
ZCELA NOVÝ DISCOVERY
FIRST EDITION



Od roku 1947, kdy byl zkonstruován první 
vůz Land Rover, nepřetržitě vyrábíme vozidla, 
která zkoušejí, co všechno je možné. Vozidla, 
která ve svých majitelích vyvolávají nutkání 
objevovat nová území a zdolávat náročné 
terény. Naše vozy ztělesňují hodnoty 
designérů a konstruktérů, kteří je vytvořili. 
Každé z nich dostalo do vínku kultovní rysy 
britského designu a mimořádně vyvážené 
schopnosti. Pokračujeme tak v objevování 
nových krajin, boříme konvence a vzájemně 
se povzbuzujeme na cestě dál. S vozem 
Land Rover může být váš život ještě 
intenzivnější a hranice možností budete 
posouvat dál v souladu s naším sloganem 
„Above and Beyond“.



„PROVEDENÍ FIRST EDITION 
DÁVÁ ZÁKAZNÍKŮM MOŽNOST 
POŘÍDIT SI JEDINEČNOU VERZI 
NOVÉHO MODELU DISCOVERY. 
TOTO PŮSOBIVÉ VOZIDLO 
SE VYZNAČUJE ÚŽASNÝM 
DESIGNEM, VYTŘÍBENÝMI 
DETAILY A PRAKTICKOU 
VŠESTRANNOSTÍ A DÁVÁ 
DOKONALOSTI NOVÝ VÝZNAM.“

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

Vyobrazená vozidla pocházejí z globální řady Land Rover. Vyobrazená vozidla jsou vybavena volitelnými koly a řadou prvků výbavy na přání. 
Specifikace, volitelná výbava a dostupnost se mohou na jednotlivých trzích lišit a je třeba si je ověřit u místního prodejce značky Land Rover. 
Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu oranžová Namib.
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ÚVOD 

ZCELA NOVÝ DISCOVERY  
„FIRST EDITION“.  
POKRAČOVATEL SLAVNÉ TRADICE.
Od chvíle, kdy se v roce 1989 poprvé objevil v ulicích, na rozblácených cestách a v pouštích, vydal se model 
Discovery svou vlastní cestou. Stal se synonymem výkonnosti a všestrannosti v terénu i ve městech, od Aljašky  
až po Zambii. Zcela nový Discovery First Edition si všechny tyto vlastnosti uchovává a přidává k nim několik 
průkopnických inovací značky Land Rover, s nimiž se může vydat do neprobádaných končin.

Vozidla na snímku představují výběr jedinečných modelů Land Rover Discovery ze sbírek muzea British Motor Museum. Dále je na snímku 
model Discovery Graphite v barvě šedá Waitomo a zcela nový Discovery First Edition v barvě oranžová Namib.



KONCEPT ZCELA NOVÉHO MODELU 
DISCOVERY FIRST EDITION
Zcela nový Discovery First Edition představuje zásadní pokrok v designu SUV. Prestižní vůz je k dispozici v omezeném  
počtu, což ještě zvyšuje jeho exkluzivitu a touhu vůz vlastnit. Radikální, výrazný a charakteristický přístup ke zhmotnění 
vize značky Land Rover o nejvšestrannějším a nejschopnějším SUV. Zcela nový Discovery First Edition představuje 
kombinaci flexibility nádherně zpracovaného interiéru se sedmi plnohodnotnými sedadly, designovými detaily určenými 
výhradně pro verzi First Edition, s dramatickými proporcemi, čistými, moderními liniemi a dynamickou siluetou.

Ať míříte kamkoliv a přejete si vzít kohokoli či cokoli s sebou, zcela nový Discovery First Edition  
je jediný vůz, jaký budete kdy potřebovat. 

Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu oranžová Namib.



CHYTRÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY

SEDM PLNOHODNOTNÝCH SEDADEL S INTELIGENTNÍM SKLÁPĚNÍM 
Zcela nový model Discovery First Edition je v rámci standardní výbavy vybaven třemi 
řadami sedadel s inteligentním sklápěním, které vám umožní nakonfigurovat sedadla 
druhé a třetí řady pomocí spínačů umístěných v zavazadlovém prostoru nebo na 
hlavním dotykovém displeji. Díky průkopnické technologii Land Rover navíc můžete 
prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu nakonfigurovat sedadla na dálku, i když 
se právě nenacházíte uvnitř vozu. Podrobnosti najdete na straně 12. 

ZVÝŠENÁ POLOHA ZA VOLANTEM
K zajištění lepšího výhledu na cestu před vámi  
byl zcela nový Discovery First Edition navržen 
s proslulou zvýšenou polohou za volantem.

MIMOŘÁDNÉ SCHOPNOSTI
Původ a DNA vozu se nedají zapřít. S jízdními technologiemi, jako 
je systém Terrain Response 2 a All Terrain Progress Control (ATPC) 
ve standardní výbavě, disponuje zcela nový Discovery First Edition 
schopnostmi pro jízdu v jakémkoli terénu. Je vždy připraven vydat se  
na cestu a zvládnout jakoukoli nečekanou náročnou situaci bez ohledu  
na panující podmínky. Podrobnosti najdete na straně 13.

Tento první bezdotykově ovládaný systém svého druhu, u modelu First 
Edition ve standardní výbavě, tvoří plochu k posezení i pro náklad a dá 
se použít i jako zarážka k zajištění nákladu v případě otevřeného víka 
zavazadlového prostoru. 

ELEKTRICKY VÝKLOPNÉ VNITŘNÍ VÍKO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
(SPODNÍ ČÁST)

ACTIVITY KEY
Systém Activity Key, který je u vozu Land Rover použit poprvé 
a u modelu First Edition je součástí standardní výbavy, vám umožní 
žít naplno. Princip spočívá v zapouzdření klíče do robustního a plně 
vodotěsného náramku, který vám umožní provozovat nejrozmanitější 
aktivity, od plachtění až po parašutismus – a vy přitom víte, že váš vůz 
je neustále v bezpečí.

