje 8 – – –

Opěrka hlavy ve druhé řadě uprostřed 8 – – –
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ 017A

Parkovací senzory vzadu 8 – – –

Parkovací senzory vpředu 8 – – –

Zadní kamera s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu 8 – – –

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ TECH 017FY

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd z parkovacího stání/zobrazení prostoru kolem vozu v rozsahu 360° 8 8 8 –

Prostorový kamerový systém 8 8 8 8

Výstražný systém sledování slepého úhlu včetně detekce blížících se vozidel a systémem varování před kolizí při couvání 8 8 8 –

Systém sledování hloubky brodu - Wade Sensing 8 8 8 8

PAKET ZÁBAVNÍCH SYSTÉMŮ (2) 016AC

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 reproduktory včetně subwooferu (InControl Touch Pro) – 8 8 8

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) – 8 8 8

Navigační systém InControl Touch Pro – 8 8 8

ZÁBAVNÍ PAKET VČETNĚ ZÁBAVNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ NA ZADNÍCH SEDADLECH (3) 016AJ

Audiosystém MeridianTM Digital Surround Sound (825 W) s 16 reproduktory a subwooferem (InControl Touch Pro) – – 8 8

Televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač) – – 8 8

Infotainmentová dotyková obrazovka vpředu s technologií Dual-View pro současné sledování různých obsahů na témže displeji – – 8 8

Navigační systém InControl Touch Pro – – 8 8

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech – – 8 8

8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(2) Dodává se pouze v kombinaci s motorem TD4 o výkonu 150 k   (3) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám 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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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4 a paketem E-capability   (2) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover   (3) Nedodává se v kombinaci s motory eD4 a TD4 o výkonu 150 k. 
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 HSE HSE LUXURY

PAKET INCONTROL CONNECT 011CA

InControl Apps 8 8 8 8

InControl Wi-Fi (Wlan Hotspot pro kabinu vozidla) 8 8 8 8

InControl Remote Premium 8 8 8 8

PAKET INCONTROL CONNECT PRO 011CF

InControl Apps – 8 8 8

InControl Pro Services – 8 8 8

In Control Remote Premium – 8 8 8

PAKET PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ 074OP

Tepelně izolační sklo 8 8 8 8

Průhledový displej HUD (Head Up Display) 8 8 8 8

PAKET ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 028GA

Odnímatelné tažné zařízení 8 8 8 8

Zadní kamera s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu 8 8 – –

Parkovací senzory vzadu 8 – – –

Prostorový kamerový systém – – 8 8

PAKET ELEKTRICKY VÝSUVNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 028GC

Elektricky výsuvné tažné zařízení 8 8 8 8

Zadní kamera s vodicími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu 8 8 – –

Parkovací senzory vzadu 8 – – –

Prostorový kamerový systém – – 8 8

BRZDOVÝ PAKET PERFORMANCE (1) (2) 017SA

18“ brzdové kotouče – 8 8 8

Letní pneumatiky – 8 8 8

PAKET INTELLIGENT DYNAMICS (INTELIGENTNÍ DYNAMIKA)  (2) (3) 017AI

Active Driveline včetně Torque Vectoring by Braking 8 8 8 8

Adaptive Dynamics včetně Dynamic Mode 8 8 8 8
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

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 HSE HSE LUXURY

PAKET BLACK DESIGN – 18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY A STŘECHA V KONTRASTNÍ BARVĚ (1) 032GV

Černý exteriér – 8 – –

Černá kontrastní střecha – 8 – –

18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 511 – 8 – –

PAKET BLACK DESIGN – 19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY A STŘECHA V KONTRASTNÍ BARVĚ (1) 032GA

Černý exteriér – 8 8 8

Černá kontrastní střecha – 8 8 8

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 521 – 8 8 8

PAKET BLACK DESIGN – 20“ KOLA Z LEHKĚ SLITINY A STŘECHA V KONTRASTNÍ BARVĚ (1) 032GB

Černý exteriér – – 8 8

Černá kontrastní střecha – – 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 511 – – 8 8

PAKET BLACK DESIGN – 18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (1) 032GW

Černý exteriér – 8 – –

18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 511 – 8 – –

PAKET BLACK DESIGN – 19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (1) 032GF

Černý exteriér – 8 8 8

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 521 – 8 8 8

PAKET BLACK DESIGN – 20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (1) 032GG

Černý exteriér – – 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 511 – – 8 8
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

8 Výbava na přání   – Nedodává se.
(1) Nedodává se v kombinaci s motorem eD4 a paketem E-capability   (2) Informace o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám 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.

