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Krok 1

Krok 2

Krok 3

Vyberte si motor

Vyberte si model

Vyberte si barvu

Na výběr máte zdokonalené a výkonné
zážehové nebo vznětové motory.

Porovnejte si standardní výbavu
každého modelu.

Díky široké nabídce můžete dát najevo
svůj osobní vkus.

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Vyberte si kola

Vyberte si interiér

Vyberte si výbavu na přání

Na výběr máte rozmanité styly kol, z nichž
každý je navržen tak, aby zvýraznil odvážný
exteriér.

Pečlivě zvolené barvy doplněné
nejkvalitnějšími kovy a ozdobným obložením
ze skutečného dřeva. Interiér si můžete
upravit podle Vašich představ.

Další výbava na přání vyjde vstříc Vašim
osobním požadavkům.

Zcela nový Range Rover Sport nabízí exkluzivní prvky výbavy na přání, jimiž si můžete upravit své vozidlo podle vlastních představ.
Následující stránky Vás provedou logickou posloupností kroků, v nichž si sestavíte vůz, který bude skutečným vyjádřením Vaší
individuality. Máte několik možností od výběru motoru a modelu, přes barvy karoserie a interiéru, kola a ozdobné prvky až po detaily,
které definují Váš styl.
Živou představu o zvolené výbavě na přání Vám poskytne náš online konfigurátor na webové stránce landrover.cz. (Spuštění červen 2013)

KROK 1 VYBERTE SI MOTOR

POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA
KROK 1 VYBERTE SI MOTOR

Vylepšená řada zážehových a vznětových motorů zahrnuje nejmodernější poháněcí jednotky. Díky lehké celohliníkové konstrukci a osmistupňové převodovce
spotřebují tyto motory výrazně méně paliva a mají nižší emise CO2. V některých případech až o 16 % nižší.
A to bez jakéhokoli negativního vlivu na výkonové parametry. Například model poháněný motorem Supercharged LR-V8 5,0 litru zrychlí z 0 na 100 km/h
za pouhých 5,3 sekundy. Vznětový motor o objemu 3,0 litru LR-TDV6 a SDV6, tak jako zážehový motor o objemu 5,0 litru LR-V8 Supercharged jsou vybaveny
systémem Stop/Start, který automaticky vypne motor u stojícího vozu a opět jej spustí, jakmile uvolníte nohou pedál brzdy.

VZNĚTOVÝ MOTOR TDV6 3,0 L

VZNĚTOVÝ MOTOR SDV6 3 0 L

ZÁŽEHOVÝ MOTOR V8 SUPERCHARGED 5,0 L

VZNĚTOVÝ MOTOR LR-TDV6

VZNĚTOVÝ MOTOR LR-SDV6

ZÁŽEHOVÝ MOTOR LR-V8 SUPERCHARGED

Pohon všech kol (4WD)

Pohon všech kol (4WD)

Pohon všech kol (4WD)

190 / 258

215 / 292

375 / 510

600

600

625

Otáčky max. točivého momentu (ot./min.)

2 000

2 000

2 500 – 5 500

Zdvihový objem (cm³)

2 993

2 993

4 999,7

6

6

8

Podélně uložený V6

Podélně uložený V6

Podélně uložený V8

18,3

Systém pohonu
Výkon (kW / k)
Točivý moment (N.m)

Počet válců
Uspořádání válců
SPOTŘEBA PALIVA
Město

l/100 km

8,3

8,7

Mimo město

l/100 km

6,7

6,8

9,7

Kombinovaná

l/100 km

7,3

7,5

12,8

Emise CO2 město

g/km

218

230

426

Emise CO2 mimo město

g/km

177

180

226

Emise CO2 kombinované

g/km

194

199

298

Hodnoty spotřeby paliva: Zde uváděné hodnoty nelze garantovat pro žádné konkrétní vozidlo, s nímž byla tato informace případně dodána. Vozidla nejsou testována jednotlivě a mezi jednotlivými vozidly stejného modelu se
nevyhnutelně vyskytují rozdíly. Vozidlo může také zahrnovat speciální úpravy. Spotřebu paliva ovlivňuje rovněž styl řízení, dopravní podmínky a úroveň prováděné údržby. Řidič je upozorněn na malé množství paliva, pokud v nádrži
zbývá přibližně 9 litrů.

