
S LAND ROVEREM 
SLUNCI VSTŘÍC

SERVISNÍ NABÍDKY LAND ROVERE





PROHLÍDKA V SERVISU: 
PRO BEZPEČNÉ CESTY ZA SLUNCEM 
Všechno je provoněné sluncem a v květu, ohlašuje se znovuzrození života. Sladké vůně naplňují vzduch, zeleň raší  
na každém rohu. Vaše nohy jsou neklidné, čekají na vás nové zážitky. Je na čase setřást vrstvu starého prachu a vydat 
se na cestu – za teplem a sluníčkem.

Návštěva u našeho servisního partnera Land Rover vás dokonale připraví na sluncem prozářené okamžiky 
a nezapomenutelné výlety. Prohlídkami a servisem, uzpůsobeným vašim potřebám, zajistíme, že bude vaše vozidlo 
kdykoli připraveno vyrazit s ranním kuropěním slunci vstříc. 

JARNÍ KONTROLA
Milovníci slunce a poznávání nemohou spoléhat jen svou inspiraci, ale také na bezpečnost za volantem. Naše jarní 
kontrola se zaměřuje na díly, které podléhají opotřebení, a silně namáhané součásti vašeho Land Roveru. Vaše vozidlo 
důkladně prohlédneme a zkontrolujeme jeho plnou funkčnost. Chápeme to jako svůj příspěvek k vašim zážitkům, které 
jsou pro vás tak důležité.

Vizuální kontrola:
  karoserie
  tlumičů

Kontrola zahrnuje:
  funkčnost a stav kapalin v brzdové 
soustavě
  stěrače a ostřikovače
  osvětlení

  stav a napnutí hnacích řemenů
  stav chladicí kapaliny
  tlak vzduchu v pneumatikách a jejich profil
  stav motorového oleje



ÚDRŽBA KLIMATIZACE 

Zhluboka se nadechněte

Díky klimatizaci cestujete vždy v příjemných teplotách. Při údržbě 
klimatizace se vypořádáme s nepříjemnými pachy, kromě toho vyměníme 
pylový filtr. Váš Land Rover tak zůstane chráněn před prachem, pylem, 
sazemi a dalšími pevnými nečistotami – abyste mohli volně dýchat.

Doporučení pro alergiky

Pro lidi s  alergiemi je pravidelná údržba a čištění klimatizace 
nezbytností. Kromě toho bychom vám na cesty rádi přibalili dva tipy: 

–  Koberečky v autě vyklepávejte každých 14 dní, zabráníte tím 
usazování pylů.

–  Před cestou odložte svou bundu v kufru, aby se do kabiny dostalo  
co nejméně pylů. 



PNEUSERVIS LAND 
ROVER
Vyrazte bezpečně a  suverénně za dalším 
dobrodružstvím. Kromě samotné výměny kol 
zkontrolují naši specialisté hloubku profilu a stav 
vašich letních pneumatik. Až poté je odborně 
namontují, vyváží a nahustí na správný tlak.

Budete-li potřebovat nové pneumatiky, 
samozřejmě vám rádi předložíme atraktivní 
nabídku – výhradně na pneumatiky od 
značkových výrobců, kteří splňují naše vysoké 
požadavky a jejichž produkty se skvěle doplňují 
s vozy Land Rover.





BRILANTNÍ 
VÝBAVA
Procitněte se zářícíma očima. Zaskvěte se, ať jste kdekoli a ať je vaším průvodcem kdokoli. 
Originální příslušenství Land Rover doplní svým nezaměnitelným designem váš styl, vaši výbavu 
a vaše aktivity – na silnici i mimo ni. 

Objevte naši nabídku: od transportních systémů přes bohatou výbavu interiéru až po brilantní 
řešení pro vaše čtyřnohé společníky.

Rampa pro domácí zvířata

Už žádné těžké zvedání ani omezený přístup. Rampu pro domácí zvířata bezpečně připevníte 
k zavazadlovému prostoru a zvíře může pohodlně nastupovat i vystupovat.

Ne každé příslušenství je dostupné pro všechny modely. Další informace vám ochotně 
poskytnou smluvní partneři Land Rover.



Na cesty za sportem

Naše střešní nosiče na sportovní vybavení se snadno instalují a výrazně 
přispějí k vaší bezpečnosti, až budete na cestách s nákladem sportovních 
potřeb. 

S rodinou, přáteli nebo zcela bez doprovodu, vždy ale organizovaně.

Čím více osob vozidlo sdílí, tím je důležitější určit předmětům každodenní 
potřeby pevné místo. S naším úložným systémem na zadní stranu 
opěradla zachováte dokonalý pořádek i u drobných předmětů.

ORIGINÁLNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
LAND ROVER

Ne každé příslušenství je dostupné pro všechny modely. Další informace vám ochotně 
poskytnou smluvní partneři Land Rover.



