
RANGE ROVER EVOQUE

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

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


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, 
dojet dál a posunovat své hranice v souladu s naším  
sloganem „Above and Beyond“.
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EVOQUE JE ODVÁŽNOU EVOLUCÍ 
DESIGNU MODELU RANGE ROVER. 
RANGE ROVER EVOQUE MÁ VELMI 
DYNAMICKÝ PROFIL A ATLETICKOU 
POSTAVU S VYPRACOVANÝMI  
SVALY DÍKY DRAMATICKY STOUPAJÍCÍ 
SPODNÍ LINII BOČNÍCH OKEN, 
SVALNATÉ RAMENNÍ ČÁSTI V CELÉ 
DÉLCE VOZU A OSOBITĚ KLESAJÍCÍ 
LINII PLOVOUCÍ STŘECHY.

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

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

Vždy je připraven k akci, ať se chystáte 
objevovat zastrčené kouty města, nebo 
chcete být viděni ve správnou chvíli na 
správném místě. Range Rover Evoque definuje 
moderní městský život dokonalou harmonií 
mezi osobitým vnějším designem, výrazně 
tvarovaným interiérem, schopnostmi a výkony. 

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

Světla pro denní svícení mají nový tvar, který 
vytváří nezaměnitelný světelný design. Kromě 
toho slouží také jako ukazatele směru  
se žlutým přerušovaným světlem.

Na snímku vpravo je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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COUPÉ
Range Rover Evoque Coupé přináší svými elegantními liniemi odvážnou interpretaci moderního 
britského designu. Za jeho atletickým profilem, nekompromisními konturami a ohromujícími detaily 
se budou všichni zaručeně ohlížet. Zatímco skvěle vybavený a pečlivě zpracovaný interiér s moderní 
atmosférou nabízí cestování v dokonalém stylu.

Na snímku nahoře je HSE Dynamic Coupé v odstínu červená Firenze.
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PĚTIDVEŘOVÝ EVOQUE
Přestože pětidveřový Range Rover Evoque zajišťuje nejvyšší úroveň praktičnosti, nečiní tak na úkor 
designu a moderního stylu. Plovoucí střecha, stoupající spodní linie bočních oken a atletické tvary 
věrně odrážejí současný život ve městech. Zatímco vnitřní prostor je promyšlen do posledního  
detailu a dokonale zpracován. Range Rover Evoque nabízí dostatek pohodlí a zavazadlového  
prostoru, abyste všichni dorazili do cíle odpočatí a plní síly, ať se pohybujete s rodinou či přáteli  
po městě, nebo vyrážíte do přírody se záměrem udělat si příjemný piknik na nějakém klidném místě.

Na snímku nahoře je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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INTERIÉR
Přitažlivost přehledného interiéru, jehož  
tvarové řešení je inspirováno architekturou,  
zvyšuje celá řada individuálních prvků výbavy.  
Zcela nová sedadla disponují nejmodernější 
technikou, například funkcemi vyhřívání 
a odvětrávání pro přední sedadla. Výsledkem  
je skutečně klidná a komfortní jízda. Svůj podíl 
na tom mají také další detaily včetně použití 
prémiových materiálů, jako je kůže Oxford  
s dvojitým prošíváním.

Interiér je doplněn novými ozdobnými prvky 
ve výplních dveří, které vynikají díky plochám 
čalouněným měkkými prémiovými materiály. 

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

Informační a zábavní systém v modelu 
Range Rover Evoque umožňuje poslech  
naprosto věrně reprodukované hudby. Čisté  
výšky. Hluboké basy. Syté tóny, jimiž se  
rozezní všechny nástroje. To jsou vlastnosti 
audiosystému Meridian™. Osmipalcový  
dotykový displej s rozlišením 800 x 480 pixelů  
je navíc doplněn systémem InControl Touch, 
digitálním rádiem DAB, funkcí Bluetooth®  
streaming a možností připojení mobilního  
telefonu.

Na dotykovém displeji lze ovládat také 
konfigurovatelné ambientní osvětlení.  
Pro každou příležitost je na výběr deset barev  
světla, jehož jas lze podle potřeby zvýšit  
nebo snížit.

Interiér v odstínu Ebony s prošíváním Lunar na snímcích vlevo a nahoře patří pětidveřovému modelu HSE Dynamic.
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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TECHNIKA PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

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

Tato funkce přizpůsobuje reakce motoru, 
převodovky, diferenciálů a podvozkových 
systémů s cílem optimalizovat jízdní vlastnosti, 
komfort a trakci.

Na výběr jsou čtyři standardní nastavení 
systému Terrain Response: normální jízda, 
tráva/šotolina/sníh, bláto a vyježděné koleje, 
resp. písek. Vůz se díky tomu chová suverénně 
bez ohledu na terén nebo počasí. Je-li vůz 
vybaven systémem Adaptive Dynamics, nabízí 
systém Terrain Response páté nastavení, 
režim Dynamic. Tento režim upravuje 
odpružení a ještě účinněji potlačuje naklánění 
karoserie, čímž zajišťuje lepší ovladatelnost 
a rychlejší reakce. 

  
 
 

Na snímku vlevo je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong. Na snímku nahoře je pětidveřový HSE v odstínu červená Firenze.
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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 pracuje podobně jako tempomat  
v rozmezí rychlostí od 2 do 30 km/h. Řidič 
se díky němu může plně soustředit na řízení 
a překonávání terénních překážek. 

Systém je kromě toho vybaven také speciální 
funkcí pro rozjezd vozidla, která 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, 
přitom dokonale spolupracuje se standardně 
dodávaným systémem Terrain Response, 
pohonem všech kol, systémem řízení trakce 
a brzdovou soustavou. 

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

Na snímku je HSE Dynamic Coupé v odstínu červená Firenze.
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ASISTENT 
PRO SJÍŽDĚNÍ 
STRMÝCH 
SVAHŮ (HDC)
Asistent pro sjíždění strmých svahů HDC 
(Hill Descent Control), patentovaný značkou 
Land Rover, pomáhá řidiči 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 nechtěně uvolní pedál brzdy.

SENZOR SNÍMÁNÍ 
HLOUBKY BRODU 
(WADE SENSING)
Systém, jehož senzory jsou umístěny  
ve vnějších zpětných zrcátkách,  
je nedocenitelným pomocníkem při průjezdu 
vodou. Na dotykovém displeji poskytuje 
řidiči v reálném čase grafické informace 
o hloubce vody ve vztahu k vozidlu a jeho 
maximální brodivosti.

Na snímku vlevo je pětidveřový HSE v odstínu bílá Fuji.
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AKTIVNĚ 
ŘÍZENÝ POHON 
VŠECH KOL 
(ACTIVE 
DRIVELINE)
Aktivně řízený pohon všech kol 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 maximálně 
snížila spotřeba paliva. Důležité provozní 
parametry průběžně sleduje sofistikovaná 
řídicí jednotka. Vyvstane-li potřeba pohonu 
všech kol, obnoví systém plynule a neznatelně 
pohon všech kol během 300 milisekund.

Systém rozdělování točivého momentu 
brzdnými zásahy TVbB (Torque Vectoring by 
Braking) zvyšuje agilitu a stabilitu vozidla při 
průjezdu zatáčkou. Systém neustále sleduje 
chování vozidla a rozděluje točivý moment 
na jednotlivá kola tak, aby se při jízdě na 
silnici i v terénu zvýšila přilnavost pneumatik 
a vůz reagoval na řízení přesně podle 
představ řidiče.

ADAPTIVE 
DYNAMICS
Adaptive Dynamics s vyspělými tlumiči 
MagneRide™ sleduje pohyby vozidla 
minimálně 1000 krát za sekundu. Okamžitými 
reakcemi na povely řidiče nebo stav vozovky 
zlepšuje ovladatelnost vozidla a minimalizuje 
naklánění karoserie. Výsledkem je vyvážený 
jízdní komfort. 

Systém dokonce sám zaregistruje terénní 
podmínky a patřičně upraví nastavení  
vyspělých tlumičů MagneRide™. Díky  
tomu budete mít při jízdě ve městě i na 
venkovských silnicích a cestách pocit ještě  
větší kontroly nad vozem.

Na snímku vlevo je HSE Dynamic Coupé v odstínu červená Firenze.

DETEKCE NEDOTÁČIVOSTI

AKTIVNÍ ROZDĚLOVÁNÍ 
TOČIVÉHO MOMENTU

UPRAVENÁ  
TRAJEKTORIE POHYBU
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DŮMYSLNÉ DETAILY

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™

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

Audiosystém Meridian s výkonem 380 W 
disponuje 12kanálovým zesilovačem  
a 11 reproduktory včetně dvoukanálového 
subwooferu. Kromě toho je k dispozici 
audiosystém Meridian Surround Sound, 
který vytváří neuvěřitelný prostorový zvuk 
prostřednictvím 17 reproduktorů včetně 
subwooferu, napájených 15kanálovým 
zesilovačem o výkonu 825 W. 

Digitální zpracování zvukových signálů 
DSP (Digital Signal Processing) umožňuje 
reproduktoru dosahovat stejné charakteristiky, 
jakou by měl reproduktor s osminásobným 
objemem.

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

Meridian je rovněž průkopníkem technologie 
Trifield, která zajišťuje všem cestujícím vnímání 
dokonalého zvuku v kvalitě stereo. Toto 
holistické pojetí přibližuje zážitek z poslechu 
návštěvě koncertu.

Speciální funkce dynamické úpravy hlasitosti 
detekuje změny v interiéru a vyrovnává kvalitu 
zvuku, aby byla konzistentní na všech místech 
uvnitř vozu. 

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti  
Meridian Audio Ltd. 
Součástí standardní výbavy je kompatibilita s CD/MP3, jakož  
i s přístroji iPod®, resp. ostatními přehrávači MP3.

Na snímku vpravo je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Fuji.
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SUBWOOFERAUDIOSYSTÉM MERIDIAN SURROUND SOUND 825 WATTŮ 16 REPRODUKTORŮ
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SNADNÉ ŘÍZENÍ

ZVÝŠENÁ POLOHA ZA VOLANTEM
Pro vozy Land Rover charakteristická zvýšená poloha za volantem poskytuje řidiči skvělý výhled  
z vozu. Nicméně v modelu Range Rover Evoque má sportovnější charakter, díky němuž řidič 
získává ještě těsnější spojení se svým vozem. Každou překážku v městském provozu i v náročném 
terénu zvládnete s naprostou jistotou. 

Na snímku nahoře je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ (HEAD UP DISPLAY) 
Průhledový displej, dodávaný na přání, promítá důležité provozní údaje, jako například  
rychlost jízdy, zařazený převodový stupeň a pokyny navigační soustavy, na čelní okno, kde  
jsou snadno čitelné bez nutnosti odvracet zrak od dění na silnici. Systém značky Land Rover 
používá jako první na světě metodu laserového holografického zobrazování, která zaručuje 
vynikající sytost barev, jas a kontrast. 

Inovativní laserový systém je odolnější vůči ztrátě čitelnosti v přímém slunečním světle,  
k níž dochází u méně kvalitních systémů založených na diodách LED. 

DOTYKOVÝ DISPLEJ DUAL VIEW
Dominantou přístrojové desky je osmipalcový dotykový displej s vysokým rozlišením, který je  
na přání k dispozici ve verzi Dual View. Tato technologie umožňuje řidiči a spolujezdci vpředu 
sledovat na dotykovém displeji zcela odlišné obsahy zobrazení. Například řidič může používat 
navigační systém, zatímco spolujezdec na předním sedadle má možnost sledovat film na DVD 
nebo televizi. Součástí systému je jedna sada digitálních bezdrátových sluchátek WhiteFire®.

WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy.
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KOMFORT PRO VŠECHNY
SEDADLA
Pro nejvyšší úroveň komfortu bez ohledu  
na venkovní teplotu jsou k dispozici 
klimatizovaná sedadla vpředu. Tento 
prvek výbavy na přání zahrnuje přívod 
a odvod teplého nebo chladného vzduchu 
perforovanou kůží Oxford, jíž jsou sedadla 
čalouněna. Nastavení pro řidiče a spolujezdce 
lze měnit nezávisle na sobě prostřednictvím 
dotykového displeje. Na přání lze objednat 
také dvě vnější vyhřívaná sedadla vzadu. 

Na přání dodávaná masážní sedadla vpředu 
umožňují řidiči a spolujezdci vpředu zvolit si 
na dotykovém displeji individuální masážní 
programy. Na výběr je pět nastavení s různou 
intenzitou. Každá masáž přitom poskytne řidiči 
a spolujezdci vpředu úlevu, a zvýší tak komfort 
cestování.