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

PAKET GRAPHITE DESIGN – 18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (1) 032II

Exteriér v odstínu Graphite 8 8 – –

Šedá kontrastní střecha 8 8 – –

18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a lesklou, tmavě šedou povrchovou úpravou, Styl 511 8 8 – –

PAKET GRAPHITE DESIGN – 19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (1) 032IJ

Exteriér v odstínu Graphite – 8 8 –

Šedá kontrastní střecha – 8 8 –

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a lesklou, tmavě šedou povrchovou úpravou, Styl 521 – 8 8 –

PAKET GRAPHITE DESIGN – 20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (1) 032IK

Exteriér v odstínu Graphite – – 8 –

Šedá kontrastní střecha – – 8 –

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a lesklou, tmavě šedou povrchovou úpravou, Styl 511 – – 8 –

PAKET DYNAMIC DESIGN: EXTERIÉR SE/HSE/HSE LUXURY (1) (2) 074 H

Exteriér Dynamic – 8 8 8

enonové světlomety s LED signaturou – 8 – –

Mlhové světlomety vpředu – 8 8 –

Parkovací senzory vpředu – 8 – –

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a saténovou, tmavě šedou povrchovou úpravou, Styl 525 – 8 8 –

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 511 – – – 8

PAKET DYNAMIC DESIGN: EXTERIÉR A INTERIÉR SE (1) (2) 074 G

Exteriér Dynamic – 8 – –

Interiér Dynamic SE – 8 – –

enonové světlomety s LED signaturou – 8 – –

Parkovací senzory vpředu – 8 – –

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou – 8 – –

Mlhové světlomety vpředu – 8 – –

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a tmavě šedou, satinovanou  povrchovou úpravou, Styl 525 – 8 – –
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL A VÝBAVU NA PŘÁNÍ

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 HSE HSE LUXURY

PAKET DYNAMIC DESIGN: EXTERIĚR A INTERIÉR HSE/HSE LUXURY (1) (2) 074 I

Exteriér Dynamic – – 8 8

Interiér Dynamic HSE – – 8 8

Sedadla vpředu nastavitelná elektricky v 10 směrech s pamětí – – 8 –

Elektricky sklopná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s pamětí a osvětlením bezprostředního okolí vozu – – 8 –

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a tmavě šedou, satinovanou povrchovou úpravou, Styl 525 – – 8 –

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 511 – – – 8

PAKET DISCOVERY SPORT BLACK (ROZŠÍŘENÝ PAKET BLACK DESIGN) – 19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (1) 032IL

Exteriér Discovery Sport Black – – 8 8

Černá kontrastní střecha – – 8 8

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass – – 8 8

Čalounění stropu v odstínu Ebony – – 8 8

Ozdobné lišty po stranách středové konzoly z tmavošedého kartáčovaného hliníku – – 8 8

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 521 – – 8 8

PAKET DISCOVERY SPORT BLACK (ROZŠÍŘENÝ PAKET BLACK DESIGN) – 20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (1) 032IM

Exteriér Discovery Sport Black – – 8 8

Černá kontrastní střecha – – 8 8

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass – – 8 8

Čalounění stropu v odstínu Ebony – – 8 8

Ozdobné lišty po stranách středové konzoly z tmavošedého kartáčovaného hliníku – – 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 511 – – 8 8
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3
Stříbrná Indus (metalický lak)

ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá

Bílá Yulong (metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá

Bílá Fuji (nemetalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá

Šedá Corris (metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná

Poté, co jste si vybrali svůj model Discovery Sport, 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.

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 Kaikoura Stone (metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá

Šedá Scotia (metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná

Zelená Aintree (metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá

Modrá Loire (metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá
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Černá Santorini (metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
edá

Oranžová Phoenix (prémiový metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná

Červená Firenze (metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá

Stříbrná Silicon (prémiový metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná

Dostupnost barev laků karoserie závisí na modelu a ročním období. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.88
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KROK 3
VYBERTE SI BARVU

Černá Farallon (prémiový metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
edá

Šedá Waitomo (prémiový metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná

Šedá Carpathian (prémiový metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá

Aruba (prémiový metalický lak)
ontrastní barva střechy dodávaná na přání
erná edá
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17“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
10 PAPRSKŮ 

STYL 105

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se. 
 

(1) Dodává se pouze jako součást paketu Black Design   (2) Standardní kola z lehké slitiny v kombinaci s motorem eD4 a paketem E-capability, žádné další prvky výbavy na přání   (3) Dodává se pouze jako součást paketu Graphite Design    
(4) Dodává se pouze jako součást paketů Black Design a Discovery Sport Black   (5) Dodává se pouze jako součást paketu Dynamic Design. Více informací o dostupnosti těchto prvků výbavy Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover    
(6) Kola z nabídky příslušenství musí být zvolena buď se standardními, nebo na přání dodávanými koly a dodávají se za příplatek. 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. 