MIMOŘÁDNÉ SCHOPNOSTI PRO JÍZDU S PŘÍVĚSEM
V průběhu let si model Discovery získal celosvětový věhlas pro své tažné 
schopnosti, a právě proto většina lidí očekává, že i tento vůz naplní jejich nejvyšší 
nároky. A v tom je nový model rozhodně nezklame. Zcela nový Discovery First 
Edition posouvá tyto schopnosti na novou úroveň. Působivá nejvyšší přípustná 
hmotnost přívěsu až 3 500 kg je zárukou, že svému vznešenému rodu bude dělat 
čest. Podrobnosti najdete na str. 14.

Součástí standardní výbavy zcela nového Discovery First Edition je 
celá řada nejmodernějších technologií, například systém InControl 
Touch Pro, velký počet vstupů USB a nejnovější informační a zábavní 
systém, se kterým se vy ani ostatní cestující nebudete nikdy nudit.

INTUITIVNÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Ve zcela novém Discovery First Edition 
najdete úložné prostory i v místech, kde 
byste je nikdy nehledali. Například pod 
výklopným víkem za ovládacím panelem  
klimatizace nebo v horní a dolní příruční 
schránce či jako objemný prostor  
pod držáky nápojů ve středové konzole. 

Všichni cestující si mohou vychutnávat optimální komfort a jedinečný výhled. 
Cestující ve druhé řadě sedadel mají prostor pro nohy 954 mm, ve třetí řadě  
je k dispozici 851 mm.

PROSTOR PRO NOHY, STUPŇOVITÉ USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL 

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU BEZ KOMPROMISŮ
Zásluhou objemu zavazadlového prostoru až 2 500 litrů, zahrnujícího 
velkorysý úložný prostor pod podlahou – ideální pro mokré či znečištěné 
předměty – a flexibilitě sedmi sedadel, uspokojí zcela nový Discovery 
First Edition všechny požadavky, které na automobil kladete.

ZCELA NOVÝ DISCOVERY FIRST EDITION –  
FAKTA
Forma, funkce a příkladné úrovně propracovanosti společně vytvářejí jeden z dosud nejpůsobivějších vozů značky Land Rover. 
Elektronickému pneumatickému odpružení, síle a terénním schopnostem, které jsou jeho přirozenou součástí,  
jsou rovnocenným partnerem pouze jeho výrazný, moderní vzhled a okouzlující luxusní prvky. Interiér charakterizovaný 
výraznými horizontálními a vertikálními liniemi se vyznačuje prvotřídním designem a využitím prémiových materiálů.

Všestrannost kabiny je zvýrazněna standardně dodávaným, snadno konfigurovatelným sedmisedadlovým  
uspořádáním a spoustou úložného prostoru, s důmyslným využitím prostoru a propracovaným komfortem.

Kompletní seznam prvků a výbavy na přání naleznete v aktuálním ceníku a u nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Land Rover. 
Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu černá Farallon.



DESIGN

EXTERIÉR
Exteriér vozu Discovery představuje přepracovaný revoluční design nové 
generace. Zcela nový Discovery First Edition má jako plnohodnotné SUV 
nádherné proporce. Světlomety a koncová světla těsně obepínají vozidlo 
a v kombinaci s krátkými převisy vpředu a vzadu vizuálně vůz zkracují.

Výrazně skloněné čelní sklo, stoupající boční linie prolisu a elegantní silueta 
s ladnými křivkami vytvářejí proudnicový a dynamický tvar přinášející příznivé 
hodnoty aerodynamické účinnosti spolu s jedním z nejprostornějších interiérů 
ve své třídě. Sloupek C v barvě karoserie, střecha s odstupňovanou výškou 
a asymetrický prvek na zadním panelu pro rámeček registrační značky odkazují 
na bohatou historii designu předchozích modelů Discovery.

Prvky s čistými a plynulými liniemi, dynamický klínovitý profil a světla obepínající 
vozidlo přinášejí výrazný soudobý vzhled. Ve standardní výbavě všech modelů 
zcela nového Discovery First Edition jsou důmyslně navržená LED světla. Jejich 
konstrukce obepínající boky vozu umožňuje lepší viditelnost ukazatelů směru 
a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti.

Zcela nový Discovery First Edition je sofistikovaný a uhlazený a ztělesňuje 
podmanivý moderní britský design. Exteriér vozu je k dispozici ve třech 
prémiových metalických barvách: oranžová Namib, stříbrná Silicon a černá 
Farallon. Dostupné barvy exteriéru najdete na straně 22.

Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu stříbrná Silicon.



Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu oranžová Namib.



STYLINGOVÉ DETAILY EXTERIÉRU MODELU FIRST EDITION
Elegantní vůz je vybaven spoustou výrazných nápaditých prvků. Součástí 
standardní výbavy jsou výrazná 21“ kola z lehké slitiny, pro sportovnější 
vzhled vozu je k dispozici možnost osazení 22“ kol. U vozidel v barvě oranžová 
Namib jsou standardně dodávána leskle černá kola. K dispozici jsou tři prémiové 
metalické barvy exteriéru doplněné maskou chladiče, kryty bočních ventilačních 
otvorů a nápisem na kapotě a víku zavazadlového prostoru v černé barvě. 

Speciálně vyrobené emblémy First Edition, které najdete jen u tohoto vozu, 
jsou diskrétně umístěny na středním sloupku a jsou viditelné po otevření dveří 
řidiče nebo spolujezdce. Představují charakteristický a jedinečný prvek, který 
při každém nastupování a vystupování připomene originalitu zcela nového 
vozu Discovery First Edition. Ve spojení s lakem karoserie oranžová Namib lze 
výběrem černé kontrastní střechy ještě zvýraznit designovou výjimečnost zcela 
nového modelu Discovery First Edition.

Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu oranžová Namib.



INTERIÉR
Mimořádně atraktivní interiér je opětovným představením klasických 
designových prvků vozu Discovery využívajících působivé horizontální 
a vertikální linie, které se propojují v přístrojové desce. Uplatnění 
materiálů, jako jsou prémiová kůže Windsor a ozdobné kovové obložení 
Cartography, vytváří spolu s precizním řemeslným zpracováním 
kultivovaný a moderní styl.

10,2“ dotykový displej informačního a zábavního systému umožňuje  
spojení s okolním světem. Na dosah ruky tak máte nepřeberné množství 
zábavy a informací. Chytré využití konstrukce sedadel a odkládacích 
prostor zajišťuje prvotřídní pohodlí vám, vaší rodině i přátelům.