Více informací získáte na webové stránce landrover.cz.
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KROK 2 VYBERTE SI MODEL

STUPNĚ VÝBAVY PODLE MOTORU

KROK 2 VYBERTE SI MODEL

CENA NETTO (V KČ)

CENA VČ. 21% DPH (V KČ)

S

1 301 200

1 574 452

SE

1 416 300

1 713 723

HSE

1 560 800

1 888 568

HSE s paketem Dynamic

1 605 700

1 942 897

SE

1 517 800

1 836 538

HSE

1 642 800

1 987 788

HSE s paketem Dynamic

1 697 400

2 053 854

Autobiography

1 894 600

2 292 466

Autobiography s paketem Dynamic

1 937 500

2 344 375

HSE s paketem Dynamic

1 929 800

2 335 058

Autobiography s paketem Dynamic

2 167 000

2 622 070

VZNĚTOVÝ MOTOR 3,0L LR-TDV6

VZNĚTOVÝ MOTOR 3,0L LR-SDV6

ZÁŽEHOVÝ MOTOR 5,0L LR-V8 SUPERCHARGED

Nezávazně doporučené orientační ceny včetně 21% DPH a nákladů na dopravu. Ceny nejsou kartelové, vycházejí ze směnného kurzu 26,00 CZK/1 EUR a nabývají platnosti
dnem 3. 6. 2013. Po vydání tohoto ceníku si vyhrazujeme právo na veškeré změny cen a výbav vč. technických údajů. O závazném aktuálním stavu se prosím informujte
u svého autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz.
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KROK 2 VYBERTE SI MODEL – VOLBY

RANGE ROVER SPORT S / SE

RANGE ROVER SPORT HSE

• Maska chladiče v odstínu Dark Atlas s leskle černým rámečkem

• Maska chladiče v odstínu Atlas s leskle černým rámečkem

• Boční ventilační otvory s lištami v odstínu Dark Atlas, se saténově černou
mřížkou a leskle černým rámečkem

• Boční ventilační otvory s lištami v odstínu Atlas, s mřížkou v odstínu Atlas
a leskle černým rámečkem

• Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie

• Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie

• Sedadla pro stupeň výbavy S, čalouněná látkou

• Sedadla, čalouněná standardně perforovanou kůží Oxford

• Sedadla pro stupeň výbavy SE, čalouněná zrnitě strukturovanou kůží

• Rámečky mlhových světlometů a kryty otvorů pro montáž tažného oka
v odstínu Atlas.

Pro každý model jsou k dispozici různé motory
a jedinečné prvky výbavy. S touto příručkou si snadno
vyberete ideální Range Rover Sport přesně podle
Vašich představ. Na následujících stránkách se
seznámíte se standardní výbavou každého modelu.

• Kryty otvorů pro montáž tažného oka v odstínu Dark Atlas.
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RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY S PAKETEM DYNAMIC

• Maska chladiče s leskle černou mřížkou a rámečkem

• Maska chladiče v odstínu Atlas s leskle černým rámečkem

• Maska chladiče s leskle černou mřížkou a rámečkem

• Boční ventilační otvory s leskle černými lištami, s mřížkou v odstínu Atlas
a leskle černým rámečkem

• Boční ventilační otvory s lištami v odstínu Atlas, s mřížkou v odstínu Atlas
a leskle černým rámečkem

• Boční ventilační otvory s leskle černými lištami, s mřížkou v odstínu Atlas a leskle
černým rámečkem

• Leskle černé kryty vnějších zpětných zrcátek

• Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie

• Leskle černé kryty vnějších zpětných zrcátek

• Leskle černá ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru

• Sedadla, čalouněná standardně perforovanou kůží Oxford se vzorkem
Autobiography

• Leskle černá ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru

• Sedadla, čalouněná standardně perforovanou kůží Oxford
• Pro stupeň výbavy HSE s paketem Dynamic jsou k dispozici dvě exkluzivní
barevné kombinace: Ebony/Tan a Ebony/Pimento
• Páčky na volantu pro manuální řazení
• Paket Performance (zvýšení nejvyšší rychlosti)
• Červené brzdové třmeny pro 20" kola
• Leskle černé rámečky mlhových světlometů a kryty otvorů pro montáž
tažného oka.