NEZÁVISLÉ TOPENÍ
Systém nezávislého topení je doplněn funkcí 
vyhřátí vozidla před odjezdem. Ta zajistí zahřátí 
motoru a vyhřátí interiéru zbytkovým teplem 
před zahájením jízdy, abyste při odjezdu 
usedali do příjemně teplého vozu. Systém lze 
aktivovat okamžitě dálkovým ovládáním nebo 
s předstihem prostřednictvím dotykového 
displeje, aby byl vůz ráno připraven přesně  
v okamžiku Vašeho pravidelného odjezdu.

KONFIGUROVATELNÉ 
AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
Ambientní osvětlení umocňuje klidnou, 
moderní atmosféru uvnitř vozu. Vytvořte  
si dokonalé prostředí přesně podle své  
nálady výběrem jedné z pěti barev světla 
a nastavením optimálního jasu v mnoha 
krocích. Bez ohledu na světelné podmínky 
venku bude uvnitř vždy panovat pohoda.

Konfigurovatelné ambientní osvětlení, 
dodávané na přání, se ovládá rovněž 
na dotykovém displeji a nabízí deset 
nastavitelných barev světla. Nastavitelný je 
také jas dekorativního osvětlení. Vytvořte si 
atmosféru. Užívejte si okolí. Získejte více  
z každé jízdy.

PANORAMATICKÉ  
STŘEŠNÍ OKNO
Na přání dodávané plně prosklené pevné 
panoramatické střešní okno umocňuje pocit 
prostornosti v interiéru vozidla, zaplavuje ho 
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 Ebony s prošíváním Lunar, na snímku vpravo, patří 
pětidveřovému modelu HSE Dynamic.
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KOMFORT PRO VŠECHNY
ZÁBAVNÍ SYSTÉM  
PRO CESTUJÍCÍ VZADU
Zábavní systém pro cestující vzadu v modelu 
Range Rover Evoque dokáže přehrávat  
ve vysoké kvalitě disky DVD Video a přenášet 
obraz na dva osmipalcové displeje na zadní 
straně opěrek hlavy předních sedadel.  
Systém je kromě toho schopen přehrávat  
také videa ve formátu MP4, uložená  
na paměťových zařízeních připojených  
k vozidlu prostřednictvím vstupu USB. 

Na displejích vzadu a na displeji Dual View pro 
spolujezdce vpředu lze sledovat analogové/
digitální vysílání televizních stanic*. Zábavní 
systém pro cestující vzadu je vybaven  
intuitivním dálkovým ovládáním. Velmi kvalitní  
a čistý zvukový doprovod zprostředkovávají  
cestujícím dvoje bezdrátová digitální sluchátka 
s technologií WhiteFire®.

VSTUPY USB S FUNKCÍ 
NABÍJENÍ 
Konektivita nejvyšší úrovně je zajištěna  
funkcí Bluetooth® streaming a vstupy USB/
iPod®, které umožňují bezpečné telefonování 
„handsfree“ a vybírání nahrávek k poslechu  
za jízdy.

SENZOROVĚ ŘÍZENÉ VÍKO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU –  
BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Otvírání a zavírání zadního výklopného  
víka usnadní funkce elektrického ovládání  
se senzorem přiblížení, která se dodává  
na přání. Řidič tak může ovládat zadní  
výklopné víko (otevření i zavření) zvenku,  
aniž by se musel dotknout vozidla nebo  
klíčku s dálkovým ovládáním. 

Za předpokladu, že vůz detekuje přítomnost 
klíčku od vozu, 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.

*Přestože Land Rover i nadále úzce spolupracuje na vývoji standardů televizního vysílání po celém světě,  
nemůžeme žel zaručit funkci televizního tuneru ve všech zemích.
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost  
Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků. 
WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá  
veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy.
iPod® je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.
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LAND ROVER INCONTROL
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INCONTROL TOUCH
InControl Touch Plus je ovládací centrálou pro celou řadu funkcí, díky nimž je jízda ještě 
zábavnější a bezpečnější. Vyznačuje se moderním a neotřelým grafickým zobrazováním  
na 8“ dotykovém displeji.

Tento systém umožňuje připojení a ovládání Vámi zvolených zábavních a multimediálních  
funkcí. Můžete si proto užívat poslechu nepředstavitelného počtu hudebních skladeb  
v rámci jednoho uživatelsky přívětivého systému. Nechybí ani možnost připojení chytrého 
telefonu prostřednictvím Bluetooth®.

Systém umožňuje také ovládat ventilační soustavu a klimatizovaná sedadla. K dispozici je navíc 
funkce nezávislého topení a ventilace, která se chová jako digitální termostat a umožňuje 
nastavit specifický čas a datum, kdy se má aktivovat klimatizace. 

InControl Touch Plus poskytuje rovněž veškeré další funkce, které potřebujete na cestách,  
ať se jedná o navigační systém, připojení telefonu prostřednictvím Bluetooth® nebo funkce  
ECO Data a Land Rover 4x4i.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může být závislá na specifikaci vozidla a trhu. Více informací Vám ochotně sdělí prodejce Land Rover.

DŮMYSLNÉ DETAILY 27

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACEOBSAH

DESIGN
TECHNIKA PRO  
SNADNÉ ŘÍZENÍ

DŮMYSLNÉ DETAILY MOTORY
KAROSERIE  

A PODVOZEK
OCHRANA  

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
BEZPEČNOSTDŮMYSLNÉ DETAILY

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


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. 

Devítistupňová automatická 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. Těsnějším odstupňováním 
převodových stupňů bylo dosaženo 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
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VZNĚTOVÝ MOTOR INGENIUM
Zcela nový vznětový motor Ingenium přináší 
skokové snížení spotřeby paliva a emisí 
CO2, jejichž hodnoty jsou v porovnání 
s předchůdcem v průměru o 17 procent nižší.

Dvoulitrový čtyřválec Ingenium je k dispozici 
ve dvou výkonových variantách: 150 k  
a 180 k. Na výběr jsou rovněž verze 
s pohonem předních nebo všech kol 
a s šestistupňovou mechanickou nebo 
devítistupňovou automatickou převodovkou.

Celohliníkový motor Ingenium je o 20 
až 30 kilogramů lehčí než předchozí 
jednotky. Efektivní systém common rail 
s elektromagnetickými vstřikovači zajišťuje 
precizní vstřikování paliva do válců při 
zachování nízké hladiny hluku. Kromě toho 
bylo, v porovnání s předchozí generací 
motoru, sníženo vnitřní tření o 17 procent, 
což se odráží ve vyšší hospodárnosti 
a kultivovanosti a v pohotovějších  
reakcích motoru.

Nový motor Ingenium je nejen výrazně lehčí, 
hospodárnější a kultivovanější než jeho 
předchůdce, ale přínáší 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.

E-CAPABILITY
Aktuální řada modelů Land Rover již používá 
širokou paletu inovativních technických řešení 
pro hospodárnou jízdu, včetně inteligentního 
systému Stop/Start a nabíjení akumulátoru 
rekuperací kinetické energie. Nejnovější  
řada motorů pro Range Rover Evoque  
přináší další inovace na cestě k ještě vyšší 
hospodárnosti bez kompromisů v oblasti 
provozních vlastností.

Modré logo EVOQUE na zádi vozidla nově 
označuje nejhospodárnější motory v rámci 
příslušné modelové řady.

ZÁŽEHOVÝ 
MOTOR Si4  
2,0 LITRU
Zážehový motor Si4 je lehký celohliníkový 
čtyřválec se zdvihovým objemem  
2,0 litru, který je vybaven nejmodernější 
technikou přímého vstřikování benzinu, 
vyspělým přeplňováním turbodmychadlem 
a proměnným časováním ventilů. Výsledkem 
jsou nižší hodnoty spotřeby paliva a emisí  
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.

Na snímku vlevo je HSE Dynamic Coupé v odstínu červená Firenze.
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ODOLNOST A STABILITA
KAROSERIE
Range Rover Evoque je vybaven extrémně 
odolným a lehkým skeletem karoserie. Při  
jeho vývoji jsme vsadili na vyspělé lehké 
materiály, které zaručují vynikající tuhost, 
mimořádnou kultivovanost a excelentní  
úroveň pasivní bezpečnosti. 

Karoserie je ocelová samonosná. Vzrušující 
design a sportovní dynamika modelu 
Range Rover Evoque si vyžádaly vývoj zcela 
nového skeletu. Velký důraz jsme přitom  
kladli na lehkou konstrukci karoserie, kterou 
dokládají například následující opatření:

–  konstrukční celky předních blatníků  
a zadního výklopného víka

– příčný nosník z hořčíkové slitiny

–  optimalizovaný ocelový skelet s 18%  
podílem vysokopevnostních ocelí  
legovaných borem.

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

Ultravysokopevnostní ocel legovaná 
borem nalézá uplatnění v klíčových částech 
bezpečnostního skeletu prostoru pro cestující, 
mezi něž patří střešní sloupky A a B a boční 
prahy. Výsledná struktura chrání cestující 
neuvěřitelně odolným a stabilním skeletem 
vnitřního prostoru a poskytuje velmi tuhou 
platformu pro realizaci vynikající úrovně 
odhlučnění a jízdní dynamiky. 

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

Optimalizovaná ocelová karoserie 
modelu Range Rover Evoque chrání 
cestující neuvěřitelně odolným a stabilním 
bezpečnostním skeletem vnitřního prostoru, 
který je doplněn komplexním systémem 
airbagů a dalších zádržných prvků, včetně 
čelních airbagů pro řidiče a spolujezdce  
vpředu, kolenních airbagů, bočních airbagů  
a okenních airbagů. 

Struktura deformačních zón byla  
optimalizována pomocí nejmodernějších 
nástrojů pro počítačové simulace, které 
umožňují inženýrům realizovat „virtuální“ 
nárazové testy dlouho před tím, než jsou  
k dispozici skutečné prototypy.  

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

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

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

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

KAROSERIE A PODVOZEK
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BEZPEČNOST

5* HODNOCENÍ EURO NCAP
Stejně jako u všech vozů Land Rover byla hlavní prioritou ve vývoji modelu Range Rover Evoque 
bezpečnost. Výsledkem tohoto úsilí je systém autonomního brzdění v nouzové situaci  
a nejmodernější skelet karoserie. Organizace Euro NCAP udělila modelu Range Rover Evoque  
nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti.

U všech variant je zaručena nejvyšší úroveň ochrany cestujících na všech sedadlech. Kromě toho  
má Range Rover Evoque také kompletní soubor prvků pasivní bezpečnosti včetně airbagů  
pro řidiče a spolujezdce, kolenního airbagu pro řidiče, bočních airbagů a okenních airbagů.

ASISTENT PRO JÍZDU  
V JÍZDNÍM PRUHU
Přední kamera, uložená před vnitřním zpětným 
zrcátkem, sleduje podélné značení po obou 
stranách vozidla a upozorní řidiče, pokud vůz 
začne opouštět svůj jízdní pruh bez zapnutých 
ukazatelů směru. Upozornění má podobu 
diskrétních vibrací volantu a umožňuje řidiči 
pohotově zasáhnout.

VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM 
SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU  
S DETEKCÍ BLÍŽÍCÍCH SE 
VOZIDEL
Tyto systémy, dodávané na přání, vidí pomocí 
senzorů na obou stranách vozidla a na zadním 
nárazníku i to, co byste mohli přehlédnout. 
Vjede-li nějaké vozidlo do oblasti slepého 
úhlu na kterékoli straně vozidla, upozorní 
systém sledování slepého úhlu řidiče 
rozsvícením výstražné ikonky v příslušném 
vnějším zpětném zrcátku. Funkce detekce 
přibližujících se vozidel upozorní řidiče při 
změně jízdního pruhu rychle blikající ikonkou 
ve vnějším zpětném zrcátku na potenciální 
ohrožení od vozidla, které se rychle  
přibližuje zezadu. 

ASISTENT NOUZOVÉHO 
BRZDĚNÍ
Systém autonomního nouzového brzdění  
je dalším pokrokem v oblasti aktivní 
bezpečnosti. Systém detekuje přední 
digitální kamerou vozidla a automaticky sníží 
nárazovou rychlost, pokud vypočte vysokou 
pravděpodobnost kolize. Řidič je upozorněn 
na nebezpečnou situaci vizuálním a zvukovým 
výstražným signálem. 

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ 
DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Tento systém, dodávaný na přání, spolupracuje 
s navigačním systémem. Před vozem sleduje 
vybrané dopravní značky a zobrazuje je na 
informačním displeji v panelu sdružených  
přístrojů. Detekovány jsou následující značky: 
omezení rychlosti, zákaz předjíždění, variabilní 
omezení rychlosti nad vozovkou a doplňkové 
dopravní značky – například nižší omezená 
rychlost za deště. 