Interiér na snímku je First Edition v provedení Ebony/Ebony s prošíváním a mikrokédry Nimbus.



DESIGNOVÉ DETAILY INTERIÉRU MODELU FIRST EDITION
Cit pro detail. Nejušlechtilejší materiály. To jsou vlastnosti, na které se naši designéři 
při tvorbě interiéru pro zcela nový Discovery First Edition zaměřili. Interiér čalouněný 
prémiovou kůží Windsor je k dispozici ve třech výrazných barevných variantách: 
interiér v provedení Nimbus/Ebony se sedadly z kůže Windsor v odstínu Nimbus 
s prošíváním a kédrováním v odstínu Ebony, interiér v provedení Ebony/Ebony se 
sedadly z kůže Windsor v odstínu Ebony s prošíváním a kédrováním v odstínu Nimbus  
nebo interiér v provedení Vintage Tan/Ebony se sedadly z kůže Windsor v odstínu 
Vintage Tan s prošíváním a kédrováním v odstínu Nimbus*. Všechny tyto kombinace 
jsou dokonalým doplňkem moderního interiéru vozu. Kompletní nabídku dostupných 
barevných provedení interiéru najdete na straně 24.

V prostoru kabiny naleznete řadu nádherných, oku lahodících stylingových prvků. 
Špičkovým vzhledem se pyšní například svislé lišty obložení z hliníku kartáčovaného 
ve třech směrech.

Exkluzivně pro zcela nový model Discovery First Edition je pojato hliníkové obložení 
Cartography mapující dosavadní cestu modelu Discovery. Obložení nádherně dotváří 
vzhled dveří a středové části přístrojové desky. Jedinečný, precizně provedený prvek 
podtrhuje osobitý charakter a styl vozidla a zobrazuje řadu míst Velké Británie, kde byl 
vůz navržen a vyroben, například designové centrum Land Rover ve městě Gaydon, 
špičkový výrobní závod ve městě Solihull a hlavní město britského designu – Londýn.

Na střední konzole je leptáním zhotoven speciální emblém „First Edition“ dotvářející 
dokonalý vzhled interiéru.

*Dodává se pouze s lakem karoserie stříbrná Silicon a černá Farallon. 
Interiér na snímku je First Edition v provedení Ebony/Ebony s prošíváním a mikrokédry Nimbus.



SEDM PLNOHODNOTNÝCH 
SEDADEL
Standardně dodávaných sedm plnohodnotných sedadel ve zcela novém Discovery 
First Edition je příkladem skutečného komfortu a všestrannosti. Uspořádání ve třech 
řadách a praktické ovládání nenabízí příjemné prostředí, jaké neposkytuje žádné 
jiné vozidlo této třídy. Sklon opěradel u podélně posuvných sedadel druhé řady, 
dělených v poměru 60:40, lze například nastavit elektricky a sedadla jsou rovněž 
vybavena otvorem pro přepravu dlouhých předmětů. Stupňovité uspořádání sedadel 
se stará o maximálně komfortní výhled na cestu pro všechny cestující, stupňovitá 
střecha poskytuje více místa nad hlavou ve druhé a třetí řadě. To je chytré využití 
prostoru, které všem zaručí cestování v prvotřídním pohodlí. Navíc je tu celá řada 
prvků, které jsou součástí standardní výbavy, například vyhřívaná a chlazená sedadla 
v první a druhé řadě přispívají k pohodlí a příjemnému pocitu cestujících.

DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ  
INTELIGENTNÍ SKLÁPĚNÍ 
SEDADEL
U zcela nového modelu Discovery First Edition vybaveného třetí řadou sedadel  
existuje několik snadných možností pomocí volitelného dálkového ovládání sklápění 
sedadel: pomocí dotykového displeje, spínači umístěnými v zavazadlovém prostoru 
nebo přes naši inovativní aplikaci pro chytré telefony. I když vás od vozu dělí pěkná 
vzdálenost, stojíte třeba ve frontě v prodejně, můžete vozidlo připravit na svůj 
návrat a dokonale upravit jeho prostor podle velikosti nebo tvaru předmětů, které 
potřebujete odvézt. Standardně dodávaná funkce vám umožní změnit konfiguraci 
sedadel bez jakékoli námahy.

Sklopný mechanismus elektricky nastavitelných sedadel využívá inteligentní řídicí 
systém, který zajistí hladké, bezpečné a pohodlné sklopení sedadel včetně opěrek 
hlavy. Systém je schopen zjistit, zda jsou sedadla obsazená nebo jsou na nich 
položeny nějaké předměty, a při sklápění automaticky upravuje jejich polohu tak,  
aby se předešlo kolizi.



Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu oranžová Namib.

JÍZDNÍ TECHNOLOGIE

TRVALÝ POHON  
VŠECH KOL
Zcela nový model Discovery First Edition je vybaven inteligentním 
systémem trvalého pohonu všech kol Land Rover (4WD), 
který zajišťuje bezkonkurenční schopnosti za každého počasí 
na každém povrchu. Standardně montovaná dvoustupňová 
rozdělovací převodovka je vybavena přídavnou sadou nižších 
převodových stupňů, které se mohou stát neocenitelným 
pomocníkem v náročných jízdních podmínkách. Základem systému 
je elektronický mezinápravový diferenciál nabízející rozdělení 
točivého momentu 50:50 mezi přední a zadní nápravu s možností 
preventivního uzamčení náprav před zahájením prokluzu.

TERRAIN 
RESPONSE 2
Vůz je nositelem všech schopností vozidel Land Rover, v nichž se 
odráží více než 65 let zkušeností jízd v jakémkoli terénu. První instalace 
inovativního systému Terrain Response proběhlá právě v modelu 
Discovery. Nyní představujeme ve zcela novém modelu Discovery náš 
jedinečný, vylepšený systém Terrain Response 2. 

Zdokonalený systém umožňuje řidiči optimalizovat nastavení motoru, 
převodovky, mezinápravového diferenciálu a podvozkových systémů 
v souladu s požadavky terénu pomocí snadno volitelných jízdních režimů. 
Systém Terrain Response 2 monitoruje jízdní podmínky a automaticky volí 
jízdní režim, který zajišťuje nejlepší možné nastavení podvozku a pohonné 
jednotky pro dané prostředí. 