17“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY  
5 PAPRSKŮ 
STYL 522

18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 511 
TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 521

18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 9 PAPRSKŮ 

STYL 109

18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 511

18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY  
5 PAPRSKŮ 
STYL 518 (2)

4

18“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY  
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 511 
LESKLÁ, ČERNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (1)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

KOLA

17“ kola z lehké slitiny s 5 paprsky, Styl 522 029UC 4 8 8 8

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

18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 511 029UE 8 4 – –

18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a tmavě šedou satinovanou povrchovou úpravou, Styl 511 029T 8 8 8 8

18“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky a leskle černou povrchovou úpravou, Styl 511 (1) 031H – 8 – –

18“ kola lehké slitiny s 5 paprsky, Styl 518 (2) 029TY 8 8 8 8

18“ kola z lehké slitiny s 9 dvojitými paprsky, Styl 109 029UD – 8 8 8

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 521 031NB – 8 4 –
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OBJEDNACÍ KÓD PURE SE HSE HSE LUXURY

KOLA

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, lesklá, tmavě šedá povrchová úprava, Styl 521 (3) 031JP – 8 8 –

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, leskle černá povrchová úprava, Styl 521 (4) 029UA – 8 8 8

19“ kola z lehké slitiny s 9 paprsky, Styl 902 031NA – 8 8 8

19“ kola z lehké slitiny s 9 paprsky, broušená diamantem, Styl 902 029UB – – – 4

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, saténová, tmavě šedá povrchová úprava, Styl 525 (5) 029 P – 8 8 –

19“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, keramicky leštěný povrch a červený proužek, Styl 523 (6)(7) VPLCW0104 8 8 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, saténová, leštěná povrchová úprava, Styl 524 (6) VPLCW0105 8 8 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Styl 511 029SB – 8 8 8

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, lesklá, tmavě šedá povrchová úprava, Styl 511 (3)  031J – – 8 –

20“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, leskle černá povrchová úprava, Styl 511 (8) 029TW – – 8 8

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY  
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 521 
LESKLÁ, ČERNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (4)

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 521 
LESKLÁ, TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ  

ÚPRAVA (3)

19“ KOLA Z LEHKĚ SLITINY  
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ STYL 523  
KERAMICKY LEŠTĚNÝ POVRCH, 

ČERVENÝ PROUŽEK (6)(7)

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 9 PAPRSKŮ 

STYL 902 
POVRCH BROUŠENÝ DIAMANTEM

19“ KOLA Z LEHKĚ SLITINY  
9 PAPRSKŮ 
STYL 902

19“ KOLA Z LEHKĚ SLITINY 
 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 525 
TMAVĚ ŠEDÁ, SATINOVANÁ POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA (5)

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 511

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ  

STYL 524 
SATINOVANÝ LEŠTĚNÝ POVRCH (6)

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 511 
LESKLÁ, ČERNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (8)

20“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
5 DVOJITÝCH PAPRSKŮ 

STYL 511 
LESKLÁ, TMAVĚ ŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (3)

KROK 4
VYBERTE SI KOLA

(7) Více informací o dostupnosti Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.   (8) Dodává se pouze jako součást paketů Black Design,  
Discovery Sport Black a Dynamic Design. Více informací o dostupnosti 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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Sedadla ve druhé řadě, sklopná a dělená v poměru 60:40, podélně posuvná, 
s nastavitelným sklonem opěradla

Tato sedadla, nabízená standardně pro verze SE, HSE a HSE Luxury, lze podélně 
posouvat dopředu/dozadu v rozsahu 160 mm, což umožňuje flexibilně využívat prostor 
pro zavazadla nebo maximalizovat prostor pro nohy cestujících vzadu. Tato sedadla mají 
také nastavitelný sklon opěradla pro ještě větší pohodlí.

Sedadla ve druhé řadě, sklopná a dělená v poměru 60:40, 
bez možnosti nastavení polohy (bez vyobrazení)

Modely Pure mají standardně pětimístný interiér s třemi pohodlnými 
sedadly vzadu, sklopnými a dělenými v poměru 60:40.

VYBERTE SI USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL5
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Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.czInteriér na snímku vlevo a nahoře je HSE Luxury v odstínu Glacier/Lunar.

Uspořádání sedadel 5+2

Elegantně integrovanou třetí řadu sedadel si můžete zvolit pro 
všechny verze s motory TD4 a Si4, pokud potřebujete ještě vyšší 
úroveň praktičnosti. Tato sedadla jsou ideální pro děti i dospívající, 
a také pro cestování dospělých osob na krátké vzdálenosti.

Jsou snadno přístupná po sklopení a odsunutí druhé řady sedadel 
dopředu. Složením třetí řady sedadel vznikne zavazadlový prostor 
s rovnou ložnou plochou, která je stejná jako u pětimístného modelu.