BEZPEČNOSTNÍ ASISTENČNÍ SYSTÉMY
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SYSTÉM VAROVÁNÍ  
PŘED KOLIZÍ PŘI COUVÁNÍ 
Na přání dodávaný systém varování před 
kolizí při couvání, aktivovaný při zařazení 
zpětného chodu, upozorňuje řidiče zvukovým  
a vizuálním signálem na vozidla, která  
se přibližují z obou stran a mohou  
představovat ohrožení. 

PARKOVACÍ ASISTENT 
PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ 
PARKOVÁNÍ A ASISTENT  
PRO VÝJEZD Z PARKOVACÍHO 
MÍSTA
Na přání dodávaný parkovací asistent  
vyhledává pomocí senzorů vhodná parkovací 
místa a pomůže vůz zaparkovat i do těsné 
podélné mezery. Zobrazení na displeji vyzve 
řidiče, aby zařadil zpětný chod, a systém pak 
automaticky řídí vozidlo na zvolené místo.  
Řidič má vše pod kontrolou, rychlost jízdy 
upravuje brzděním a každým manévrem  
je doprovázen grafickým zobrazením na  
panelu přístrojů.

Funkce pro vyjetí z parkovacího místa  
poskytuje stejnou asistenci při manévrování 
opačným směrem. Řidič je za všech 
okolností informován grafickými zobrazeními 
a upozorněními na informačním displeji.

PROSTOROVÝ KAMEROVÝ 
SYSTÉM 
Tento systém, dodávaný na přání, poskytuje 
díky 4 digitálním kamerám rozmístěným  
po obvodu vozidla přehled o situaci kolem 
vozidla v rozsahu 360° na plně barevném 
dotykovém displeji, což oceníte při 
manévrování v těsných prostorech. Při jízdě  
s přívěsem dodává doplňkové informace, 
které Vám usnadní couvání.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT  
S ASISTENTEM PRO JÍZDU  
V DOPRAVNÍ KOLONĚ, 
ASISTENTEM PRO 
DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNÉHO 
ODSTUPU A ASISTENTEM 
NOUZOVÉHO BRZDÉNÍ
Adaptivní tempomat ACC (Adaptive 
Cruise Control), dodávaný na přání, je 
vylepšený tempomat, který dokáže udržovat 
přednastavenou vzdálenost od vpředu  
jedoucího vozidla i při měnící se rychlosti  
jízdy. Radarový senzor je nenápadně uložen 
za maskou chladiče, odkud sleduje vpředu 
jedoucí vozidla, aby mohl zvolit nejvhodnější 
rychlost jízdy. 

Funkčnost adaptivního tempomatu ACC  
rozšiřuje asistent pro jízdu v popojíždějící  
koloně. Vůz s touto funkcí zastaví na konci  
řady stojících vozidel. Funkce inteligentního 
brzdění v nouzové situaci používá radar pro 
detekci vozidel jedoucích stejným směrem 
a automaticky snižuje nárazovou rychlost, pokud 
vypočítá, že je čelní kolize neodvratitelná.

BEZPEČNOST 33
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

Tak radikální přístup a výrobní procesy dokládají neutuchající úsilí značky Land Rover, zaměřené  
na vytváření trvale udržitelnější budoucnosti.
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VYSPĚLÉ LEHKÉ MATERIÁLY
Range Rover Evoque je s hmotností  
od pouhých 1 543 kg, díky řadě vyspělých 
lehkých materiálů, nejlehčím modelem 
Range Rover všech dob. Mnoho důležitých 
dílů vozidla je vyrobeno z materiálů, které 
snižují hmotnost, například kapota motoru 
a střecha z hliníkové slitiny nebo příčný nosník 
z hořčíkové slitiny. Montážní celky předních 
blatníků a zadního výklopného víka jsou 
vyrobeny z kompozitních materiálů. 

Dokonce i vrstvené čelní sklo je tenčí, aby 
se snížila jeho hmotnost. Výsledkem je vyšší 
hospodárnost, optimalizované provozní 
vlastnosti a ještě lepší ovladatelnost vozu. 

Interiér byl testován přední nezávislou 
mezinárodní poradenskou organizací, aby 
bylo zaručeno, že cestující budou cestovat 
v příjemném prostředí bez alergenů. Velký 
pokrok v oblasti ochrany životního prostředí 
dokládá konstrukce každého vozu, v níž je 
použito 14,9 kg recyklovaného plastu a 21 kg 
obnovitelných a přírodních materiálů. 

Konkrétním příkladem inovativního použití 
recyklovaných materiálů jsou ozdobná 
obložení ze skutečného kovu v interiéru 
všech modelů, která obsahují 95 procent 
recyklovaného hliníku.

 

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

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

Emise CO2 mohou být u variant e-Capability 
pouhých 109 g/km, pokud si zvolíte vůz  
s pohonem předních kol, nebo 125 g/km  
u verze se vznětovým motorem,  
mechanickou převodovkou a pohonem  
všech kol. Díky tomu bude Vaše vozidlo  
maximálně hospodárné.

Na snímku vlevo je pětidveřový HSE Dynamic v odstínu bílá Yulong.
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Následující stránky Vás provedou řadou logických kroků, díky nimž budete 
moci skutečně vyjádřit svou individualitu. Máte na výběr několik možností:  
od volby motoru a modelu, přes barvu karoserie a interiéru, až po kola, 
ozdobné prvky a další detaily, definující Váš osobní styl.

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

RANGE ROVER EVOQUE NABÍZÍ SKVĚLÝ 
VÝBĚR A FLEXIBILITU, ABYSTE SI 
MOHLI VOZIDLO PŘIZPŮSOBIT SVÝM 
PŘEDSTAVÁM. 1 2

KROK 1 
VYBERTE SI MOTOR

Na výběr máte výkonné zážehové 
a vznětové motory.

38-39 40-53

KROK 2 
VYBERTE SI MODEL

Porovnejte si výbavu každého modelu 
dodávanou standardně i na přání.
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54-57 58-59 60-65 66-73

KROK 3 
VYBERTE SI BARVU

Díky široké nabídce můžete dát najevo 
svůj osobní vkus.

KROK 4 
VYBERTE SI KOLA

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

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

Pečlivě zvolené barvy doplněné 
rozmanitými materiály. Vnitřní prostor si 
můžete upravit podle svých představ.

74-75

TECHNICKÉ ÚDAJE

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

KROK 6 
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňkové příslušenství vyhoví Vašim osobním 
požadavkům.
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POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA
Zcela nové vznětové motory Ingenium splňují emisní normu EU6 a vyznačují se lehkou celohliníkovou konstrukcí. Dodávají se ve spojení s šestistupňovou manuální převodovkou  
nebo na přání s devítistupňovou automatickou převodovkou (TD4). Výsledkem je výrazně nižší spotřeba paliva a emise CO2.

Také výkonný motor Si4 splňuje emisní normu EU6, ale zároveň neztratil nic ze svých výkonových parametrů, takže dokáže zajistit zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 7,6 sekundy.

Všechny motory jsou vybaveny inteligentním systémem Stop/Start, který automaticky vypne motor stojícího vozu, je-li to vhodné, a opět jej spustí, jakmile uvolníte pedál brzdy.

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

eD4 2.0 l TD4 2.0 l Si4 2.0 l

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

VÝKON (k)
150  

E-CAPABILITY
150* 

E-CAPABILITY 180 150 180 240

Systém pohonu Pohon předních kol  
(2WD)

Pohon všech kol  
(4WD)

Pohon všech kol  
(4WD)

Pohon všech kol  
(4WD)

Pohon všech kol  
(4WD)

Pohon všech kol  
(4WD)

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

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

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

Počet válců 4 4 4 4 4 4

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

SPOTŘEBA PALIVA

Město (Coupé/5dv.) l/100 km 4,9 / 5,0 5,5 / 5,5 5,5 / 5,5 5,8 / 6,1 5,8 / 6,1 10,3 / 10,3

Mimo město (Coupé/5dv.) l/100 km 3,7 / 3,9 4,3 / 4,3 4,3 / 4,3 4,4 / 4,5 4,4 / 4,5 6,4 / 6,4

Kombinovaná (Coupé/5dv.) l/100 km 4,2 / 4,3 4,8 / 4,8 4,8 / 4,8 4,9 / 5,1 4,9 / 5,1 7,8 / 7,8

Kombinované emise CO2 (Coupé/5dv.) g/km 109 / 113 125 / 125 125 / 125 129 / 134 129 / 134 181 / 181

*Nedodává se pro Coupé. 
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.   
Na snímku vlevo je pětidveřový HSE v odstínu bílá Fuji.

MODELY PODLE MOTORU
PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY

Vznětový motor eD4 2.0 l 4 4 4

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

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

Zážehový motor Si4 2.0 l 4* 4* 4 4 4 4

KROK 1
VYBERTE SI MOTOR

Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz 39
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RANGE ROVER EVOQUE SE DYNAMIC

– Design exteriéru modelu SE Dynamic  
– Kůže s výraznou texturou a perforovanou střední částí sedadla  
– Paměťová funkce pro řidiče a spolujezdce (pouze u coupé)  
–  Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality  

vzduchu s automatickým režimem vnitřní recirkulace vzduchu  
– Navigační systém InControl Touch (SD karta)  
–  Xenonové světlomety s LED signaturou a automatickým nastavením sklonu 

světlometů (včetně ostřikovačů světlometů)  
– Přední mlhové světlomety  
– Dvojitá hranatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace 
– 18" kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 706.

RANGE ROVER EVOQUE PURE RANGE ROVER EVOQUE SE

–  Asistent pro jízdu v pruhu (Lane Departure Warning) a brzdovým asistentem 
(funkce autonomního nouzového brzdění) – PDC (Park Distance Control)

– Sedadla řidiče a spolujezdce s textilním čalouněním, manuálně nastavitelná v 6 směrech
– Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná, vyhřívaná, s integrovanými ukazateli směru
– Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem  
– Bluetooth® telefonní systém s funkcí audiostreamingu  
– Multifunkční volant obšitý kůží Oxford  – Design exteriéru modelu PURE  
– USB vstup v odkládací přihrádce středové konzoly pro přenos dat a dobíjecí funkci
– Hlasová kontrola (Voice Control) a zobrazování SMS textových zpráv  
– InControl Touch Infotainment (audiosystém s 8 reproduktory a výkonem 80 W)   
– 8“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením (High Resolution)
– Halogenové světlomety s manuálním seřizováním výšky světelného paprsku  
– Dvojitá kulatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace  
– Ozdobné obložení z kartáčovaného hliníku Satin – Satin Brushed Aluminium  
– Parkovací senzory vzadu – 17" kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 105  
– Sada pro opravu poškozené pneumatiky  – Uzamykatelné matice kol
– Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).

–  Design exteriéru modelu SE Dynamic  
– Kůže s výraznou texturou a perforovanou střední částí sedadla  
– Paměťová funkce pro řidiče a spolujezdce (pouze u coupé)  
–  Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality  

vzduchu s automatickým režimem vnitřní recirkulace vzduchu  
– Navigační systém InControl Touch (SD karta)  
–  Xenonové světlomety s LED signaturou a automatickým nastavením sklonu 

světlometů (včetně ostřikovačů světlometů)  
– Přední mlhové světlomety  
– Dvojitá hranatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace  
– 18" kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 706  
– Parkovací senzory vpředu – PDC (Park Distance Control)  
– 18" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 506.

PRO KAŽDÝ MODEL JSOU K DISPOZICI RŮZNÉ MOTORY A JEDINEČNÉ PRVKY VÝBAVY
Tento průvodce Vám pomůže vybrat si Váš ideální Range Rover Evoque. Na následujících stránkách se seznámíte se standardní výbavou jednotlivých modelů.2
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RANGE ROVER EVOQUE HSE RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC

– Design exteriéru modelu HSE  
– Paměťová funkce vnějších zpětných zrcátek  
– Ambientní osvětlení interiéru s 10 barevnými odstíny  
–  Sedadla řidiče a spolujezdce čalouněná v jemné kůži Oxford, s perforovanou střední 

částí sedadla, elektricky nastavitelná v 12 směrech, s paměťovou funkcí (styl HSE)
– Přívod vzduchu k zadním sedadlům ve středové konzole  
–  InControl Touch Plus – úroveň 1: Meridian™ Surround Sound System se 

zesilovačem o výkonu 380 W a 11 reproduktory včetně subwooferu, rádia a CD 
přehrávače (kompatibilní s MP3)  

– Navigační systém na pevném disku, s přehrávačem CD/DVD  
– Zadní kamera se zobrazováním vodicích čar a asistentem pro připojení přívěsu  
– Nástupní lišty s chromovanou povrchovou úpravou  
– Dvojitá kulatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace  
– 19" kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 103.