• K dispozici jsou dvě exkluzivní barevné kombinace: Espresso/Ivory/Tan
a Espresso/Ivory/Savannah
• Audiosystém Meridian Surround Sound (825 W) s 19 reproduktory
• Rámečky mlhových světlometů a kryty otvorů pro montáž tažného oka
v odstínu Atlas.

KROK 2 VYBERTE SI MODEL

RANGE ROVER SPORT HSE S PAKETEM DYNAMIC

• Sedadla, čalouněná standardně perforovanou kůží Oxford se vzorkem
Autobiography
• Pro stupeň výbavy Autobiography s paketem Dynamic je k dispozici šest
exkluzivních barevných kombinací: Ebony/Tan, Ebony/Pimento, Espresso/Ivory/
Tan, Espresso/Ivory/Savannah, Ebony/Lunar/Cirrus a Ebony/Lunar/Savannah
• Audiosystém Meridian Surround Sound (825 W) s 19 reproduktory
• Páčky na volantu pro manuální řazení
• Paket Performance (zvýšení nejvyšší rychlosti)
• Červené brzdové třmeny pro 20" kola
• Leskle černé rámečky mlhových světlometů a kryty otvorů pro montáž
tažného oka.
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KROK 2 VYBERTE SI MODEL – STANDARDNÍ VÝBAVA
S

SE

HSE

HSE
S PAKETEM DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
S PAKETEM DYNAMIC

MOTOR A PŘEVODOVKA, PODVOZEK A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Osmistupňová automatická převodovka













Elektrický posilovač řízení EPAS (Electric Power Assisted Steering) závislý na rychlosti jízdy













Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Parking Brake)













Protiblokovací systém ABS (Anti-lock Braking System)













Regulace brzdné síly v zatáčce CBC (Cornering Brake Control)













Stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control)













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













Nouzový brzdový asistent EBA (Emergency Brake Assist)













Elektronicky řízený protiprokluzový systém ETC (Electronic Traction Control)













Asistent pro sjíždění strmých svahů HDC (Hill Descent Control)













Elektronicky řízené vzduchové odpružení s diagonálně propojenými pružinami a automatickým
udržováním stálé světlé výšky













Vzduchové odpružení všech kol FCAS (Four Corner Air Suspension)













Aktivní systém proti uvíznutí RGR (Reactive Grounding Response)













Inteligentní systém Stop/Start













Paket Performance (zvýšení nejvyšší rychlosti)





Páčky na volantu pro manuální řazení





Jednostupňová rozdělovací převodovka (pouze stupeň High) (nedodává se s motorem
V8 Supercharged)





Dvoustupňová rozdělovací převodovka (stupně High/Low) (standardně pouze pro motor
V8 Supercharged, na přání pro motor SDV6, nedodává se pro motor TDV6)
Terrain Response (1) (pouze pro motory SDV6 a TDV6)
®





Terrain Response® 2 Auto (2) (nedodává se pro motor TDV6)
Adaptive Dynamics (2) (nedodává se pro motor TDV6)











/































Dynamic Response™ (2) (nedodává se pro motor TDV6, standardní výbava pouze s motorem
V8 Supercharged)





Režim Dynamic (2) (nedodává se pro motor TDV6, standardní výbava pouze s motorem
V8 Supercharged)









Rozdělování hnací síly brzdnými zásahy (2) (nedodává se pro motor TDV6, standardní výbava pouze
s motorem V8 Supercharged)



















Černé brzdové třmeny pro 19" kola (pouze pro TDV6 S, SE a HSE)



Černé brzdové třmeny pro 20" kola (SDV6 SE, HSE a Autobiography)
Červené brzdové třmeny pro 20" kola






VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY
Střecha a vnější design
Pevná plechová střecha v barvě karoserie













Příprava pro montáž střešních nosičů













Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie







Dvojitá koncovka výfuku







Dvojitá koncovka výfuku s lesklou povrchovou úpravou
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(1) Pouze v kombinaci s jednostupňovou rozdělovací převodovkou. (2) Pouze v kombinaci s dvoustupňovou rozdělovací převodovkou.