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR
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VÝHRADNĚ PRO PAKET DYNAMIC DESIGN

A B C D E F G H I

KOMBINACE BAREV
EBONY / EBONY

(strana 96)
CIRRUS / LUNAR

(strana 97)
GLACIER / LUNAR

(strana 97)
ALMOND / EBONY

(strana 96)
TAN / EBONY

(strana 97)
IVORY / EBONY

(strana 97)

EBONY / EBONY
s detaily Pimento‡

(strana 98)

EBONY / EBONY
s detaily Cirrus‡

(strana 99)

CIRRUS / EBONY
s detaily Ebony‡

(strana 99)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ebony Cirrus Glacier Almond Tan Ivory Ebony Ebony Cirrus

Koberce Ebony Lunar Lunar Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

MODEL

PURE (tkanina) 6 – – – – – – – –

PURE (částečně kožené čalounění)   6* – – – – – – – –

SE (tkanina) 6 – – – – – – – –

SE (částečně kožené čalounění) 6 6 6 – – – – – –

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

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

HSE (kůže Windsor) – – – – – – 6 6 6

HSE LUXURY (kůže Windsor) 6 – 6 – 6 6 6 6 6

OBLOŽENÍ PO STRANÁCH STŘEDOVÉ KONZOLY

Lak Ebony** 6 – – – – – – – –

artá ovan  hliník Satin 6 6 – 6 6 6 6 6 6

artá ovan  hliník Glacier – – 6 – – – – – –

artá ovan  hliník ervená Carmine† 6 6 6 6 6 6 6 6 6

artá ovan  hliník tmavě edá – – – – – – 6 6 6

BARVA KAROSERIE

ílá uji 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ílá ulon ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Stříbrná Indus 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6

edá Corris ˘ ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

edá Scotia 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6

elená Aintree 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

odrá oire 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

erná Santorini ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ 6 ˘ ˘

ervená irenze ˘ 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

ranžová Phoeni ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Stříbrná Silicon 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Aruba 6 6 6 6 6 6 6 6 6

edá aitomo ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

edá Carpathian 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6

erná arallon 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

˘ Kombinace doporučovaná designéry   6 Dodávaná kombinace   – Nedodává se.
*K dispozici pouze v rámci paketu rozšířené výbavy pro Pure   **Dodává se pouze pro modely Pure   †Nedodává se pro modely Pure   ‡Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.
Výše uvedená tabulka je pouze vodítkem pro lepší orientaci. Více informací 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.

VYBERTE SI KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR
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3

1

4

5

6

2

Své vozidlo si můžete nakonfigurovat na landrover.cz

1 2 3 4 5 6

KOMBINACE BAREV OZDOBNÁ PLOCHA 
VE VÝPLNÍCH DVEŘÍ

HORNÍ ČÁST 
VÝPLNÍ DVEŘÍ

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
VÝPLNÍ DVEŘÍ

OBLOŽENÍ PO STRANÁCH 
STŘEDOVÉ KONZOLY

PROSTŘEDNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

A Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Satin* Ebony

B Cirrus  unar Lunar Cirrus Lunar Lunar Kartáčovaný hliník Satin Cirrus

C Glacier  unar Lunar Glacier Lunar Lunar Kartáčovaný hliník Glacier Glacier

D Almond  bony Ebony Almond Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Satin Almond

E Tan / Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Satin Ebony

F Ivory  bony Ebony Ivory Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Satin Ivory

G bony  bony s detaily Pimento Ebony Ebony Ebony Ebony Kartáčovaný hliník Carmine Red Ebony

H bony  bony s detaily Cirrus Ebony Ebony Ebony Ebony Tmavě šedý kartáčovaný hliník Ebony

I Cirrus  bony s detaily bony Ebony Cirrus Ebony Ebony Tmavě šedý kartáčovaný hliník Cirrus

*Modely Pure jsou standardně vybaveny obložením po stranách středové konzoly s lakem Ebony.
Interiér na snímku nahoře je HSE Luxury v odstínech Glacier/Lunar.

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR
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Interiér na snímku: čalounění tkaninou Ebony.

Interiér na snímku: čalounění zrnitou kůží Almond.

NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR
Interiér modelu Discovery Sport ztělesňuje to nejlepší z moderního životního stylu. 
Odvážné horizontální a vertikální linie a vynikající úroveň komfortu vytvářejí prostor, 
 v němž budete chtít trávit čas se svou rodinou a přáteli. Na výběr je široká škála 
barevných kombinací a materiálů pro čalounění sedadel, které vyhoví jakémukoli vkusu.

Ebony / Ebony (k dispozici pro modely PURE, SE, HSE a HSE Luxury)

Almond / Ebony (k dispozici pouze pro model HSE)

A

D

Interiéry na snímcích ukazují pouze barvy interiéru a nereprezentují specifikaci konkrétního modelu.96
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Interiér na snímku: čalounění kůží Windsor Tan. Interiér na snímku: čalounění kůží Windsor Ivory.