I když není systém v režimu „Auto“, poskytuje řidiči doplňující informace. Radí 
například, kdy zvolit nízký rozsah otáček nebo terénní světlou výšku. Systém je 
součástí standardní výbavy zcela nového modelu Discovery First Edition.

ALL-TERRAIN  
PROGRESS CONTROL 
(ATPC)
All Terrain Progress Control (ATPC) je moderní systém  
umožňující řidiči nastavit a udržovat stálou rychlost  
i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Funguje podobně jako systém tempomatu, a to při velmi nízkých  
rychlostech od 2 do 30 km/h. S jeho pomocí se řidič může plně  
soustředit na řízení a hledání cesty mezi překážkami.

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

Po aktivaci systému ATPC se rychlost nastavuje pomocí standardních 
tlačítek +/– pro ovládání tempomatu na volantu. Zvolené nastavení lze 
kdykoli deaktivovat použitím pedálů brzdy a plynu, přičemž mírným 
brzděním se sníží nastavená rychlost jízdy.



JÍZDA S PŘÍVĚSEM
Zcela nový Discovery First Edition posouvá schopnosti tažení přívěsů  
na novou úroveň, a to hodnotou přípustné hmotnosti přívěsu až  
3 500 kg a souborem funkcí pro bezproblémové a suverénní tažení.

Dostupné je volitelné elektricky ovládané tažné zařízení, které lze 
aktivovat tlačítkem prakticky umístěným v zavazadlovém prostoru  
nebo pomocí dotykového displeje. Přidaný asistent pro připojení 
přívěsu THA (Tow Hitch Assist) výrazně usnadňuje připojení vozidla 
k přívěsu zobrazováním situace za vozem a předpokládané trajektorie 
pohybu tažné koule vozidla směrem k tažnému zařízení přívěsu  
na dotykovém displeji. 

Vozidla vybavená elektricky ovládaným tažným zařízením disponují také 
systémem měření svislého zatížení závěsu a testu osvětlení přívěsu. 
Systém měření svislého zatížení závěsu, který lze ovládat pomocí 
dotykového displeje, umožňuje rychle a snadno změřit svislé zatížení 
vyvíjené přívěsem. Test osvětlení přívěsu je první funkcí svého druhu 
umožňující zkontrolovat osvětlení přívěsu, aniž byste vystoupili z vozidla. 
Tento automatický systém zajistí postupné rozsvěcení světel. Aktivuje se 
pomocí dotykového displeje nebo tlačítkem v zavazadlovém prostoru.

Předpisy pro tažení přívěsů se liší podle trhu. 
Ujistěte se, že dodržujete příslušné právní předpisy vaší země.
Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu černá Farallon.



KONEKTIVITA. ZÁBAVA. KOMFORT

LAND ROVER INCONTROL
InControl je soubor vyspělých technologií, které propojí vás i váš zcela nový model 
Discovery First Edition s okolním světem. Systémy InControl Touch Pro a InControl 
Connect Pro jsou součástí standardní výbavy zcela nového modelu Discovery First Edition.

Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu stříbrná Silicon. 
Funkce systému InControl, volitelné možnosti a jejich dostupnost závisí na trhu a pohonné jednotce – další informace 
o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne autorizovaný prodejce. Některé funkce vyžadují Micro SIM 
kartu s odpovídajícím datovým tarifem. Po uplynutí počátečního období je nutné, aby si zákazník na základě doporučení 
prodejce předplatné znovu prodloužil. Dostupnost připojení k bezdrátové telefonní síti nelze zaručit ve všech lokalitách.
Využijte systém InControl na maximum – další informace na landrover.cz/ownership/incontrol

INCONTROL TOUCH PRO

Nová generace hardwaru a softwaru systému InControl Touch Pro 
posouvá úroveň konektivity a zábavy ve zcela novém modelu Discovery 
First Edition na nejvyšší možnou úroveň.

Mezi nejdůležitější prvky patří:

– 10,2“ dotykový displej
–  Audiosystém Meridian™ Surround se zesilovačem o výkonu 825 W 

a 15 reproduktory včetně subwooferu
– Přehrávač CD/DVD
– Hlasové ovládání
– Navigační systém InControl Touch Pro 

– InControl Protect tvoří funkce nouzového volání SOS, 
optimalizované asistenční služby Land Rover a aplikace Remote 
Essentials pro chytré telefony (základní funkce).

– InControl Connect Pro zahrnuje InControl Apps, Remote Premium 
a služby InControl Pro Services, jejichž součástí je Wi-Fi Hotspot, 
aplikace pro plánování tras, sdílení předpokládaného času příjezdu, 
služby Live Services, režim dojíždění, režim příjezdu a parkování 
s režimem příjezdu.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ 

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

DALŠÍ MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU

 – Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB)
 – Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech (2x 8“ displeje).



PLÁNOVÁNÍ TRAS
Než se vydáte na cestu, využijte aplikaci plánování tras 
Route Planner App nebo online portál, kde můžete 
vyhledávat a ukládat místa a nastavit cíl cesty. Aplikace 
využívá cloud k automatickému odeslání cíle na navigační 
obrazovku ve vozidle.

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

HLEDÁNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA
Až se budete blížit k cíli své cesty, navigační systém 
InControl Touch Pro Navigation vám z databáze nabídne 
informace o nejbližších parkovištích a volných parkovacích 
stáních. Parkoviště přidáte jediným kliknutím. Navigace 
pak automaticky aktualizuje trasu. Režim příjezdu na místo 
parkování zobrazí náhled ulice v rozsahu 360°, díky němuž 
snadno poznáte, že jste dojeli do cíle. 

ZŮSTAŇTE SOUSTŘEDĚNÍ
Systém InControl Touch Pro je vybaven funkcí inteligentního 
rozpoznávání řeči pro výběr multimediálních obsahů (nikoli 
pro navigační systém). Funkce přijímá běžné mluvené 
pokyny. Můžete se tak bez jakéhokoli rozptylování plně 
soustředit na cestu před vámi.