Seznamte se s těmito a dalšími produkty 
u svého smluvního partnera Land Rover nebo na 

adrese landrover.cz/Příslušenství
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Nejlepší ochrana před blátem
Dobrodružství ve volné přírodě jsou ta nejkrásnější. Méně příjemným vedlejším efektem 
však bývají zablácené boty a špinavé vybavení. Aby se bláto neroznášelo po interiéru vašeho 
Land Roveru, připravili jsme pro vás dva dokonalé pakety ochrany interiéru s produkty 
z voděodpudivých materiálů.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

Objevte další originální příslušenství Land Rover 
na adrese landrover.cz/Příslušenství



Pakety ochrany interiéru Land Rover
Praktické pryžové rohože, kombinované 
s vanou do zavazadlového prostoru (paket 1) 
nebo s robustní pryžovou rohoží  
do zavazadlového prostoru (paket 2),  
za atraktivních podmínek, vyrobené  
speciálně pro váš model.

Všechny informace o dostupnosti a cenách obdržíte od svého smluvního partnera Land Rover.

MODEL PAKET OCHRANY INTERIÉRU 1 PAKET OCHRANY INTERIÉRU 2

NOVÝ RANGE ROVER EVOQUE od 9 293,00 Kč od 9 293,00 Kč

RANGE ROVER EVOQUE od 3 182,00 Kč od 2 769,00 Kč

RANGE ROVER od 11 011,00 Kč od 10 406,00 Kč

RANGE ROVER SPORT od 11 329,00 Kč od 10 724,00 Kč

DEFENDER od 11 647,00 Kč od 10 724,00 Kč

DISCOVERY od 9 993,00 Kč od 9 674,00 Kč

DISCOVERY SPORT od 8 496,00 Kč od 8 242,00 Kč

RANGE ROVER VELAR od 9 897,00 Kč od 9 578,00 Kč



ZÁŘIVÉ PROBUZENÍ. PROSLUNĚNÝM 
DOBRODRUŽSTVÍM VSTŘÍC. LAND ROVER. 
VÁŠNIVĚ VÝJIMEČNÝ.





DOBRODRUŽSTVÍ 
VE VELKÉM STYLU
Seznamte se s našimi kolekcemi na adrese shop.landrover.de a zjistěte, jak mohou naše 
značkové produkty vyjádřit váš styl a smysl pro dobrodružství. Se sportovně-elegantním 
designem probudíte objevitelskou vášeň a cestovní horečku.

Seznamte se s těmito a dalšími produkty  
u svého smluvního partnera Land Rover  
nebo na adrese landrover.cz/branded-goods





Ceny jsou nezávazným cenovým doporučením, včetně 21% DPH. 
Změny a chyby vyhrazeny.

Verze: březen 2022.

Informace o pneumatikách, které jsou pro vaše vozidlo schváleny, naleznete v ES prohlášení o shodě a osvědčení o registraci vozidla, část I.  
V případě dotazů jsme Vám rádi k dispozici. Spotřeba paliva a emise u modelů Plug-in Hybrid Range Rover, Plug-in Hybrid Range Rover Sport, Land Rover Discovery Sport, Discovery,  
Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover: 
Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním jízdním cyklu (NEDC): Range Rover kompresor 5,0 l V8: od 13,1 l/100 km – Plug-in Hybrid Range Rover Sport: od 3,0 l/100 km; 22,5 kWh/100 km; 
Emise CO2 v kombinovaném zkušebním jízdním cyklu (NEDC): Range Rover kompresor 5,0 l V8: od 298 g/km – Plug-in Hybrid Range Rover Sport: od 69 g/km; 
Spotřeba proudu v kombinovaném zkušebním jízdním cyklu (NEDC): Plug-in Hybrid Range Rover a Range Rover Sport: 23,1–22,5 kWh/100 km. 

Land Rover už dlouho úzce spolupracuje s výrobcem olejů Castrol,  
aby mohl dokonale uzpůsobenými oleji dlouhodobě zvyšovat  
výkon svých motorů a snižovat emise CO2. Můžeme tak garantovat,
že mazivo bude splňovat naše vysoké požadavky, a proto doporučujeme 
pro vaše vozidlo Castrol EDGE® Professional – nejen na jaro.

KVALITA CASTROL

TRVALE
VÝKONNÝ



Pro 18MY platí: Hodnoty spotřeby byly zjištěny dle nařízení Komise (ES) č. 692/2008. Spotřeba se může v praxi lišit v závislosti na stylu jízdy, silničních a dopravních podmínkách a stavu 
vozidla. Další informace o oficiální spotřebě paliva a konkrétních emisích CO2 u nových osobních vozů naleznete v příručce o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektrické energie 
nových osobních vozů, která je k dostání zdarma u všech smluvních dealerů Land Rover a u Jaguar Land Rover Austria GmbH. Příručka je rovněž k dispozici online na adrese www.dat.at. 
Od 19MY platí: Údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektrické energie byly zjištěny již dle nařízení Komise (ES) č. 692/2008 na základě nového zkušebního cyklu WLTP a pro 
porovnání přepočítány zpět na hodnoty NEDC. Pro vyměření daní a jiných poplatků vztahujících se k vozidlu na základě hodnot spotřeby a emisí mohou platit jiné hodnoty než zde uvedené. 
Spotřeba se může v praxi lišit v závislosti na stylu jízdy, silničních a dopravních podmínkách a stavu vozidla. Informace o spotřebě paliva a emisích CO2 při rozpětí hodnot v závislosti na použité 
sadě kol/pneumatik. 
Příručka je rovněž k dispozici online na adrese www.dat.cz.