Interiér na snímku: částečné čalounění kůží Cirrus. Interiér na snímku: čalounění zrnitou kůží Glacier.

Tan / Ebony (k dispozici pouze pro model HSE Luxury) Ivory / Ebony (k dispozici pouze pro model HSE Luxury)

Cirrus / Lunar (k dispozici pro modely SE a HSE) Glacier / Lunar (k dispozici pro modely SE a HSE Luxury)

E F

B C

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR
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Interiér na snímku: čalounění kůží Windsor v odstínu Ebony s prošíváním a lemováním 
v odstínu Pimento.

Ebony / Ebony s prošíváním a lemováním Pimento  
(k dispozici pouze v paketu Dynamic Design)

G

EXKLUZIVNÍ INTERIÉR PAKETU  
DYNAMIC DESIGN
Exkluzivně jako součást paketu Dynamic Design jsou nabízeny tři nádherné barevné 
kombinace čalounění zrnitou kůží v modelu SE Dynamic nebo kůží Windsor v modelech  
HSE a HSE Luxury Dynamic. Vzhled je doplněn jedinečným lemováním na sedadlech 
a opěrkách hlavy a bočními ozdobnými lištami na středové konzole z tmavě šedého 
kartáčovaného hliníku.

Více informací o dostupnosti Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.98
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Interiér na snímku: čalounění kůží Windsor v odstínu Ebony s prošíváním a lemováním 
v odstínu Cirrus.

Interiér na snímku: čalounění kůží Windsor v odstínu Cirrus s lemováním v odstínu Ebony.

Ebony / Ebony s prošíváním a lemováním Cirrus  
(k dispozici pouze pro paket Dynamic Design)

Cirrus / Ebony s lemováním Ebony  
(k dispozici pouze pro paket Dynamic Design)

H I

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

Discovery Sport 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 Discovery Sport 
specifickým potřebám řadou elegantního a praktického příslušenství. 
Nabízíme Vám příslušenství, které je odolné, víceúčelové a skýtá 
příležitost pro dokonalou individualizaci modelu Discovery Sport.

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 nahoře je HSE Luxury v odstínu bílá Yulong.100



KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

o ní ochranné rámy  
P CP

Boční ochranné rámy jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli s velmi lesklou 
povrchovou úpravou. Jejich robustní terénní vzhled zvýrazňuje vnější  
design vozidla.

Spodní ochrann  kryt z u lechtilé oceli  zadní  
P CP

Spodní ochranný kryt z ušlechtilé oceli pro zadní nárazník má design 
inspirovaný terénními vozy a leštěnou povrchovou úpravu.

Spodní ochrann  kryt z u lechtilé oceli  přední 
P CP

Spodní ochranný kryt z ušlechtilé oceli pro přední nárazník má design 
inspirovaný terénními vozy a leštěnou povrchovou úpravu.

Prahové li ty  osvětlení 
P CS AA  unar 
P CS P   bony (bez vyobrazení)

Prahové lišty jsou vybaveny osvětleným nápisem Discovery. Sada dvou kusů 
pro prahy dveří řidiče a spolujezdce.

Přihrádky do zavazadlového prostoru  
P CS

Do praktické schránky s přihrádkami lze uložit drobné předměty nebo jednotlivé 
nákupní tašky či zavazadla. Systém je vybaven uzamykatelným víkem a je zajištěn 
prostřednictvím upevňovacích ok ve tvaru písmene D v zavazadlovém prostoru.

Prahové li ty  individualizované 
P CS P   bony 
P CS AA  unar (bez vyobrazení)

Pro individualizované osvětlené prahové lišty si můžete vybrat nápis 
ve schválené sadě písma, který bude po otevření předních dveří  
zvýrazněn bílým osvětlením.

DESIGN

*Montáž bočních ochranných rámů může ovlivnit terénní schopnosti vozidla.   **Informace o dostupnosti Vám poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 101



Slune ní clony 
P CS   druhá řada 
P CS   třetí řada 
P CS   zadní víko (bez vyobrazení)

Sluneční clony se snadno instalují i odnímají. Cestujícím poskytují ochranu 
před teplem a ostrým světlem od slunce, a zvyšují tak komfort. K dispozici jsou 
tři verze pro boční okna ve druhé a třetí řadě a pro zadní okno ve výklopném 
víku zavazadlového prostoru.

ložn  systém na zadní stranu opěradla 
P S   lu usní kůže 
P S   standardní (bez vyobrazení)

Tento praktický úložný systém pro zadní stranu opěradel předních sedadel, 
vyrobený z kůže stejné kvality, jako je kůže Windsor pro čalounění interiéru, 
nabízí různé přihrádky pro uložení malých předmětů. Luxusní úložný systém 
na zadní stranu opěradla disponuje rovněž měkkým podšitím a magnetickými 
přezkami.

olejnice v podlaze  
zavazadlového prostoru 

P CS

Systém pro zaji tění zavazadel 
P CS

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.