Funkce systému InControl, volitelné možnosti a jejich dostupnost 
nadále závisí na trhu a pohonné jednotce – další informace 
o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne 
autorizovaný prodejce. Některé funkce vyžadují instalaci systému 
InControl Connect Pro a Micro SIM kartu s odpovídajícím datovým 
tarifem. Po uplynutí počátečního období je nutné, aby si zákazník na 
základě doporučení prodejce předplatné znovu prodloužil. Apple 
Watch® je ochranná známka společnosti Apple, Inc, registrovaná 
v USA a dalších zemích. Dostupnost připojení k bezdrátové 
telefonní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Systém InControl 
Apps je dostupný ke stažení v obchodu Apple/Android Store. Další 
informace získáte u nejbližšího prodejce vozů Land Rover.

Využijte systém InControl na maximum – další informace na landrover.cz/ownership/incontrol

10 ZPŮSOBŮ 
VYUŽITÍ 
SYSTÉMU 
INCONTROL
Systém InControl Touch Pro poskytuje nepřeberné 
množství informací a zábavy. Intuitivní technologie 
InControl vám může pomoci najít parkovací místo, 
streamovat oblíbenou hudbu a dokonce  
sledovat odcizené vozidlo. Váš život učiní 
příjemnějším, bezproblémovým a radostnějším. 
Tyto funkce jsou u modelů First Edition součástí 
standardní výbavy. Na přání se také  
dodává systém InControl Secure.



SDÍLENÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU JÍZDY
Sdílejte svůj předpokládaný čas příjezdu, aby vámi vybrané 
osoby věděly přesně, kdy přijedete, na základě výpočtu 
navigačního systému. Pokud budete mít zpoždění, funkce 
Share ETA (sdílení předpokládaného času příjezdu) pak může 
odeslat automatickou aktualizaci ve formě textové zprávy 
nebo e-mailu, bez jakéhokoli nutného zásahu z vaší strany.

INTELIGENTNÍ VEDENÍ TRAS
Režim dojíždění umožňuje systému naučit se vaše 
pravidelné trasy a automaticky vás bude informovat 
o předpokládané době jízdy na základě aktuálních 
i předchozích stavů dopravy. To vše bez nutnosti zadávat cíl 
cesty. Systém se naučí trasy, jimiž jezdíte do vybraného cíle, 
a následně vás 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 upravit uspořádání 
displeje dle vašich požadavků. Nabízí až čtyři individualizované 
domovské stránky a více než 60 zástupců.

POMOC VŽDY NABLÍZKU
Pokud se stanete účastníkem nehody, systém InControl 
Protect automaticky upozorní záchranné složky. Pomoc 
můžete přivolat také stisknutím tlačítka ve vozidle. 
V případě, že budete potřebovat technickou pomoc, 
můžete rovněž kontaktovat operátora optimalizované 
asistenční služby Land Rover Assistance.

SLEDOVÁNÍ ODCIZENÉHO VOZIDLA
Systém InControl Secure spustí v případě vniknutí do 
vašeho vozidla tichý alarm, který upozorní příslušné orgány. 
Vozidlo a jeho pohyb lze poté sledovat až do jeho zajištění. 
Tato funkce se u modelů First Edition dodává na přání.

OD DVEŘÍ KE DVEŘÍM
Po zaparkování vás plánovač tras Route Planner App 
dovede až ke dveřím cíle vaší cesty včetně možností využití 
veřejné dopravy. S aplikací Remote Premium můžete rovněž 
zkontrolovat své vozidlo a ujistit se, zda jsou dveře i okna 
zavřené a uzamčené.



AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™ 

Společnost Land Rover uzavřela partnerství se společností Meridian™, 
světovou jedničkou v oblasti vysoce výkonných zvukových technologií 
a digitálního zpracování zvuku, za účelem vytvoření vyspělého audiosystému 
pro zcela nový model Discovery First Edition. 

V základní výbavě dodávaný digitální audiosystém Meridian™  
Digital Surround se zesilovačem o výkonu 825 W a 15 reproduktory včetně 
dvoukanálového subwooferu. Jejich pečlivé rozmístění zajišťuje výjimečnou 
ostrost, křišťálově čisté výšky a plné, hluboké basy. 

Integrovaná speciální funkce dynamické úpravy hlasitosti detekuje jakýkoli 
nežádoucí hluk a automaticky vyvažuje intenzitu zvuku.

Součástí systému je také technologie Meridian Trifield™, která poskytuje to 
nejlepší ze světa reprodukce zvuku. Díky ní se budete cítit jako na skutečném 
koncertě bez ohledu na to, kde uvnitř vozidla sedíte. Všichni  
ve vašem voze se mohou těšit na skutečný hudební zážitek.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. 
Trifield a zařízení „three fields“ je ochranná známka společnosti Trifield Productions Ltd.



 

Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu stříbrná Silicon.

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN DIGITAL SURROUND KONEKTORY USBSUBWOOFER825 WATTŮ REPRODUKTORY



MOTORY

VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU
Křivky točivého momentu a výkonu na následující straně ilustrují charakteristické přednosti motoru Td6. 



VZNĚTOVÝ MOTOR
Td6 258 k
Zcela nový model Discovery First Edition je 
nabízen s přeplňovaným vznětovým motorem 
nejnovější generace Land Rover s objemem 
3,0 litru. Jeho vysoce účinná konstrukce 
využívá jedno turbodmychadlo a technologii 
s keramickými kuličkovými ložisky pro snížení 
tření. Výsledkem je plynulý a okamžitý přísun 
výkonu ve všech otáčkách motoru.

Motor používá vstřikovače s osmiotvorovou 
tryskou s nízkým průtokem, jejichž 
konstrukce umožňuje přesnější vstřikování 
a optimalizované rozprášení paliva.  

Kultivovaný a výkonný motor Td6 poskytuje 
úctyhodný maximální točivý moment 600 Nm.

Systém sání doplňují dva mezichladiče, v nichž 
je optimálně ochlazován stlačovaný vzduch. 
Motor je kromě toho vybaven nejmodernějším 
inteligentním systémem Stop/Start s 
tandemovými elektromagnety, který snižuje 
spotřebu paliva.
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Oranžová Namib (prémiový metalický lak)
Kontrastní barva střechy je součástí standardní výbavy
Černá

TECHNICKÉ ÚDAJE

VYBERTE SI BARVU 
Zcela nový Discovery First Edition je k dispozici ve třech výrazných barevných barvách laku 
karoserie využívajících nejmodernější pigmentové technologie. Všechny tři dostupné barvy 
představují prémiové metalické laky, pyšní se intenzivnějším odstínem a leskem a svým 
elegantním metalickým efektem dodají vašemu vozu o stupeň působivější vzhled.