– Design exteriéru modelu HSE Dynamic  
–  Sedadla řidiče a spolujezdce čalouněná v jemné kůži Oxford, s perforovanou 

střední částí sedadla, elektricky nastavitelná v 12 směrech, s paměťovou funkcí  
(styl HSE Dynamic)

– Multifunkční kožený volant čalouněný v perforované jemné kůži Oxford  
–  Čalounění stropu v odstínu Ebony (v textilním provedení Morzine).  

Volba bez příplatku   
– Nástupní prahové lišty osvětlené, s nápisem Range Rover (pouze u předních dveří)
– Ozdobné obložení ze strukturovaného dekorativního hliníku – Textured Aluminium
– Sportovní pedály v chromové úpravě  
– Přívody vzduchu na kapotě motoru (5dveřová varianta a coupé)  
– Dvojitá hranatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace  
– 19" kola z lehkých slitin s 7 dvojitými paprsky, Styl 707.

Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.
*Informace o dostupnosti tohoto modelu Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce značky Land Rover.

RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY*

– Dvojitá hranatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace  
–  Sedadla řidiče a spolujezdce čalouněná v jemné kůži Oxford, s perforovanou 

střední částí sedadla, elektricky nastavitelná v 14 směrech, s paměťovou funkcí 
(styl Autobiography)  – Design exteriéru modelu Autobiography

– Rozšířený kožený paket v jemné kůži Oxford (horní část palubní desky, opěrky rukou aj.)
– 9stupňová automatická převodovka pro všechny motorizace  
– Multifunkční kožený volant z jemné kůže Oxford (bez perforace)  
– Nástupní prahové lišty osvětlené, s nápisem Autobiography (pouze u předních dveří)
– Prémiové kobercové rohože s lemováním (vpředu)  – Bez sportovních pedálů v chromové úpravě
–  Ozdobná obložení - dřevo Maccassar, tmavošedý dub Dark Grey Oak, nebo hliníkové 

provedení Botanical Aluminium (volby bez příplatku)  
–  Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro připojení 

přívěsu  – Bezklíčový přístupový systém - Keyless Entry  
–  InControl Touch Plus – úroveň 2: Meridian™ Surround Sound System se  

zesilovačem o výkonu 825 Wa 17 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD 
přehrávačem (kompatibilní s MP3)  

–  Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění - senzorově  
řízený systém svícení reagující na vozidla v protisměru  

–  20" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, povrchem broušeným diamantem (Diamond 
Turned Finish) a světle stříbrným kontrastním lakováním (Light Silver Finish), Styl 527.

KROK 2
VYBERTE SI MODEL

Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz 41
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

Motor a převodovka, 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

Šestistupňová převodovka s manuálním řazením včetně systému Stop/Start (2WD) 4 – – –

Šestistupňová převodovka s manuálním řazením včetně systému Stop/Start (4WD) – 4 4 –

Devítistupňová automatická převodovka s voličem Drive Select, páčkami na volantu  
pro manuální řazení a režimem Sport, včetně systému Stop/Start 

– 8 8 4

Adaptive Dynamics – včetně režimu Dynamic (nedodává se verze Pure, SE a SE Dynamic) 027CY – – 8 8

Terrain Response – 4 4 4

All Terrain Progress Control 095CB – – 8 8

Pohon předních kol (2WD) 4 – – –

Pohon všech kol (4WD) – 4 4 4

Standardní pohon všech kol – 4 4 –

Active Driveline – aktivně řízený pohon všech kol (4WD) 027JC – – 8 4

Systém rozdělování točivého momentu TVbB (Torque Vectoring by Braking) – 4 4 4

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

Tempomat 4 4 4 4

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

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

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

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

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

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

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

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

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

Asistent pro sjíždění strmých svahů HDC (Hill Descent Control) (nedodává se s motorem eD4) 4 4 4 4 4 4

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

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

Parkovací senzory vzadu PDC (Park Distance Control) 4 4 4 4 4 4

Parkovací senzory vpředu PDC (Park Distance Control) 086EG 8 4 4 4 4 4
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   Δ Volitelná výbava bez příplatku.

(1) V kombinaci s kontrastní střechou mají vnější zpětná zrcátka vždy odstín černá Narvik.
*Informace o dostupnosti tohoto modelu Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce značky Land Rover.

Vnější výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Velkoplošné panoramatické skleněné střešní okno včetně elektricky ovládané sluneční clony 041CX 8 8 8 8 8 8

Pevná střecha v barvě karoserie s vhodným spoilerem 080AC 4 4 4 4 4 4

Kontrastní lakování střechy a spoileru v odstínu bílá Fuji s vhodným spoilerem  
(kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik) (1) 080AM 8 8 8 8 8 8

Kontrastní lakování střechy a spoileru v odstínu šedá Corris s vhodným spoilerem  
(kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik) (1) 080EE 8 8 8 8 8 8

KKontrastní lakování střechy a spoileru v odstínu černá Santorini s vhodným spoilerem  
(kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik) (1) 080AN 8 8 8 8 8 8

Boční ozdobné lišty na blatnících a maska chladiče v odstínu Brunel 4 4 – – – –

Boční ozdobné lišty na blatnících a maska chladiče Dynamic v odstínu černá Narvik – – – – 4 –

Boční ozdobné lišty na blatnících a maska chladiče v odstínu černá Narvik – – 4 – – –

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

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

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

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

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

Maska chladiče v odstínu Atlas – – – – – 4

Ochranné obložení spodní části dveří v odstínu Brunel 4 4 – – – –

Ochranné obložení spodní části dveří v odstínu Atlas – – – 4 – –

Ochranné obložení dveří v barvě karoserie – – 4 – 4 4

Přední nárazník Dynamic – – 4 – 4 4

Zadní nárazník Dynamic – – 4 – 4 4

Boční prahy v odstínu Anthracite 4 4 4 4 4 4

Kryty ventilačních otvorů na kapotě v odstínu černá Narvik – – – – 4 –

Kryty ventilačních otvorů na kapotě v odstínu Atlas – – – – – 4

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

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

Kliky dveří v barvě karoserie (s lesklými ozdobnými prvky u verzí HSE a Autobiography) 4 4 4 4 4 4

KROK 2
VYBERTE SI MODEL
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STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

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

(1) Nedodává se s prostorovým kamerovým systémem (Surround Camera).
*Výbava na přání s Komfortním zimním paketem.

Vnější výbava a ozdobné prvky (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY†

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívané zadní sklo 4 4 4 4 4 4

Vyhřívané čelní sklo* 040AK 8 8 8 8 8 8

Vyhřívané trysky ostřikovačů skla čelního okna* 040AQ 8 8 8 8 8 8

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

Tepelně izolační skla (včetně místa pro instalaci automatického snímání dat / GO-Box) 047AP 8 8 8 8 8 8

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 047AB 8 8 8 8 8 8

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s ukazateli směru (1) 4 – – – – –

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru u dveří 
a promítáním grafického loga Evoque a integrovanými ukazateli směru 030NB 8 4 4 – – –

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením prostoru  
u dveří a promítáním grafického loga Evoque, integrovanými ukazateli směru, paměťovou  
funkcí pro uložení polohy a automatickým naklápěním při zařazení zpětného chodu 

030NM – 8 8 4 4 4

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Halogenové světlomety s manuálním nastavením sklonu světlometů 4 4 – – – –

Xenonové světlomety s LED signaturou a automatickým nastavením sklonu světlometů  
(včetně ostřikovačů světlometů) 064CW – 8 4 4 4 4

Adaptivní LED světlomety s LED signaturou, automatickým nastavením sklonu světlometů 
a statickými odbočovacími světly 064GJ – – – 8 8 8

Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění – senzorově řízený systém  
svícení reagující na vozidla v protisměru 030NT – 8 8 8 8 4

Přední mlhové světlomety 064AP – 8 4 4 4 4

LAK

Nemetalický lak – bílá Fuji 024BC 4 4 4 4 4 4

Metalický lak 024AZ 8 8 8 8 8 8

Prémiový metalický lak 024BR 8 8 8 8 8 8
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL

Kola a doplňky pro kola

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY†

17“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 105 029QL 4 Δ Δ Δ Δ –

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 506 029TD 8 4 8 Δ Δ –

18“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 706 029XS 8 8 4 – – –

19“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 103 029TE – 8 8 4 – –

19“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, s povrchem broušeným diamantem  
(Diamond Turned Finish), Styl 103 029TF – – – 8 8 –

19“ kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky, Styl 707 029XU – – – – 4 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 508 029VY – – – 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, saténovou černou povrchovou úpravou  
(Satin Black Finish), Styl 508** 029VX – – – – 8 –

20“ kola z lehkých slitin se 6 paprsky, s ultrazvukově leštěným povrchem  
(Vibration Polished Finish), Styl 601 029TG – – – 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 504 029PP – – 8 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, chromovaným povrchem v odstínu Shadow  
(Shadow Chrome Finish), Styl 504 029QF – – – 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky, leštěnou stříbrnou povrchovou úpravou  
(Polished Silver Finish), Styl 901 029MY – – – 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, povrchem broušeným diamantem  
(Diamond Turned Finish) a světle stříbrným kontrastním lakováním (Light Silver Finish), Styl 527 029TR – – – – – 4

18“ ocelové náhradní kolo pro nouzové dojetí včetně nářadí (pneumatika 155/85) (2) 029NZ 8 8 8 8 8 8

Souprava pro opravu poškozené pneumatiky 4 4 4 4 4 4

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

Uzamykatelné matice kol 4 4 4 4 4 4

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

(2) Nedodává se v kombinaci se systémem pro opravu poškozené pneumatiky. 
**K dispozici pouze jako součást paketu Black Design.
†Informace o dostupnosti tohoto modelu Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce značky Land Rover.
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se   Δ Volitelná výbava bez příplatku.

(1) Funkcí vyhřívání jsou vybavena pouze vnější sedadla vzadu (prostřední sedadlo není vyhřívané). 
(2) Pouze v kombinaci s čalouněním kůží Oxford a sedadly nastavitelnými ve 14 směrech. 
(3) Pouze v kombinaci s klimatizovanými sedadly vpředu. 
(4) Pouze v kombinaci s interiéry Ebony nebo Ebony/Pimento.
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné prvky

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

SEDADLA

Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce 033BV 8 8 8 8 8 8

Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce, vyhřívaná krajní sedadla vzadu (1) 033EQ 8 8 8 8 8 8

Klimatizovaná a vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce, vyhřívaná krajní sedadla vzadu  
(pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými kůží Oxford a nastavitelnými ve 14 směrech) (1) (2) 033GQ – – – 8 8 8

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením ve 14 směrech včetně masážní  
a paměťové funkce pro uložení polohy (podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické 
výškové nastavení, sklon sedáku, nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech, nastavitelné  
boční výstupy, paměťová funkce) (3)

033UO – – – 8 8 8

Sportovní sedadla Recaro – pouze v kombinaci s rozšířeným koženým paketem – s interiérem 
kompletně v kůži Oxford (032CG), elektricky nastavitelnými sedadly včetně paměťové funkce  
pro uložení polohy (033UF) a vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce (033BV popř. 033EQ).  
Pouze k dispozici v barvách Ebony popř. Ebony/Pimento (4)

033CN – – – – 8 –

Sedadla řidiče a spolujezdce s manuálním nastavením v 6 směrech  
(podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení) 

4 – – – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením v 8 směrech (podélný posun, nastavení 
sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení, sklon sedáku) – k dispozici pro 5dveřovou verzi

– 4 4 – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením v 8 směrech včetně paměťové funkce  
pro uložení polohy (podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení,  
sklon sedáku, paměťová funkce) – k dispozici pro verzi Coupé

– 4 4 – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením ve 12 směrech (podélný posun, nastavení 
sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení, sklon sedáku, nastavení bederní opěrky ve  
čtyřech směrech) – k dispozici pro 5dveřovou verzi 

033UV – 8 8 – – –

Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením ve 12 směrech včetně paměťové funkce  
pro uložení polohy (podélný posun, nastavení sklonu opěradla, elektrické výškové nastavení,  
sklon sedáku, nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech, paměťová funkce) – k dispozici  
pro 5dveřovou verzi 

033UF – 8 8 4 4 –

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

033UG – – – 8 8 4

Sedadla v textilním čalounění (Tuffino) 4 – – – – –

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

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

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

Kůže Oxford (jemná kůže) s perforovanou střední částí sedadla (k dispozici pro styl Dynamic) – – – – 4 –

Rozšířený kožený paket – interiér kompletně v kůži Oxford 032CG – – – – 8 4

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

Středová loketní opěrka pro zadní sedadla s dvěma držáky nápojů – 4 4 4 4 4

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

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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KROK 2
VYBERTE SI MODEL

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

*Informace o dostupnosti tohoto modelu Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce značky Land Rover.