Držák pro iPad®  
P S   iPad®‡ 
P S   iPad® 

Držák s logem Land Rover poskytuje bezpečné uchycení Vašeho přístroje 
iPad® k opěrkám hlavy, čelem k zadním sedadlům. Rychloupínací mechanismus 
umožňuje rychlou a snadnou montáž/demontáž přístroje iPad®.

Střešní box* 
VPLWR0100 – velký sportovní střešní box* 
VPLVR0061 – sportovní střešní box* (bez vyobrazení) 
VPLVR0062 – střešní box* (bez vyobrazení)
Střešní box se dodává v různých velikostech. Všechny verze mají oboustranné 
otevírání a jsou vybaveny integrovanými zámky pro bezpečné zajištění nákladu. 
Objem nabízených boxů sahá od 320 litrů u sportovního střešního boxu 
po 410 litrů u střešního boxu, resp. velkorysých 430 litrů u velkého sportovního 
střešního boxu. Maximální zatížení 75 kg.†

CESTOVÁNÍ

Podélné stře ní nosi e* 
P CR   stříbrné  

(panoramatická střecha) 
P CR   stříbrné (pevná střecha)  
P CR   erné (panoramatická střecha) 
P CR   erné (pevná střecha)

Podélné střešní nosiče umožňují snadnou 
montáž příčných střešních nosičů. Připravené 
uchycovací body zaručují optimální polohu 
z hlediska rozložení hmotnosti a dynamiky. 
Maximální zatížení je 75 kg.†

Pří né stře ní nosi e  
P CR

Drážka ve tvaru T umožňuje 
využívat celou délku elegantních 
a odolných příčníků z hliníku 
s leštěnou povrchovou úpravou 
pro montáž většího počtu 
příslušenství. Aerodynamický 
profil minimalizuje odpor 
vzduchu a hlučnost.

*Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše. Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem, a ovlivňovat tak funkci navigačního 
systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno.   **Vozidla s pevnou střechou vyžadují barevně sladěné samostatné povrchové lišty do žlábků pod podélnými střešními nosiči. Díl č. stříbrné – VPLCR0135 a černé – VPLCR0134   
†Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše   ‡Kompatibilní s 2., 3. a 4. generací přístrojů iPad®. Není kompatibilní s přístroji iPad Air™ a iPad Mini™. iPad® je registrovanou ochrannou známkou společnosti 
Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

ana do zavazadlového prostoru 
P CS   
P CS   s dělicí přepážkou pro zavazadlov  prostor (bez vyobrazení)

Vana do zavazadlového prostoru se zvýšenými okraji na třech stranách chrání 
koberce v zavazadlovém prostoru před znečištěním a opotřebením a umožňuje 
přepravu špinavých nebo mokrých předmětů.

zdobná li ta pro práh zavazadlového prostoru  
P CS AA  unar 
P CS P   bony (bez vyobrazení)

Lišta vyrobená z kartáčované ušlechtilé oceli s lesklou povrchovou úpravou 
chrání práh zavazadlového prostoru při nakládání a vykládání.

aji ovací sí  pro víko zavazadlového prostoru 
P CS

Zajišťovací síť zabraňuje vypadnutí předmětů ze zavazadlového prostoru po 
otevření zadního výklopného víka a maximalizuje využití dostupného prostoru. 
Je vyrobena z prémiových lehkých materiálů včetně velmi kvalitního hliníku, 
aby byla zaručena maximální odolnost.

dnímatelné tažné zařízení  
P CT
ásuvka tažného zařízení  
kolíková† 

P CT

Tažné zařízení s neměnnou v kou  
P CT
ásuvka tažného zařízení  
kolíková† 

P CT
Praktické odnímatelné tažné zařízení se snadno používá a lze ho rychle 
demontovat pro zachování čistého atraktivního vzhledu vozu. Nabízeno 
pro vozidla s uspořádáním sedadel 5+2 a úzkým náhradním kolem  
pro nouzové dojetí.

osi  jízdních kol pro tažné zařízení 
P R   nosi  dvou jízdních kol

P R   nosi  tří jízdních kol   
(bez vyobrazení)

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 
zatížení 51 kg (u nosiče pro tři jízdní kola).

epromokavé potahy sedadel 
P CS S A  vpředu (Almond) 
P CS S A  P CS S A  

druhá řada třetí řada  
(Almond  bez vyobrazení)

 
P CS P   vpředu ( bony) 
P CS P   P CS P   

druhá řada třetí řada  
( bony  bez vyobrazení)

Chrání sedadla před znečištěním, poškozením a opotřebováním. Snadná 
montáž, pratelné.