Stříbrná Silicon  
(prémiový metalický lak)

Černá Farallon  
(prémiový metalický lak)



21" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 10 DVOJITÝMI PAPRSKY, 
LESKLE ČERNÁ, STYL 1012

Standardně dodávaná kola s lakem  
karoserie oranžová Namib.

21" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 10 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 1012

Standardně dodávaná kola s lakem  
karoserie stříbrná Silicon a černá Farallon.

22" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 5011

031GE
Na přání dodávaná kola s lakem  

karoserie stříbrná Silicon a černá Farallon.

22" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, 

LESKLE ČERNÁ, STYL 5011
031GF

Na přání dodávaná kola s lakem  
karoserie oranžová Namib.

VYBERTE SI KOLA 
Zcela nový Discovery First Edition má v rámci standardní výbavy charakteristická leskle 
černá 21“ kola z lehké slitiny u vozidel v barvě oranžová Namib nebo kola se stříbrnou 
povrchovou úpravou u vozidel v barvě stříbrná Silicon a černá Farallon. Pro sportovnější 
vzhled můžete zvolit 22“ kola z lehké slitiny. 



VYBERTE SI KOMBINACE  
BAREV PRO INTERIÉR
Interiér zcela nového modelu Discovery First Edition ztělesňuje to nejlepší z moderního  
životního stylu. Odvážné horizontální a vertikální linie a vynikající úroveň komfortu vytvářejí prostor,  
v němž budete rádi trávit čas se svou rodinou a přáteli. Jako doplněk k paletě laků karoserie byla 
navržena tři jedinečná barevná provedení interiéru, která vyhoví každému vkusu.

Provedení Ebony / Ebony s prošíváním a kédrováním Nimbus 
(k dispozici s barvou oranžová Namib)

Provedení Vintage Tan / Ebony s prošíváním a kédrováním Nimbus 
(k dispozici s barvou stříbrná Silicon)

Provedení Nimbus / Ebony s prošíváním a kédrováním Ebony 
(k dispozici s barvou černá Farallon)



Exteriér – standardní výbava

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

 – Kryty bočních ventilačních otvorů, kryty 
zrcátek a nápis Discovery (kapota a víko 
zavazadlového prostoru) v odstínu černá 
Narvik

 – Kliky dveří v barvě karoserie 

 – Černá kontrastní střecha 
(s lakem karoserie oranžová Namib)

 –  Elektricky ovládané panoramatické střešní 
okno (výklopné a posuvné sklo vpředu,  
s pevným panoramatickým střešním 
oknem v zadní části, včetně elektricky 
ovládané sluneční clony a světla na čtení 
vzadu)

 – Vyhřívané čelní sklo odrážející 
infračervené záření 

 – Elektricky sklopná, vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka se samostmívací funkcí 
a osvětlením nástupního prostoru

 – Speciální emblém First Edition 
na středním sloupku

 – Prémiový metalický lak 

 – Přední mlhová světla 

 – LED světlomety s LED signaturou 
a elegantní koncová světla

 – Automatické světlomety s automatickým 
přepínáním dálkových světel (AHBA)

 – 21“ kola z lehké slitiny 
s 10 dvojitými paprsky, Styl 1012  
(ve spojení s lakem karoserie stříbrná 
Silicon a černá Farallon)

 – 21“ kola z lehké slitiny 
s 10 dvojitými paprsky, leskle černá, 
Styl 1012 (ve spojení s lakem karoserie 
oranžová Namib)

 – Náhradní kolo z lehké slitiny s užším 
profilem, systém sledování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) a uzamykatelné 
matice kol

 – Dvoustupňová rozdělovací převodovka 
(vysoký/nízký rozsah otáček) a elektronické 
pneumatické odpružení

 – Terrain Response 2

 – All Terrain Progress Control (ATPC)

 – Senzorově ovládané víko zavazadlového 
prostoru

Exteriér – výbava na přání

 – 22“ kola z lehké slitiny s 5 dvojitými 
paprsky, Styl 5011 (s lakem karoserie 
stříbrná Silicon a černá Farallon)

 – 22“ kola z lehké slitiny s 10 dvojitými 
paprsky, leskle černá, Styl 5011 (s lakem 
karoserie oranžová Namib)

 – Elektricky ovládané tažné zařízení

 – Odnímatelné tažné zařízení

 – Skla od B-sloupku tmavě tónovaná 
(Privacy Glass) 

 – Podélné střešní nosiče stříbrné (s lakem 
karoserie stříbrná Silicon a černá Farallon) 
nebo černé (s lakem karoserie oranžová 
Namib)

 – Plnohodnotné náhradní kolo

Interiér – standardní výbava

 – Sedadla třetí řady s funkcí inteligentního 
sklápění 

 – Paket sedadel 4 – sedadla čalouněná 
kůží Windsor, přední sedadla elektricky 
nastavitelná v 16 směrech, s paměťovou 
funkcí pro sedadlo řidiče

 – Elektricky nastavitelný sklon zadních 
sedadel a elektricky ovládaná třetí řada 
sedadel 

 – Obložení Cartography a speciální emblém 
First Edition na střední konzole 

 – Vyhřívaná a chlazená sedadla vpředu 
a vzadu

 – Systém ISOFIX na sedadle spolujezdce 
vpředu

 – Třízónová klimatizace, automatická

 – Konfigurovatelné ambientní osvětlení 
interiéru 

 – Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací 
funkcí 

 – Dva držáky nápojů vpředu s krytem, 
horní doplňková příruční schránka, úložný 
prostor v přístrojové desce, chlazená 
schránka v přední středové konzole 
a postranní úložný prostor ve třetí řadě 
sedadel s víkem

 – Autonomní nouzové brzdění (AEB), 
asistent pozornosti řidiče, asistent 
sledování slepého úhlu a varování před 
kolizí při couvání, systém rozpoznávání 
dopravního značení a inteligentní 
omezovač rychlosti, asistent jízdy v pruhu, 
parkovací asistent, parkovací senzory 
s rozsahem pokrytí 360° a prostorový 
kamerový systém