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

VOLANT

Multifunkční volant obšitý kůží Oxford s ovládacími prvky pro audiosystém a tempomat, 
dodatečná funkce Bluetooth® (v případě dostupnosti) 032BV 4 4 4 4 – 4

Multifunkční volant obšitý perforovanou kůží Oxford s ovládacími prvky pro audiosystém  
a tempomat, dodatečná funkce Bluetooth® (v případě dostupnosti) 032DW – – – – 4 –

Vyhřívaný kožený volant (dodává se pouze jako součást komfortního zimního paketu) 032DV 8 8 8 8 8 8

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

ČALOUNĚNÍ STROPU

Čalounění stropu v odstínu Ivory (v textilním provedení Morzine) 032CV 4 Δ Δ 4 Δ 4

Čalounění stropu v odstínu Ebony (v textilním provedení Morzine) 032BU 8 8 8 8 Δ 8

Čalounění stropu v odstínu Cirrus (v textilním provedení Morzine) 032EW – 4 4 Δ 4 Δ

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Kartáčovaný hliník Satin 4 4 4 4 – 4

Dekorativní hliník – – – – 4 –

Leskle černé ozdobné obložení ze dřeva Strata – Gloss Black Strata 088GQ – – – – 8 8

Ozdobné obložení z hliníku Botanical – Botanical Aluminium 088GO – – – 8 – Δ

Dřevěné ozdobné obložení z tmavě šedého dubu – Dark Grey Oak 088GM – – – 8 – Δ

Ozdobné obložení ze dřeva Macassar – Figured Macassar 088GN – 8 8 8 – Δ
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(1) Nedodává se pro Coupé SE. 
(2) K dispozici pouze pro verze Pure jako součást paketu Pure Business. 
(3) K dispozici pouze v kombinaci s elektricky sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky a bezklíčovým přístupovým systémem.

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

VNITŘNÍ VÝBAVA

Nástupní prahové lišty chromované (u dveří a víka zavazadlového prostoru) (1) 048BG – 8 8 4 – –

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

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

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

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

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí (2) 031CG 8 4 4 4 4 4

Automatická klimatizace s pylovým filtrem 4 4 4 4 4 4

Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality vzduchu  
s automatickým režimem vnitřní recirkulace vzduchu 067BN 8 8 4 4 4 4

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

Kuřácký paket (zahrnuje popelník vpředu včetně zapalovače cigaret) 094AA 8 8 8 8 8 8

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

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

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

Uzavíratelná schránka ve středové konzole s posuvnou loketní opěrkou 4 4 4 4 4 4

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

4 4 4 4 4 4

Osvětlené kosmetické zrcátko 4 4 4 4 4 4

Dekorační osvětlení interiéru – 4 4 – – –

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru – – – 4 4 4

Kryt zavazadlového prostoru 4 4 4 4 4 4

Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru 4 4 4 4 4 4

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru 070AV – 8 8 8 8 –

Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání  
(funkce otevírání a zavírání) (3) 070BA – 8 8 8 8 8

Systém integrovaných lišt s upínacími prvky v zavazadlovém prostoru 135AH 8 8 8 8 8 8

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(4) K dispozici pouze v kombinaci s elektricky sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky s paměťovou funkcí (030NM). 
(5) K dispozici pouze v kombinaci s prostorovým kamerovým systémem a sledováním slepého úhlu. 
(6) K dispozici pouze v kombinaci s automatickou převodovkou. 
(7) Jedinečná maska chladiče v odstínu černá Narvik je součástí výbavy, pokud si zvolíte tento prvek výbavy na přání s motorem Si4. 
(8) K dispozici pouze v kombinaci s asistenty pro jízdu v jízdním pruhu LDW (Lane Departure Warning) nebo LKA (Lane Keeping Assist). Nutno kombinovat s prémiovým navigačním systémem s pevným diskem. 
(9) K dispozici pouze v kombinaci s elektricky sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky. 
*Informace o dostupnosti tohoto modelu Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce značky Land Rover.

Bezpečnost a zabezpečení

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

Obvodový alarm s ostrahou interiéru (zahrnuje senzor náklonu, indikátor alarmu s nezávislým 
napájením a perimetrickým alarmem) 076EL 8 8 8 8 8 8

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

4 4 4 4 4 4

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

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu (pouze 5dveřový model) 4 4 4 4 4 4

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a se systémem varujícím 
před kolizí při couvání (4) 086GF – 8 8 8 8 8

Senzor sledování hloubky brodu – Wade Sensing™ (4) (5) 075EC – 8 8 8 8 8

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v dopravní koloně, asistentem pro dodržování 
bezpečného odstupu a asistentem nouzového brzdění (6) (7) 065AF – – – – 8 8

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) s asistentem nouzového brzdění  086BC 4 4 4 4 4 4

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) s asistentem nouzového brzdění 
a asistentem pozornosti řidiče 086BD – 8 8 8 8 8

Systém rozpoznávání dopravních značek (8) 086DB – 8 8 8 8 8

Dálkové ovládání garážových vrat – Homelink® 025FG 8 8 8 8 8 8

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry (9) 066AC – 8 8 8 8 4

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním (programovatelné přes dotykovou obrazovku – 
Touchscreen) 043BH 8 8 8 8 8 8

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

KROK 2
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4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(1) Nutno kombinovat s navigačním systémem s pevným diskem. 
(2) Nedodává se v kombinaci se systémem InControl Touch. 
(3) Nutno kombinovat se systémem InControl Touch. 
(4) K dispozici pouze pro modely Pure jako součást paketu Pure Business. 
(5) Nutno kombinovat se systémem InControl Touch Plus. Nutno kombinovat s prémiovým navigačním systémem s pevným diskem. K dispozici pouze v kombinaci s výdechy ventilační soustavy vzadu. 
(6) K dispozici pouze v kombinaci s prémiovým navigačním systémem s pevným diskem. 
(7) K dispozici pouze v kombinaci s determálním sklem čelního okna.
WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy. 
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků. 

Informace, komunikace a zábava

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

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

8“ dotykový displej s vysokým rozlišením 4 4 4 4 4 4

8“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením, s technologií Dual 
View pro současné zobrazování dvou různých obsahů na displeji včetně 1 sady bezdrátových 
sluchátek  WhiteFire®

087AM – 8 8 8 8 8

InControl Touch Audiosystem – zvukový systém s 8 vysoce výkonnými reproduktory, FM/AM 
rádiem (frekvenční/amplitudová modulace) a USB vstup 025KN 4 4 4 – – –

InControl Touch Plus – úroveň 1: Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 
380 W a 11 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3) 025LM – 8 8 4 4 –

InControl Touch Plus – úroveň 2: Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 
825 W a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3) 025LN – 8 8 8 8 4

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

Analogový/digitální televizní přijímač (1) 129AA – 8 8 8 8 8

Přehrávač CD/DVD (2) 025AM – 8 8 4 4 4

InControl Touch Navigation – navigační systém na SD kartě (3) (4) 087AT 8 8 4 – – –

Premium Navigation System – navigační systém na pevném disku s mapovými podklady, 
dopravním zpravodajstvím TMC, hlasovým ovládáním a audio serverem (kapacita pro uložení 
a reprodukci až 10 CD/DVD; pouze v kombinaci se systémem InControl Touch Plus – úroveň 1 
popř. 2 (025LM popř. 025LN) (Meridian™ Sound System) 

087AA – 8 8 4 4 4

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech (dva 8“ displeje integrované v zadní stěně 
opěrek hlavy předních sedadel, dálkové ovládání Bluetooth®, dvě sady bezdrátových sluchátek, 
1 vstup USB navíc a 1 zásuvka 12V navíc. Celkem 2 vstupy USB, 1 vstup HDMI a 1 vstup HDMI/
MHL. Pouze v kombinaci s navigačním systémem (087AA), přívody vzduchu k zadním sedadlům 
ve středové konzole (088AL) a se systémem InControl Touch Plus – úroveň 1 popř. 2 (025LM 
popř. 025LN). Nedodává se v kombinaci s manuálně nastavitelnými sedadly (033TX) (5)

129AH – 8 8 8 8 8

Vstup USB (2x) 4 4 4 4 4 4

Průhledový displej HUD (Head Up Display) (6) (7) 039IB – 8 8 8 8 8

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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8 Výbava na přání   – Nedodává se.

WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy. 
Meridian je registrovanou ochrannou známkou společnosti Meridian Audio Ltd.
*Informace o dostupnosti tohoto modelu Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce značky Land Rover.

Pakety výbavy na přání

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

ZIMNÍ PAKET – obsahuje vyhřívané čelní sklo, vyhřívané trysky ostřikovačů  
a vyhřívaný kožený volant 072BI 8 8 8 8 8 8

PAKET PURE BUSINESS – obsahuje navigační systém InControl Touch (SD karta), přední 
parkovací senzory PDC, zadní parkovací kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem  
pro jízdu s přívěsem, vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí

016DA 8 – – – – –

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ – obsahuje parkovacího asistenta pro podélné a příčné 
parkování i pro výjezd z parkovacího místa včetně zadní kamery se zobrazováním vodicích  
linií a asistentem pro jízdu s přívěsem (SE a SE Dynamic), prostorový kamerový systém se 
zobrazováním pomocných linií a asistentem pro jízdu s přívěsem (HSE a HSE Dynamic),  
asistenta pro sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a se systémem varujícím  
před kolizí při couvání, asistenční funkce pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)  
s asistentem nouzového brzdění a asistentem pozornosti řidiče, systém rozpoznávání  
dopravních značek a adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění – 
senzorově řízený systém svícení reagující na vozidla v protisměru

086JA – 8 8 8 8 8

PAKET BLACK DESIGN – obsahuje 20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, saténovou 
černou povrchovou úpravou (Satin Black Finish), Styl 508, ztmavená krycí skla předních 
světlometů a mlhových světlometů, zadní světla s čirým krycím sklem, sportovní zadní spoiler  
v odstínu černá Santorini, přední ochranné nárazníky v odstínu černá Santorini, nápisy  
„Range Rover“ na kapotě motoru a víku zavazadlového prostoru v odstínu černá Santorini

032EI – – – – 8 –

TECHNICKÝ PAKET – obsahuje bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry, senzorově 
řízené víko zavazadlového prostoru (bezdotykové ovládání), prostorový kamerový systém se 
zobrazováním vodicích linií a asistentem pro jízdu s přívěsem (1 kamera v předním nárazníku, 
2 kamery pod vnějšími zpětnými zrcátky, 1 zadní kamera). Pro verze SE a SE Dynamic navíc: 
InControl Touch Plus – úroveň 1: Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W a 11 
reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3) a prémiový 
navigační systém na pevném disku s mapovými podklady, dopravním zpravodajstvím TMC, 
hlasovým ovládáním a audio serverem (kapacita pro uložení a reprodukci až 10CD/DVD). Verze 
HSE a HSE Dynamic obsahují navíc: Adaptivní LED světlomety s LED signaturou, automatickým 
nastavením sklonu světlometů a statickými odbočovacími světly  

074PK – 8 8 8 8 8

PAKET ZÁBAVNÍCH SYSTÉMŮ PRO PŘEDNÍ SEDADLA – obsahuje 8“ barevný dotykový 
displej pro infotainment vpředu s vysokým rozlišením a technologií Dual View pro současné 
zobrazování dvou různých obsahů na displeji (včetně 1 sady bezdrátových sluchátek WhiteFire®),  
televizní tuner (analogový/digitální televizní přijímač), přehrávač CD/DVD, InControl Touch  
Plus - úroveň 2: Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 
reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3)

016AN – 8 8 8 8 8

PAKET ZÁBAVNÍCH SYSTÉMŮ PRO PŘEDNÍ A ZADNÍ SEDADLA – obsahuje přívod vzduchu 
k zadním sedadlům ve středové konzole, 8“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu 
s vysokým rozlišením a technologií Dual View pro současné zobrazování dvou různých obsahů 
na displeji (včetně 1 sady sluchátek WhiteFire®), televizní tuner (analogový/digitální televizní 
přijímač), přehrávač CD/DVD, zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech (dva 8“  
displeje integrované v zadní stěně opěrek hlavy předních sedadel, dálkové ovládání Bluetooth®, 
dvě sady bezdrátových sluchátek, 1 doplňkový vstup USB a 1 doplňková zásuvka 12V. Celkem 2 
vstupy USB, 1 vstup HDMI a 1 vstup HDMI/MHL. InControl Touch Plus – úroveň 2: Meridian™ 
Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 reproduktory včetně subwooferu, 
rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3)

016AO – 8 8 8 8 8
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8 Výbava na přání   – Nedodává se.