SPORTOVNÍ AKTIVITY

*S nosičem dvou a tří jízdních kol pro tažné zařízení je nutné objednat ochranný panel proti teplu od výfukové soustavy  VPLWR0124. 
**Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu 2 500 kg, resp. 2 200 kg pro verze s uspořádáním sedadel 5+2 (v závislosti na variantě motoru,  
převodného ústrojí a počtu sedadel). 
†Zásuvku tažného zařízení je nutné objednat se zobrazeným dílem. Více informací získáte od svého prodejce Land Rover.
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u a e Partition   ull Hei ht 
P CS

říž pro rozdělení  
zavazadlového prostoru  

P CS
Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru brání vniknutí zavazadel 
do prostoru pro cestující. Design dělicí přepážky do zavazadlového prostoru 
byl optimalizován pro funkci sklápění druhé řady sedadel. Mříž pro rozdělení 
zavazadlového prostoru na dvě části lze namontovat v kombinaci s dělicí 
přepážkou do zavazadlového prostoru.

Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru  s polovi ní v kou  
P CS

Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru brání vniknutí zavazadel 
do prostoru pro cestující. Design dělicí přepážky do zavazadlového prostoru 
byl optimalizován pro funkci sklápění druhé řady sedadel.

Pryžové podlahové rohože 
P CS   
P CS   třetí řada (bez vyobrazení)

Pryžové podlahové rohože chrání interiér před znečištěním.

Pevné bo ní schůdky  
P CP

Pevné boční schůdky usnadňují nejen nastupování a vystupování, ale zlepšují 
i přístup ke střeše vozu. Mezi stylistické úpravy vylepšující vzhled vozu patří  
lesklá vnější hrana z ušlechtilé oceli a protiskluzová povrchová úprava z pryže.

apa e ne istot 
P CP   vpředu 
P CP   vzadu 
P CP   vzadu pro místnou verzi

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

OUTDOOROVÉ AKTIVITY

Pryžová rohož do zavazadlového prostoru 
P CS

Nepropustná pryžová rohož přispívá k ochraně koberce v zavazadlovém 
prostoru před znečištěním. K dispozici je rovněž prodloužení pryžové 
rohože, které chrání zadní část opěradel sklopených zadních sedadel – díl č.: 
VPLCS0273.

*Kompatibilní s pryžovou rohoží do zavazadlového prostoru (VPLCS0279) a vanou do zavazadlového prostoru (VPLCS0268).   **Montáž pevných bočních schůdků může ovlivnit terénní schopnosti vozidla.104



KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

u usní kobercové rohože 
P CS AA  unar 
P CS P   bony (bez vyobrazení)

Kobercové rohože s dlouhým vlasem a nepropustnou podkladovou vrstvou 
o hmotnosti 2 050 g/m2.

ryty vněj ích zpětn ch zrcátek  leskle chromované 
P C

Leskle chromované kryty vnějších zpětných zrcátek dodávají vnějšímu designu 
modelu Discovery Sport ještě ušlechtilejší charakter. Tento krásný stylistický 
prvek doplňuje různé vnější díly s lesklou povrchovou úpravou.

Pá ky na volantu pro manuální řazení 
P S U  hliník 
P S CA   erven  hliník

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.

zduchové de lektory  bo ní okna 
P CP

Vzduchové deflektory pro boční okna zvyšují úroveň komfortu v interiéru při 
jízdě s otevřenými okny, protože snižují vzduchové turbulence a hlučnost 
a umožňují cirkulaci čerstvého vzduchu v interiéru.

Sportovní pedály 
P HS   vozidla s automatickou převodovkou 
P HS   vozidla s mechanickou převodovkou (bez vyobrazení)

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

ryt airba u pro chodce 
R   leskle ern

Leskle černá povrchová úprava krytu airbagu pro chodce posouvá vnější design 
modelu Discovery Sport na ještě vyšší úroveň. Tento úžasný stylistický doplňek 
ladí s různými variantami vnější výbavy a barvami karoserie.

OSTATNÍ
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ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

A B C
Standardní výška Nájezdový úhel vpředu Přechodový úhel Nájezdový úhel vzadu
Standardní režim 25° 21° 31°

B CA

Šířka se sklopenými zrcátky 2069 mm
Šířka včetně zrcátek 2 173 mm

Výška 
1 724 mm

Rozchod kol vzadu  
1 630 mm

Rozchod kol vpředu  
1 621 mm

Standardní výška
Se střešní anténou 1 724 mm

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu 
s panoramatickým střešním oknem 1 021 mm 
Výška stropu nad sedákem vzadu 984 mm

Rozměry zavazadlového 
prostoru
Vzpřímená zadní sedadla 
Výška 778 mm, šířka 1 318 mm 
Objem zavazadlového prostoru 981 litrů 
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 
1 108 mm 
Délka v úrovni podlahy 985 mm
Sklopená zadní sedadla 
Délka za první řadou 1 887 mm 
Délka za druhou řadou 985 mm 
Výška 778 mm Šířka 1 318 mm 
Max. objem zavazadlového prostoru  
1 698,1 litru 
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 
1 108 mm 
Max. délka v úrovni podlahy  
1 887 mm

Světlá výška
Standardní světlá výška 212 mm

Vozidla na snímcích jsou HSE Luxury v odstínu stříbrná Indus.