 – Bezklíčový přístupový systém 
Keyless Entry

 – Dálkové ovládání garážových vrat 
HomeLink®

– Elektricky výklopné vnitřní víko
zavazadlového prostoru (spodní část)

 – Audiosystém MeridianTM Digital Surround 
se zesilovačem o výkonu 825 W 
a 15 reproduktory včetně subwooferu

 – Přední hlavové opěrky s nastavitelnými 
bočními polštáři  

 – Přijímač digitálního rozhlasového vysílání 
(DAB) 

 – Funkce TV (analogová/digitální)

 – Navigační systém InControl Touch Pro, 
systém InControl Protect, InControl 
Remote Premium, služby InControl Pro 
a aplikace InControl Apps

 – Přídavná napájecí zdířka 12 V 
(horní odkládací schránka v palubní desce) 
a dva vstupy USB (druhá řada sedadel)

Interiér – výbava na přání

 – InControl Secure

 – Snímač neoprávněného vniknutí 
do vozidla

 – Lékárnička

 – Kuřácký paket.

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy se může podle trhu lišit. Podrobnější informace získáte u místního prodejce Land Rover.
HomeLink® je registrovaná ochranná známka společnosti Gentex Corporation.



Vozidlo na snímku je First Edition v odstínu stříbrná Silicon s paketem Touring.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER
Zcela nový Discovery First Edition je natolik schopný a přizpůsobivý, že se může ihned pustit do práce  
na libovolném úkolu v téměř jakémkoli terénu a podmínkách. Někteří majitelé i přesto chtějí dodat svému vozu vlastní individuální výraz 
a přizpůsobit si svůj zcela nový Discovery First Edition specifickým potřebám řadou elegantního a praktického příslušenství. Nabízíme vám 
příslušenství, které je odolné, víceúčelové a skýtá příležitost pro dokonalou individualizaci vozu. 

A co je důležité, příslušenství může dodat prodejce Land Rover v kterékoli fázi života vozu.  
Nejen když je nový. Veškeré schválené příslušenství Land Rover je samozřejmě navrhováno a vyráběno  
podle naprosto stejných standardů jakými se řídí originální vybavení vašeho vozidla.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosič zavazadel 
VPLRR0159
Flexibilní systém pro přepravu zavazadel na střeše.  Maximální nosnost 61 kg*.

Držák telefonu s funkcí bezdrátového nabíjení** 
VPLRV0118
Držák s funkcí bezdrátového nabíjení telefonu je navržen tak,  
aby umožňoval výhled na telefon při nabíjení. Využívá prostor držáku nápojů 
ve středové konzole. Držák lze použít k bezpečnému uložení telefonů různých 
velikostí. Nabíječka indikuje průběh nabíjení pomocí LED diod a po nabití 
se vypne.

Systém Click and Go† 
VPLRS0389 – Click and Hook 
VPLRS0395 – Click and Work 

 
VPLRS0390 – Click and Hang 
VPLRS0392 – Click and Play  
(iPad® Air)‡

Click and Go je víceúčelový systém příslušenství na opěradla předních sedadel 
sloužící cestujícím ve druhé řadě sedadel. Tento všestranný systém se instaluje 
na upevňovací prvky opěrky hlavy a lze k němu rovněž přidávat další doplňky 
pro uchycení tabletů či zavěšení tašek, košil a sak. Pokud systém právě 
nepoužíváte, lze ho snadno odejmout.

Pevné boční nášlapyΔ 
VPLRP0269
Pevné boční nášlapy usnadňují nejen nastupování a vystupování, ale i přístup  
ke střeše. Mezi designové úpravy vylepšující vzhled vozu patří lesklá vnější 
hrana z ušlechtilé nerezové oceli a protiskluzová povrchová úprava z pryže.

Nosič jízdních kol s upevněním za kolo 
VPLFR0091
Uzamykatelný nosič je navržen pro přepravu jednoho jízdního kola s hmotností 
do 20 kg.

Dokovací stanice pro iPhone® pro připojení a nabíjení 
VPLRV0119
Dokovací stanice pro iPhone pro připojení a nabíjení je navržena tak, aby 
umožňovala výhled na telefon při nabíjení. Využívá prostor držáku nápojů ve 
středové konzole. Při připojení jsou média uložená v telefonu iPhone dostupná 
v integrovaném informačním a zábavním systému a telefon lze přes tento 
systém ovládat. Port USB pro nabíjení zařízení iPhone lze snadno odpojit, je-li 
třeba připojení USB využít pro jiné účely. Určeno pro zařízení iPhone 5, 5c, 5s, 
6 a 6s.

*Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše   **Pro telefony s šířkou do 73 mm jako například iPhone 6 s aktivním pouzdrem Qi.  
Držák nápojů s funkcí bezdrátového nabíjení telefonu neumožňuje připojení k aplikacím InControl Apps   †Vždy vyžaduje základnu montovanou na opěrky hlavy předních sedadel (VPLRS0388)    
‡Dodává se i pro iPad 2, 3 a 4 (VPLRS0391), iPad Mini (VPLRS0393) a Samsung (VPLRS0394)   ΔMontáž bočních nášlapů nebo bočních ochranných rámů může ovlivnit terénní vlastnosti vozidla.
iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc, registrované v USA a dalších zemích.
Vozidla na snímcích nejsou reprezentativní ukázkou pro všechny barvy ozdobných prvků a detaily interiéru a exteriéru zcela nového modelu Discovery First Edition. Snímky příslušenství a informace odpovídají skutečnosti.



ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

Průměr otáčení
Stopový 12,3 m  
Obrysový 12,7 m  
Počet otáček volantu mezi rejdy 2,7

Brodivost
Maximální brodivost 900 mm

Celková délka 4 970 mm 

Délka  
za druhou řadou sedadel 1 119 mm 

Délka  
za první řadou sedadel 1 963 mm 

Rozchod zadních kol 1 687 mm

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

Rozchod předních kol 1 692 mm

A B C

Světlá výška Nájezdový úhel vpředu Přechodový úhel Nájezdový úhel vzadu
Standardní 34,0° 27,5° 30,0°

B CA

Standardní světlá výška
Se střešní anténou 1 888 mm

Efektivní prostor pro hlavu
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu 
s panoramatickým střešním oknem 1 016 mm  
Efektivní prostor pro hlavu vzadu 991 mm

Rozměry zavazadlového prostoru
Vzpřímená zadní sedadla  
Výška 939 mm, šířka 1 411 mm
Objem zavazadlového prostoru 1 137 litrů  
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 1 119 mm 
Sklopená zadní sedadla  
Délka za první řadou 1 963 mm 
Výška 939 mm, šířka 1 411 mm
Objem zavazadlového prostoru 2 406 litrů  
Délka v úrovni podlahy 1 963 m

Světlá výška
Standardní světlá výška 283 mm

Šířka 
zavazadlového 

prostoru  
1 411 mm

Vozidlo na snímku není reprezentativní ukázkou pro všechny barvy ozdobných prvků exteriéru 
zcela nového modelu Discovery First Edition.
Všechny technické informace a číselné údaje odpovídají skutečnosti.