(1) Prostorový kamerový systém, světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění – senzorově řízený systém svícení reagující na vozidla v protisměru, bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry a InControl Touch Plus – úroveň 2:  
Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3) se dodávají standardně pro verzi Autobiography. 
(2) Více informací o dostupnosti tohoto prvku výbavy Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover. 
(3) Asistenti pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane Keeping Assist) a LDW (Lane Departure Warning) s autonomním nouzovým brzděním a rozpoznáváním únavy řidiče jsou součástí paketu pouze pro verzi Autobiography.

WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy.

Na snímku vpravo je pětidveřový Autobiography v odstínu červená Firenze.
*Informace o dostupnosti tohoto modelu Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce značky Land Rover.

Pakety výbavy na přání (pokračování)

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY*

TECHNICKÝ PAKET SE – obsahuje bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry, xenonové 
světlomety s LED signaturou a automatickým nastavením sklonu světlometů (včetně ostřikovačů 
světlometů), přední mlhové světlomety, adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel 
proti oslnění – senzorově řízený systém svícení reagující na vozidla v protisměru, zadní parkovací 
kamera se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro jízdu s přívěsem, senzorově řízené víko 
zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání (funkce otevírání a zavírání)

074PT – 8 – – – –

KOMFORTNÍ PAKET – obsahuje bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry, senzorově  
řízené víko zavazadlového prostoru (bezdotykové ovládání), průhledový displej (Head Up  
Display) a tepelně izolační skla (včetně místa pro instalaci automatického snímání dat / GO-Box)

017FI – 8 8 8 8 –

PAKET LUXUSNÍ SEDADLA – obsahuje klimatizovaná a vyhřívaná sedadla pro řidiče 
a spolujezdce, vyhřívaná krajní sedadla vzadu (pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými kůží 
Oxford a nastavitelnými ve 14 směrech). Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením 
ve 14 směrech včetně masážní a paměťové funkce (podélný posun, nastavení sklonu opěradla, 
elektrické výškové nastavení, sklon sedáku, nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech, 
nastavitelné boční výstupy, paměťová funkce). Rozšířený kožený paket – interiér kompletně  
v kůži Oxford pouze pro verze HSE Dynamic 

074RX – – – 8 8 –

LUXUSNÍ PAKET – obsahuje velkoplošné panoramatické střešní okno včetně elektricky  
ovládané sluneční clony, parkovací asistent pro podélné a příčné parkování a asistent pro  
výjezd z parkovacího místa (nelze v kombinaci se zadními lapači nečistot), prostorový kamerový 
systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro připojení přívěsu (1 kamera v předním 
nárazníku, 2 kamery pod vnějšími zpětnými zrcátky, 1 zadní kamera), výstražný systém sledování 
slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a se systémem varujícím před kolizí při couvání, 
bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry, senzorově řízené víko zavazadlového prostoru 
(bezdotykové ovládání), InControl Touch Plus – úroveň 2: Meridian™ Surround Sound System  
se zesilovačem o výkonu 825 W a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádiem a CD  
přehrávačem (kompatibilní s MP3), 8“ barevný dotykový displej pro infotainment vpředu  
s vysokým rozlišením a technologií Dual View pro současné zobrazování dvou různých obsahů 
na displeji včetně 1 sady bezdrátových sluchátek, televizní tuner (analogový / digitální televizní 
přijímač), asistent pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) s asistentem nouzového 
brzdění a asistentem pozornosti řidiče, systém rozpoznávání dopravních značek, adaptivní 
světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění – senzorově řízený systém svícení  
reagující na vozidla v protisměru (1) (3)

074OU – – – 8 8 8

Paket Dynamic Plus – obsahuje vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu, sportovní sedadla. 
Řidič a spolujezdec: podélná poloha, sklon opěradla, výška, sklon sedáku, bederní opěrka  
ve 4 směrech, paměť, kompletní čalounění interiéru kůží Oxford (2) 

074SA – – – – 8 –

STANDARDNÍ VÝBAVA A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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PAKET BLACK DESIGN

Individualizace exteriéru

Range Rover Evoque HSE Dynamic v provedení Coupé i jako 
pětidveřový model může být individuálně upraven na přání 
dodávaným paketem Black Design. S ním bude vzhled Vašeho 
vozu ještě více podmanivý. Paket Black Design zdůrazňuje 
asertivní a sebevědomý charakter vozu a umožní Vám vytvořit 
si Range Rover Evoque podle vlastních představ.

Paket Black Design se dodává ve všech nabízených barvách 
karoserie a zahrnuje následující položky: přední a mlhové 
světlomety a zadní svítilny s tmavě tónovanými krycími skly, vnitřní 
a vnější spodní ochranné panely vpředu i vzadu v odstínu černá 
Santorini, nápisy RANGE ROVER v odstínu černá Narvik na kapotě 
motoru a víku zavazadlového prostoru, černé koncovky výfukové 
soustavy a 20“ kola s pěti dvojitými paprsky se saténově černou 
povrchovou úpravou.

Tmavě tónovaná krycí skla světlometů  
a mlhových světlometů

20“ kola z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky, saténově 
černá, Styl 508

Nápis Range Rover v odstínu černá Santorini Černé koncovky výfukové soustavy

KROK 3
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Bílá Fuji  
(nemetalický lak)

Bílá Yulong*  
(metalický lak)

Baltoro Ice 
(metalický lak)

Stříbrná Indus  
(metalický lak)

Šedá Waitomo 
(prémiový metalický lak)

Šedá Scotia*  
(metalický lak)

Šedá Corris*  
(metalický lak)

Barva karoserie a střechy*

Kontrastní černá Santorini

Bílá Fuji

Na přání dodávaná barva střechy*
Šedá Corris

nedodává se

nedodává se nedodává senedodává se

nedodává se

nedodává se
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Šedá Kaikoura Stone* 
(metalický lak)

Oranžová Phoenix** 
(prémiový metalický lak)

Firenze Red* 
(Metallic)

Aintree Green* 
(Metallic)

Loire Blue* 
(Metallic)

Santorini Black* 
(Metallic)

Barva karoserie a střechy*

Kontrastní černá Santorini

Bílá Fuji

Na přání dodávaná barva střechy*
Šedá Corris

*Dostupnost barev laků karoserie závisí na modelu a ročním období. Více informací Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.   
**K dispozici pouze pro modely HSE Dynamic.

nedodává se

nedodává senedodává se

KROK 3
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4

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

*K dispozici pouze jako součást paketu Black Design.

OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY

KOLA
17“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 105 029QL 4 Δ Δ Δ Δ –

18“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 506 029TD 8 4 8 Δ Δ –

18“ kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 706 029XS 8 8 4 – – –

19“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 103 029TE – 8 8 4 – –

19“ kola z lehkých slitin s 10 paprsky, s povrchem broušeným 
diamantem (Diamond Turned Finish), Styl 103 029TF – – – 8 8 –

19“ kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky, Styl 707 029XU – – – – 4 –

18“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 506

17“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 10 PAPRSKY, STYL 105

18“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
SE 7 PAPRSKY, STYL 706

19“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 10 PAPRSKY, STYL 103  

S POVRCHEM BROUŠENÝM DIAMANTEM

19“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
S 10 PAPRSKY, STYL 103

19“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN  
SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 707
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OBJEDNACÍ KÓD PURE SE SE DYNAMIC HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY

KOLA
20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 508 029VY – – – 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, saténovou černou povrchovou úpravou  
(Satin Black Finish), Styl 508* 029VX – – – – 8 –

20“ kola z lehkých slitin se 6 paprsky, s ultrazvukově leštěným povrchem  
(Vibration Polished Finish), Styl 601 029TG – – – 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 504 029PP – – 8 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, chromovaným povrchem v odstínu Shadow  
(Shadow Chrome Finish), Styl 504 029QF – – – 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky, leštěnou stříbrnou povrchovou úpravou  
(Polished Silver Finish), Styl 901 029MY – – – 8 8 –

20“ kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, povrchem broušeným diamantem  
(Diamond Turned Finish) a světle stříbrným kontrastním lakováním (Light Silver Finish), Styl 527 029TR – – – – – 4

20“ KOVANÁ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 6 PAPRSKY, STYL 601  

S ULTRAZVUKOVĚ LEŠTĚNÝM POVRCHEM

20“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 508  

SATÉNOVĚ ČERNÁ*

20“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 508

20“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 504

20“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 527 

BROUŠENÁ DIAMANTEM, SVĚTLE STŘÍBRNÝ 
KONTRASTNÍ LAK

20“ KOVANÁ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 9 PAPRSKY, STYL 901  

LEŠTĚNÝ STŘÍBRNÝ POVRCH

20“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, STYL 504  
CHROMOVANÝ POVRCH SHADOW

KROK 4
VYBERTE SI KOLA
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KOMBINACE BAREV EBONY/EBONY
 

(strana 63)

ALMOND/ESPRESSO
 

(strana 63)

CIRRUS/LUNAR
 

(strana 63)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ebony Ebony s prošíváním 
Lunar

Ebony s prošíváním 
Ivory Almond Cirrus

Koberce Ebony Ebony Ebony Espresso Lunar

MODEL

Pure (tkanina) 6 – – – –

SE (zrnitá kůže) 6 – – 6 6

SE Dynamic (zrnitá kůže) – – – 6 6 

SE Dynamic (perforovaná zrnitá kůže) – 6 – – –

HSE (perforovaná kůže Oxford) – – 6 – 6

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

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

Autobiography (perforovaná kůže Oxford) – – 6 – 6

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ NA STŘEDOVÉ KONZOLE/HORIZONTÁLNÍ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Kartáčovaný hliník Satin (1) 6 6 6 6 6

Dekorativní hliník (2) – 6 – – 6

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

Hliník Botanical (3) 6 6 6 – 6

Tmavě šedý dub (4) 6 6 6 – 6

Dřevo Macassar (5) 6 – 6 6 6

BARVA KAROSERIE

Bílá Fuji (nemetalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ 6

Bílá Yulong (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Baltoro Ice (metalický lak) ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Stříbrná Indus (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Waitomo (prémiový metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Scotia (metalický lak) ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Šedá Corris (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Kaikoura Stone (metalický lak) ˘ 6 ˘ 6 6

Oranžová Phoenix (prémiový metalický lak) – ˘ – – –

Červená Firenze (metalický lak) ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Zelená Aintree (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ 6

Modrá Loire (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Černá Santorini (metalický lak) ˘ ˘ ˘ 6 ˘

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

VYBERTE SI KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR

Poté, co jste si zvolili model, si  
můžete z následujícího přehledu  
vybrat dokonalou kombinaci  
barev interiéru a exteriéru.

B CA5
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KOMBINACE BAREV LUNAR/IVORY
 

(strana 64)

IVORY/EBONY
 

(strana 64)

PIMENTO/EBONY
 

(strana 65)

TAN/EBONY
 

(strana 65)

LUNAR/ICE
 

(strana 64)

IVORY/ESPRESSO
 

(strana 64)

ESPRESSO/IVORY
 

(strana 65)

IVORY/DARK CHERRY
 

(strana 65)

BARVA INTERIÉRU

Barva sedadel Ivory /  
Lunar Ivory Pimento / Ebony Tan /  

Ebony
Ice /  

Ebony
Ivory s prošíváním 

Espresso Ivory / Espresso Ivory /  
Dark Cherry

Koberce Lunar Ebony Ebony Ebony Lunar Espresso Espresso Dark Cherry

MODEL

Pure (tkanina) – – – – – – – –

SE (zrnitá kůže) – – – – – – – –

SE Dynamic (zrnitá kůže) – – – – – – – –

SE Dynamic (perforovaná zrnitá kůže) 6 – – – – – – –

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

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

HSE Dynamic (dvoubarevná perforovaná kůže Oxfordd) 6 – 6 6 6 – – –

Autobiography (perforovaná kůže Oxford) – – – – – 6 6 6

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ NA STŘEDOVÉ KONZOLE/HORIZONTÁLNÍ OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

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

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

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

Hliník Botanical (3) – 6 – – – 6 6 6

Tmavě šedý dub (4) – – – – – 6 6 6

Dřevo Macassar (5) 6 6* – – – 6 6 6

BARVA KAROSERIE

Bílá Fuji (nemetalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Bílá Yulong (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ 6

Baltoro Ice (metalický lak 6 ˘ 6 – ˘ ˘ ˘ –

Stříbrná Indus (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Waitomo (prémiový metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Scotia (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ 6 6 6

Šedá Corris (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Šedá Kaikoura Stone (metalický lak) 6 ˘ 6 ˘ 6 ˘ ˘ ˘

Oranžová Phoenix (prémiový metalický lak) 6 – 6 ˘ – – – –

Červená Firenze (metalický lak) ˘ ˘ ˘ – 6 6 6 6

Zelená Aintree (metalický lak) 6 ˘ 6 ˘ 6 ˘ ˘ –

Modrá Loire (metalický lak) ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ 6

Černá Santorini (metalický lak) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ 6 6 6

(1) Dodává se pouze pro verze Pure, SE, SE Dynamic, HSE a Autobiography   (2) Dodává se pouze pro verze HSE Dynamic   (3) Dodává se pouze pro verze HSE Dynamic a Autobiography    
(4) Dodává se pouze pro verze HSE a Autobiography   (5) Dodává se pouze pro verze SE, SE Dynamic, HSE a Autobiography   *Interiér Ivory/Ebony se dodává pro HSE.