Rozvor 2 741 mm

Šířka 
zavazadlového 

prostoru  
1 318 mm

Celková délka 4 599 mm

Délka  
za druhou řadou 985 mm 

Délka  
za první řadou 1 887 mm 

Průměr otáčení
Stopový 11,6 m 
Obrysový 11,86 m 
Počet otáček volantu mezi rejdy 2,31

Brodivost
Maximální brodivost 600 mm
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Více informací naleznete na landrover.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE/PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

eD4 2.0 l TD4 2.0 l Si4 2.0 l

MAN. MAN. MAN. MAN. AUT. AUT. AUT.

VÝKON (k)
150 k  

E-CAPABILITY
150 k  

E-CAPABILITY 150 k 180 k 150 k 180 k 240 k

Počet sedadel 5 5 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

MOTOR

Vrtání (mm) 83 83 83 83 83 83 87,5

Zdvih (mm) 92,35 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 15,5 10+/-0,5

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Třmeny vpředu Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

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

Třmeny vzadu Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Jednopístkový  
plovoucí třmen

Průměr zadních kotoučů (mm) 300 300 300 300 300 300 300

Parkovací brzda Elektrická parkovací brzda integrovaná do třmenu

HMOTNOSTI (kg)

Hmotnost od 1 732 1 775 1 775 / 1 874 1 775 / 1 874 1 785 / 1 884 1 785 / 1 884 1 759 / 1 859

Celková hmotnost 2 380 2 505 2 505 / 2 660 2 505 / 2 660 2 505 / 2 660 2 505 / 2 660 2 505 / 2 620

Maximální zatížení nápravy (vpředu) 1 250 1 340 1 340 / 1 310 1 340 / 1 310 1 340 / 1 310 1 340 / 1 310 1 340 / 1 310

Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 200 1 270 1 270 / 1 430 1 270 / 1 430 1 270 / 1 430 1 270 / 1 430 1 270 / 1 410

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs 750 750 750 750 750 750 750

Největší přípustná hmotnost přívěsu 1 800 2 000 2 000 2 000 / 2 000 2 200 / 2 200 2 500 / 2 200 2 000 / 2 000

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

Maximální přípustná celková hmotnost soupravy 4 180 4 505 4 505 / 4 660 4 505 / 4 660 4 705 / 4 860 5 005 / 4 860 4 505 / 4 620

NOSNOST STŘECHY (kg)

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

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Největší rychlost (km/h)* 180 180 180 188 180 188 200

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

Objem palivové nádrže – využitelný 54 54 54 54 54 54 70

Filtr pevných částic DPF  
(Diesel Particulate Filter)

4 4 4 4 4 4 –

4 Standardní výbava   – Nedodává se.
*Dodržujte vždy platná omezení rychlosti.

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

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

FIREMNÍ VOZOVÉ  
PARKY A PODNIKATELÉ
Land Rover 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.

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 e periences

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 5164/16

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Jaguar Land Rover stále pracuje na vylepšování 
výbavy, designu a výroby. 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 1 600 km (podle toho, 
která situace nastane dříve) od předání nového registrovaného vozidla 
zákazníkovi se vztahují stejné záruční podmínky a lhůty jako na nové 
vozidlo. Na příslušenství zakoupené mimo tyto podmínky se vztahuje 
12měsíční záruka bez omezení ujetých kilometrů. Příslušenství 
Land Rover je důsledně testováno podle stejně přísných měřítek, která 
platí pro vozidla. Kontroluje se mimo jiné odolnost vůči korozi, zkoušky 
funkčnosti v extrémně horkém i mrazivém počasí, chování při kolizi 
a při aktivaci airbagu. Tím je zajištěno, aby příslušenství vždy odpovídalo 
nárokům na odolnost a bylo v souladu s platnou legislativou. Některé 
příslušenství nemusí být k dispozici pro všechny modely. Více informací 
Vám poskytne nejbližší prodejce vozů Land Rover.

Příslušenství Land Rover je konstruováno jako nedílná součást našich 
vozidel. Zatímco některé příslušenství, např. střešní nosiče, se vyznačuje 
jednoduchou montáží, některé výrobky vyžadují speciální nástroje a 
diagnostická zařízení, aby bylo zajištěno jejich správné propojení se 
strukturou a elektrickými systémy vozidla. Tyto produkty se na jednotlivých 
trzích liší. 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/ownership. 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.