VZNĚTOVÝ MOTOR

Td6 3,0 l

AUT.

VÝKON (k) 258

Sedadla 7

MOTOR

Výkon kW (k) při ot/min 190 (258) / 3 750

Točivý moment (Nm při ot/min) 600 / 1 750–2 250

Zdvihový objem (cm³) 2 993 

Počet válců 6
Počet ventilů na válec 4
Uspořádání válců V6 vpředu podélně

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd 2 × 48mm plovoucí třmen

Průměr předních kotoučů (mm) 360
Konstrukce zadních brzd 43mm plovoucí třmen

Průměr zadních kotoučů (mm) 350
Parkovací brzda Integrovaná s motorem na třmenu

HMOTNOST (kg)

Hmotnost od 2 230

Celková hmotnost 3 170

Maximální zatížení nápravy (vpředu) 1 500

Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 900

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs 750
Největší přípustná hmotnost přívěsu 3 500

Největší přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení* 200 / 150

Maximální přípustná celková hmotnost soupravy 6 670 

NOSNOST STŘECHY (kg)

Maximální zatížení střechy (včetně podélných střešních nosičů) 80

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Maximální rychlost (km/h) 209
Zrychlení 0–100 km/h (s) 8,1
Objem palivové nádrže – využitelný (l) 85
Filtr pevných částic (DPF) 4

SPOTŘEBA PALIVA

Město l/100 km 8,3

Mimo město l/100 km 6,5

Kombinovaná l/100 km 7,2

4 Standardní výbava   – Nedodává se.
*S elektricky ovládaným tažným zařízením.
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.

TECHNICKÉ ÚDAJE, PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE



LAND ROVER ONELIFE
Jako vlastník vozu Land Rover se můžete těšit na  
bezplatný výtisk magazínu Onelife, který budete dostávat 
po tři roky. Oceňovaný magazín značky Land Rover se 
vydává dvakrát ročně a dostává se do rukou zákazníkům  
ve 40 zemích. Každé vydání se podrobně věnuje novinkám  
a vozidlům značky Land Rover, přináší podrobné popisy 
nejmodernější techniky, představuje inspirativní cesty 
a názory mezinárodních odborníků a přibližuje přístup 
k designu, který našim vozům dodává nezaměnitelný vzhled.

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 pro soukromé využití či podnikání, s naší nabídkou 
budete mít vše pod kontrolou. Více informací vám ochotně 
poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů 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 vlastnictví 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. Správcům firemních vozových parků 
a podnikatelům zajistí naprosto spolehlivý a optimální 
technický stav vozidel Land Rover a náklady udrží  
na minimu.

LAND ROVER EXPERIENCE
Vozy Land Rover jsou odjakživa připraveny na vše. 
Legendární schopnosti těchto vozidel umožňují  
zvládat nejnáročnější terén v těch nejobtížnějších 
podmínkách. Všestranný interiér vozů Land Rover se stal 
synonymem komfortu a velkoryse pojatého úložného 
prostoru. Naše moto „to dokážu“ z něj učinilo  
nejžádanější vůz na světě.

V našich centrech Land Rover Experience se můžete stát 
součástí příběhu značky Land Rover. Na vlastní oči spatříte,  
jak se vyrábí každé z 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 
Tanzanie, Island či Maroko.

Čeká na vás dobrodružství.

Více informací naleznete na  
landrover.cz/experiences

SVĚT ZNAČKY LAND ROVER



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

Na veškeré originální příslušenství Land Rover instalované prodejcem 
Land Rover do jednoho měsíce nebo do ujetí 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, jaká platí i pro 
vozidla. Kontroluje se mimo jiné odolnost vůči korozi, zkoušky funkčnosti 
v extrémně horkém i mrazivém počasí, chování při kolizi a při aktivaci 
airbagu. Tím je zajištěno, aby příslušenství vždy odpovídalo nárokům na 
odolnost a bylo v souladu s platnou legislativou. Některé příslušenství 
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 autorizovaného 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 lišit od barvy skutečného vozidla. Společnost 
si vyhrazuje právo změny nebo stažení kterékoli barvy z nabídky bez 
předchozího upozornění. Některé z těchto barev nemusí být ve vaší zemi 
dostupné. Zkontrolujte si dostupnost barev a aktuální specifikace u  
autorizovaného prodejce Land Rover. Distribuční partneři a prodejci 
nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou 
oprávněni činit za společnost Jaguar Land Rover Limited právně závazná 
prohlášení nebo ujištění.

Land Rover exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional.

Vozidlo na přední straně je First Edition v odstínu oranžová Namib. 

Stav: září 2016

Platnost: Česká republika

Jaguar Land Rover Czech Republic  
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH  
Siezenheimer Straße 39a  
5020 Salzburg 
Rakousko

www.landrover.cz

© Jaguar Land Rover Limited 2016.

Číslo publikace: 1L4621710CFSBCZCS01P

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. Nabídka zahrnuje rovněž 
mnoho věcí pro děti, které si mohou užívat oblečení ve 
veselých barvách, čepice a věrné modely vozidel.

Celou kolekci si můžete prohlédnout online* na adrese 
shop.landrover.com nebo si vyžádejte další informace od 
nejbližšího prodejce vozů Land Rover. 

ASISTENČNÍ SLUŽBA
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. Na naše asistenční služby se můžete spolehnout 
v jakékoli situaci, ať jste kdekoli.

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

*Platí omezení pro dodávky na příslušné trhy.
iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích.