D E F G H I J K

KROK 5
VYBERTE SI INTERIÉR

Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz 61

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍINTERIÉR

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


Každý interiér může mít až dvě 
různé barevné kombinace. V této 
sekci si můžete vybrat kombinaci 
barev v interiéru vozidla, která 
bude odpovídat Vašim představám. 
Na výběr jsou také různá ozdobná 
obložení.

VÝBĚR BAREV

KOMBINACE BAREV PROSTŘEDNÍ ČÁST  
VÝPLNÍ DVEŘÍ

LOKETNÍ OPĚRKA 
VE DVEŘÍCH

HORNÍ ČÁST  
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST  
VÝPLNÍ DVEŘÍ

PROSTŘEDNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Almond/Espresso Espresso Almond  Espresso Almond Almond 

Cirrus/Lunar  Lunar Cirrus  Lunar Cirrus Cirrus

Lunar/Ivory Ivory Lunar Lunar Lunar Lunar

Ivory/Ebony Ivory Ivory Ebony Ebony Ebony

Pimento/Ebony Pimento Ebony Ebony Ebony Ebony 

Tan/Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Ebony 

Lunar/Ice Ice Lunar Lunar Lunar Lunar

Ivory/Espresso Espresso Ivory Espresso Ivory Ivory 

Espresso/Ivory Espresso Ivory Espresso Ivory Ivory 

Ivory/Dark Cherry Dark Cherry Ivory Dark Cherry Ivory Ivory 

1

3

2

4

5

1 2 3 4 5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

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

Interiér na snímku: čalounění tkaninou Ebony.

Interiér modelu Range Rover Evoque ztělesňuje to nejlepší z moderního 
životního stylu. Dojem domova navozuje teplo dřevěného ozdobného  
obložení v kombinaci se znamenitými ozdobnými prvky z kovu a měkké  
kůže. S pozorností věnovanou detailům se setkáte všude, kam se podíváte,  
a u všeho, čeho se dotknete. Na výběr je široká škála barevných kombinací  
a materiálů pro čalounění sedadel, které vyhoví jakémukoli vkusu.

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

Interiér na snímku: čalounění zrnitou kůží. Interiér na snímku: čalounění zrnitou kůží.

A

B C
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Ivory/Espresso (k dispozici pouze pro Autobiography)Lunar/Ice (k dispozici pouze pro HSE Dynamic)

Interiér na snímku: čalounění kůží Oxford.Interiér na snímku: čalounění kůží Oxford.

IH

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

Interiér na snímku: čalounění zrnitou kůží.

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

Interiér na snímku: čalounění kůží Oxford.

D E

NABÍZENÉ KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR
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Espresso/Ivory (k dispozici pouze pro Autobiography)

Interiér na snímku: čalounění kůží Oxford.

Ivory/Dark Cherry (k dispozici pouze pro Autobiography)

Interiér na snímku: čalounění kůží Oxford.

J K

Pimento/Ebony (k dispozici pouze pro HSE Dynamic)

Interiér na snímku: čalounění kůží Oxford.

F Tan/Ebony (k dispozici pouze pro HSE Dynamic)

Interiér na snímku: sportovní sedadla čalouněná kůží Oxford .

G
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

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

Nabízíme Vám příslušenství, které je odolné, víceúčelové a skýtá  
příležitost pro dokonalou individualizaci modelu Range Rover Evoque.  
A co je důležité, příslušenství můžete přidávat v kterékoli fázi života vozu. 
Nejen když je vůz nový. Veškeré schválené příslušenství Land Rover je 
samozřejmě navrhováno a vyráběno podle naprosto stejných standardů  
jako originální vybavení Vašeho vozidla.

6
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KROK 6
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

Boční ochranné rámy* 
VPLVP0184 – Pure, SE, SE Dynamic a HSE (snímek nahoře) 
VPLVP0202 – HSE Dynamic
Boční ochranné rámy jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli s velmi lesklou povrchovou 
úpravou. Jeho robustní terénní vzhled zvýrazňuje vnější design vozidla.

Ozdobné fólie
Individualizujte si své vozidlo výběrem ze čtyř nabízených designů ozdobných fólií. 
Kompletní nabídku barev a ukázku návrhů doporučovaných designéry naleznete  
na webové stránce accessories.landrover.com/cz/cs

Kryty vnějších zpětných zrcátek z karbonu 
VPLVB0145
Kryty vnějších zpětných zrcátek z velmi kvalitního uhlíkového kompozitu podtrhují 
výkon a dynamiku vozu.

Kryty bočních ventilačních otvorů z karbonu 
VPLVB0112
Jedinečné kryty bočních ventilačních otvorů z velmi kvalitního uhlíkového 
kompozitu s lesklou povrchovou úpravou představují vylepšení designu 
inspirované světem závodních vozů. Dodává se sada čtyř kusů.

Kryty ventilačních otvorů na kapotě motoru z karbonu 
VPLVB0113 – HSE Dynamic a Autobiography
Kryty ventilačních otvorů na kapotě z uhlíkového kompozitu decentně zvýrazňují 
dynamiku vozu a jeho výkon. Dodává se sada dvou kusů.

*Montáž pevných bočních nášlapů nebo bočních ochranných rámů může ovlivnit terénní vlastnosti vozidla.
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20“ KOVANÁ KOLA S 9 PAPRSKY  
BÍLÁ  FUJI*  
VPLVW0074

20“ KOVANÁ KOLA S 9 PAPRSKY  
„STYL 901“ 

LESKLE ČERNÁ* 
VPLVW0094

20“ KOVANÁ KOLA S 9 PAPRSKY  
„STYL 901“ 

ŠEDÁ TECHNICAL* 
VPLVW0075

19“ KOLA  
„STYL 103“ 

 ZLATÁ TECHNICAL*
VPLVW0113

20“ KOLA  
„STYL 504“ 

 ZLATÁ TECHNICAL*
VPLVW0114

Sportovní koncovky výfuků 
VPLVB0107 – Pure, SE a HSE
Leštěné sportovní koncovky výfuků poukazují na výkon vozidla.

Přední lapače nečistot  
VPLVP0065 – Pure, SE, SE Dynamic a HSE (snímek nahoře) 
VPLVP0066 – HSE Dynamic
Zadní lapače nečistot** 
VPLVP0069 – Pure, SE, SE Dynamic a HSE (snímek nahoře) 
VPLVP0070 – HSE Dynamic
Lapače zabraňují rozstřikování nečistot a pomáhají chránit lak karoserie.

Kryty nábojů kol Range Rover
Středové kryty pro kola z lehké slitiny s logem Range Rover.
Elegantní čepičky ventilků
Exkluzivní řada elegantních čepiček ventilků zahrnuje varianty s logy Range Rover  
a Land Rover nebo vlajkou Velké Británie v barevné a černobílé verzi. Čepičky 
ventilků decentně doplňují design kol z lehké slitiny.

*Pouze kolo. Kryty středů kol se dodávají samostatně.
**Nelze objednat s parkovacím asistentem pro parkování na příčná parkovací místa.
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Pryžová rohož do zavazadlového prostoru 
VPLVS0091
Nepropustná, se zvýšenými okraji a protiskluzovým povrchem.
Ochranná lišta pro práh zavazadlového prostoru* 
LR039098
Ochranná lišta pro práh zavazadlového prostoru z ušlechtilé oceli.

Vana do zavazadlového prostoru 
VPLVS0089 
Snadno přístupná oka pro zajištění zavazadel, je-li jimi vozidlo vybaveno.

Přepážka pro oddělení zavazadlového prostoru – plná výška (snímek nahoře)  
VPLVS0221 – pouze pro Coupé 
VPLVS0220 – pouze pro 5dveřovou verzi
Přepážka pro oddělení zavazadlového prostoru – stropní část  
VPLVS0219 – pouze pro Coupé 
VPLVS0218 – pouze pro 5dveřovou verzi

Sedací plocha do zavazadlového prostoru 
VPLVP0253
Přenosná sedací plocha do zavazadlového prostoru umožňuje pohodlné sezení  
při otevřeném zadním výklopném víku. Spodní část sedací plochy je přesně 
tvarována podle prahu zavazadlového prostoru. Dodává se včetně úložného 
vaku s logem Range Rover, který lze připevnit k zadní stěně opěradel sedadel 
ve druhé řadě.

Schránky do zavazadlového prostoru 
VPLVP0323
Do praktických schránek a oddělených přihrádek v zavazadlovém prostoru 
lze uložit drobné předměty nebo jednotlivé nákupní tašky či zavazadla. 
Systém schránek je vybaven uzamykatelnými víky a je zajištěn prostřednictvím 
upevňovacích ok ve tvaru písmene D v zavazadlovém prostoru.

Výsuvná podlaha zavazadlového prostoru** 
VPLVS0101
Výsuvná podlaha zavazadlového prostoru pro outdoorové využití s možností 
sezení. Úhledně se složí do zavazadlového prostoru. Maximální nosnost 200 kg.

*Dodává se pouze pro verze Pure. 
**Vyžaduje montáž kolejnic do podlahy zavazadlového prostoru – VPLVS0102, nejsou-li součástí standardní výbavy.
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Ochranný potah na zadní sedadla 
VPLVS0312
Chrání zadní sedadla a výplně dveří 
před vlhkostí a znečištěním.

Sportovní kryty pedálů  
VPLHS0044 – vozy s automatickou 
převodovkou (snímek nahoře) 
VPLHS0045 – vozy s mechanickou 
převodovkou
Sportovní opěrka pro nohu 
VPLVS0178

Držák pro iPad®  
VPLVS0165 – iPad®** 
VPLVS0164 – iPad® 1
Poskytuje bezpečné uchycení Vašeho přístroje iPad®. Připevňuje se k opěrce hlavy, 
čelem k zadním sedadlům.

Systém pro zajištění zavazadel* 
VPLCS0324
Zajistí zavazadla v zavazadlovém prostoru. Včetně pružných a pevných 
zajišťovacích prvků.

Termoelektrický chladicí/ohřevný box s integrovanou loketní opěrkou 
VPLVS0176
Termoelektrický chladicí/ohřevný box je ideálním pomocníkem pro uchování 
potravin či nápojů na delších cestách a může být použit i jako zadní středová 
loketní opěrka.

Ramínko na šaty 
VPLVS0167
Pro upevnění na hlavové opěrky předních sedadel, čelem k zadním sedadlům. 
Maximální nosnost 3 kg.

Sluneční clona 
Sluneční clona, druhá řada sedadel 
VPLVS0321 – pouze pro Coupé 
VPLVS0322 – pouze pro pětidveřový Evoque
Sluneční clona, okno zadního výklopného víka 
VPLVS0320 – Coupé a pětidveřové modely (snímek nahoře)
Sluneční clony se snadnou montáží a demontáží poskytují vyšší úroveň  
komfortu a chrání cestující před teplem a světlem slunečních paprsků.  
V nabídce jsou různé verze pro druhou řadu a zadní výklopné víko.

*Vyžaduje montáž kolejnic do podlahy zavazadlového prostoru – VPLVS0102, nejsou-li součástí standardní výbavy. 
**Kompatibilní s 2., 3. a 4. generací přístrojů iPad®. Není kompatibilní s přístroji iPad Air®. iPad® je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a ostatních zemích.
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Prahové lišty s vlajkou Velké Británie
Prahové lišty s vlajkou Velké Británie dodají vozu jedinečný styl.
Varianty pro Coupé: 
VPLVS0185PVJ – Ebony 
VPLVS0185AAM – Espresso 
VPLVS0185LAA – Lunar

Varianty pro 5dveřový Evoque: 
VPLVS0316PVJ – Ebony 
VPLVS0316AAM – Espresso 
VPLVS0316LAA – Lunar

Luxusní kobercové rohože  
VPLAS0202PVJ – Ebony (snímek nahoře) 
VPLAS0202AAM – Espresso 
VPLAS0202LAA – Lunar
Koberec s dlouhým vlasem a nepropustnou podkladovou vrstvou.

Sada pryžových rohoží s vlajkou Velké Británie  
VPLVS0306 – (snímek nahoře) 
LR045097 – Sada černých pryžových rohoží
Pryžové rohože pro Range Rover Evoque s vlajkou Velké Británie chrání koberec  
v prostoru pro nohy u řidiče a spolujezdce vpředu. Nepropustný povrch  
s protiskluzovou úpravou.

Osvětlené individualizované prahové lišty 
VPLVS0329 – pětidveřový Evoque 
VPLVS0328 – Coupé
Individualizujte si své vozidlo libovolným nápisem podle Vaší volby s různým  
druhem písma, který bude umocněn decentním bílým osvětlením. Více informací  
Vám ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.

Páčky pro manuální řazení 
VPLVS0187MMU – hliníkové 
VPLVS0187CAY – červené
Páčky na volantu pro manuální řazení jsou strojově leštěné, eloxované a ručně 
broušené. Výsledkem je výjimečná odolnost vůči opotřebení a prémiová 
povrchová úprava.

Otočný volič jízdních režimů 
VPLVS0180 – červená povrchová úprava 
VPLSS0142 – stříbrná povrchová úprava 
VPLSS0143PVJ – kůží potažený horní kryt*

*Kůží potažený horní kryt je nutno kombinovat s otočným voličem jízdních režimů.

KROK 6
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Podélné střešní nosiče – stříbrné* 
VPLVR0085
Maximální nosnost 75 kg.** Montáž vyžaduje sadu lišt.  
Výška vozu s namontovaným nosičem: 
Coupé 1609 mm/5dveřový Evoque 1640 mm.
Stříbrná sada lišt 
VPLVR0088 – pevná střecha  
VPLVR0089 – panoramatické střešní okno

Podélné střešní nosiče – černé*  
VPLVR0086
Maximální nosnost 75 kg.** Montáž vyžaduje sadu lišt.  
Výška vozu s namontovaným nosičem: 
Coupé 1609 mm/5dveřový Evoque 1640 mm. 
Příčníky nejsou součástí dodávky.
Černá sada lišt 
VPLVR0087 – pevná střecha  
VPLVR0090 – panoramatické střešní okno

Příčníky*  
VPLVR0073
Výška vozu s namontovaným nosičem: Range Rover Evoque 1720 mm/ 
Range Rover Evoque Coupé 1697 mm. Příčníky s nastavitelnou polohou. 
Aerodynamický profil minimalizuje odpor vzduchu a hlučnost. Bezpečnostní  
zámek. Podélné střešní nosiče nejsou součástí dodávky. Maximální nosnost 
71,8 kg.**
Nosič zavazadel* 
LR006848 (rovněž na snímku)
Velkokapacitní hliníkový nosič zavazadel se zvýšeným okrajem pro zajištění nákladu.

Nosič lyží a snowboardů*  
LR006849
Umožňuje přepravit čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. Bezpečnostní zámek. 
Zahrnuje posuvné vodicí lišty pro snadné nakládání. Maximální nosnost 36 kg.**

Střešní box pro zavazadla*  
VPLVR0062
Leskle černá povrchová úprava. Oboustranné otvírání. Bezpečnostní zámek.  
Vnější rozměry: délka 1750 mm, šířka 820 mm, výška 450 mm. Objem 410 litrů. 
Maximální nosnost 68 kg.**

Nosič Aqua pro vybavení na vodní sporty*  
VPLGR0107
Uveze surfové prkno, stěžeň, kánoi či kajak. Zahrnuje uzamykatelný víceúčelový 
držák pro přepravu stěžně, vesel a pádel. Funkce sklopení usnadňující nakládání 
a vykládání vybavení na střešní nosič. Ve výbavě nechybí upevňovací popruhy 
a pryžové podpěry pro dosažení optimálního rozložení hmotnosti a ochranu 
kajaku a vozidla před poškozením. Maximální nosnost 45 kg.

*Podélné střešní nosiče a příčníky nebo sportovní střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše. Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou snižovat kvalitu příjmu signálu, a negativně tak ovlivňovat  
funkci navigačního systému, je-li jím vozidlo vybaveno. 
**Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše.

72

 KONFIGURÁTOR VYHLEDAT PARTNERA

OBSAH SPECIF IKACE

MOTOR MODEL BARVU KOLA INTERIÉR TECHNICKÉ ÚDAJEPŘÍSLUŠENSTVÍ

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


KROK 6
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Střešní nosič jízdních kol 
VPLWR0101
Uzamykatelný nosič je navržen pro přepravu jednoho jízdního kola. Upevnění  
za vidlici, s nosičem kola.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení 
VPLVR0067 – nosič dvou jízdních kol 
VPLVR0069 – nosič tří jízdních kol
Tento uzamykatelný rychloupínací mechanismus lze prakticky sklopit pro snadný 
přístup k zavazadlovému prostoru. Nosič je vyroben z lehkého materiálu a dodává  
se včetně osvětlení a upevnění pro registrační značku. Maximální nosnost je 40 kg  
u nosiče dvou jízdních kol a 51 kg u nosiče tří jízdních kol.

Nosič Aqua pro vodní sporty – dva kajaky* 
VPLWR0099
Nosič Aqua pro vodní sporty – umožňuje přepravit až dva kajaky nebo dvě kánoe.  
Vhodný rovněž k přepravě dalších menších plavidel, například surfových prken  
nebo malých lodí. 

Přírubové tažné zařízení s neměnnou výškou 
VPLVT0170 
Tažné zařízení s neměnnou výškou pro model Range Rover Evoque.

Tažné zařízení typu „labutí krk“ s neměnnou výškou 
VPLVT0167
Tažné zařízení typu „labutí krk“ s neměnnou výškou je vhodné pro jízdu s přívěsem  
o hmotnosti až 2000 kg.

Odnímatelné tažné zařízení 
VPLVT0166
Elektrická zásuvka tažného zařízení evropského typu zajišťuje napájení všech zadních 
svítilen a vnitřního vybavení přívěsu.
Adaptér pro elektrické zásuvky tažného zařízení typů 12N/12S**† (snímek nahoře) 
VPLHT0060
Kompaktní adaptér 12N**† 
VPLVT0064*Podélné střešní nosiče a příčníky nebo sportovní střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše. Předměty umístěné nad střešní  

satelitní anténou mohou snižovat kvalitu příjmu signálu, a negativně tak ovlivňovat funkci navigačního systému, je-li jím vozidlo vybaveno. 
**Toto příslušenství není vhodné pro karavany, přívěsy nebo panely s vnějšími koncovými svítilnami LED.  
†Vůz musí být vybaven 13kolíkovou zásuvkou tažného zařízení.
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ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

Brodivost 
Maximální brodivost 500 mm

Rozvor 2 660 mm

Rozvor 2 660 mm

Šířka se sklopenými zrcátky 1 980 mm*/1 985 mm**
Šířka včetně zrcátek 2 085 mm*/2 090 mm**

Světlá výška
Světlá výška pod přední nápravou 215 mm
Rear axle clearance 255 mm

Celková délka 4 370 mm

Celková délka 4 370 mm

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

A B C

Standardní výška Nájezdový  
úhel vpředu Přechodový úhel Nájezdový  

úhel vzadu
Standardní 25°/18,5°† 22° 33°/30°†

B CA

Rozchod kol vpředu 1 621 mm
Rozchod kol vzadu 1 628 mm

Výška  
1 605 mm*/ 
1 635 mm**

Rozměry zavazadlového prostoru
Vzpřímená opěradla zadních sedadel 
Výška 840 mm*/870 mm** šířka 1 105 mm 
Objem zavazadlového prostoru 550 litrů*/575 litrů** 
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy  
1 000 mm 
Sklopená zadní sedadla 
Délka 1 580 mm šířka 1 105 mm 
Objem zavazadlového prostoru 1 350 litrů*/1 445 litrů** 
Maximální rozměry krabice (šířka x výška) 
900 mm x 620 mm*/900 mm x 625 mm**

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

*Range Rover Evoque Coupé. **Range Rover Evoque. †Verze s vnějším designem Dynamic.74
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VÝKON (k)

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR

eD4 2.0 l TD4 2.0 l Si4 2.0 l

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

150
E-CAPABILITY

150*
E-CAPABILITY 180 150* 180 240

MOTOR

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

Počet válců 4 4 4 4 4 4

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

Počet ventilů na válec 4 4 4 4 4 4

Vrtání (mm) 83 83 83 83 83 87,5

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

Kompresní poměr (:1) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 10,0

Nejvyšší výkon kW (k) při ot./min. 110 (150) / 4 000 110 (150) / 3 500 132 (180) / 4 000 110 (150) / 3 500 132 (180) / 4 000 177 (240) / 5 800 

Maximální točivý moment N.m při ot./min. 380 / 1750 380 / 1 750 430 / 1 750 380 / 1 750 430 / 1 750 340 / 1 750 

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Druh předních brzd kotoučové s vnitřním 
chlazením 

kotoučové s vnitřním 
chlazením 

kotoučové s vnitřním 
chlazením 

kotoučové s vnitřním 
chlazením 

kotoučové s vnitřním 
chlazením kotoučové s vnitřním chlazením 

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

Druh zadních brzd kotoučové kotoučové kotoučové kotoučové kotoučové kotoučové 

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

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

do třmenu

HMOTNOSTI (kg)

Hmotnost od 1 543 1 665 1 655 1 674 1 687 1 655

Celková hmotnost 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350

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

Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs 750 750 750 750 750 750

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

Největší přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 120 120 120 120 120 120

Maximální přípustná celková hmotnost soupravy 3 775 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150

NOSNOST STŘECHY (kg)

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

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Největší rychlost (km/h) 182 / 185 182 / 190 200 180 195 / 200 217

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

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

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

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE / PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE

*Nedodává se pro Coupé.
4 Standardní výbava   – Nedodává se.

Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz 75
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LAND ROVER EXPERIENCE

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

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

Čeká na Vás dobrodružství.

PROHLÍDKY S POHLEDEM DO ZÁKULISÍ
Chtěli byste zjistit, jak byl Váš Land Rover  
vyroben? Rádi byste viděli neuvěřitelný  
proces, který absolvují úplně všechna naše  
vozidla, než se dostanou ke svým novým  
majitelům? 

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

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

Více informací naleznete na  
landrover.com/behindthescenestours
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TRÉNINK LAND ROVER EXPERIENCE
Brodění bahnem. Jízda po „sklápěcím  
mostě“. Nebo šplhání vzhůru po kluzkém,  
strmém svahu. V našich centrech Land Rover 
Experience jsou připraveny rozmanité  
překážky a výzvy, které důkladně prověří 
dovednosti i těch nejlepších řidičů.

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

Ve více než 40 centrech Land Rover  
Experience po celém světě máte na výběr  
různé kurzy, od krátkých seznamovacích jízd  
až po celodenní zážitkové akce. Ve všech 
případech na Vás, Vaši rodinu a přátele čekají 
nezapomenutelné zážitky při jedinečných 
dobrodružstvích, která si budete užívat.

Naučte se řídit s naprostou jistotou.

Zarezervujte si zážitkovou jízdu na  
landrover.com/experiencedrives

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

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

Více informací naleznete na  
landrover.com/adventuretravel
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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 2015. Číslo publikace: LRML 4945/15

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Jaguar Land Rover Limited stále pracuje na vylepšování výbavy, designu a výroby. Tomu odpovídá 
průběžný vývoj našich výrobků. Přestože jsme věnovali maximální pozornost aktuálnosti této publikace, neměla by být tato 
brožura považována za neomylného průvodce aktuálními specifikacemi, ani nepředstavuje nabídku k prodeji jakéhokoli 
konkrétního vozidla. Veškeré údaje k výbavě odpovídají stavu, kdy byla brožura v květnu 2015 dána do tisku a mohou 
se změnit. Změny konstrukcí, výbavy, rozsahu dodávky a výkonů, jakož i změny katalogu v důsledku tiskových chyb jsou 
výslovně vyhrazeny.
Na veškeré originální příslušenství Land Rover namontované prodejcem značky Land Rover do jednoho měsíce nebo do 
1 600 km (podle toho, která 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 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.
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. Bližší informace získáte u 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 Land Rover si vyhrazuje právo změny nebo stažení jakékoli barvy z nabídky bez předchozího upozornění. 
Některé z těchto barev nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Závazné informace o nabídce barev a aktuálních specifikací 
obdržíte u Vašeho 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 závázná prohlášení nebo ujištění.
Land Rover exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional.
Stav: květen 2015
Platnost: Česká republika
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