S

SE

HSE

HSE
S PAKETEM DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
S PAKETEM DYNAMIC

Zvukově izolační vrstvené sklo čelního okna













Vyztužená skla oken v předních a zadních bočních dveřích a vyztužená skla třetích bočních oken












VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY (POKRAČOVÁNÍ)

Vrstvené sklo oken v předních dveřích, vyztužená skla oken v zadních bočních dveřích a vyztužená
skla třetích bočních oken
Vyhřívané sklo předního okna









Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) s dálkově ovládaným centrálním zamykáním













Stírače čelního okna se senzorem deště













Vyhřívaná plocha pod stírači v klidové poloze (manuální zvednutí z čelního okna)













Vyhřívané sklo zadního okna













Vnější zpětná zrcátka s automatickým naklápěním při zařazení zpětného chodu













Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka












Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením okolí vozu a pamětí

KROK 2 VYBERTE SI MODEL

Skla a vnější zpětná zrcátka

Světlomety a osvětlení
Pozdržené vypínání světlometů (funkce Follow-me-home)













Automatické ovládání světlometů













Snadné přepínání nastavení světlometů pro levostranný a pravostranný provoz













Zadní svítilny LED













Zadní mlhové světlomety













Doplňkové ukazatele směru ve vnějších zpětných zrcátkách













Třetí brzdové světlo













Aktivace výstražných světel při prudkém brzdění































Mlhové světlomety vpředu
Halogenové světlomety





Xenonové světlomety s charakteristickými diodami LED (včetně ostřikovačů)
Lak
Nemetalický lak













Řízení stability přívěsu













Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu 3500 kg













Vyprošťovací háky vpředu a vzadu

















Jízda s přívěsem

Kola a výbava na přání pro kola
19" kola s pěti dělenými paprsky v designu „Styl 1“ (pouze pro TDV6)
20" kola s pěti dělenými paprsky v designu „Styl 12“ (na přání pro SE s motorem TDV6)





21" kola s pěti dělenými paprsky v designu „Styl 14“



21" kola s pěti dělenými paprsky broušenými diamantem v designu „Styl 15“



21" kola s pěti dělenými paprsky v designu „Styl 16“



Uzamykatelné matice kol













Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)













Systém pro opravu poškozené pneumatiky












Užší náhradní kolo
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KROK 2 VYBERTE SI MODEL – STANDARDNÍ VÝBAVA
S

SE

HSE

HSE
S PAKETEM DYNAMIC





AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
S PAKETEM DYNAMIC





SEDADLA, VNITŘNÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY
Sedadla
Látkové potahy sedadel



Zrnitě strukturovaná kůže



Perforovaná kůže Oxford
Perforovaná kůže Oxford se vzorkem Autobiography (jednobarevná/dvoubarevná/trojbarevná)
„Styl 1“ – sedadla nastavitelná částečně elektricky v šesti / čtyřech směrech





„Styl 2“ – sedadla nastavitelná elektricky ve 14 / 14 směrech





„Styl 5“ – sedadla nastavitelná elektricky v 18 / 18 směrech s pamětí





Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40 %













Opěrky hlavy nastavitelné ve dvou směrech













Klimatizovaná a vyhřívaná sedadla vpředu a vyhřívaná sedadla vzadu
Úchyty ISOFIX pro dětské sedačky





























Volant
Manuálně nastavitelný sloupek řízení
Elektricky nastavitelný sloupek řízení (výškově a podélně s funkcí odsouvání volantu při nastupování
a vystupování)
Kůží obšitý multifunkční volant

















Ozdobné obložení interiéru
Ozdobné obložení z tmavého kartáčovaného hliníku Dark Brushed
Ozdobné obložení z hliníku s mikrosíťovou strukturou na povrchu Micro Mesh



Ozdobné obložení z hliníku se sportovním dekorativním povrchem Sport Textured



Ozdobné obložení z tmavého hliníku se strojovou povrchovou úpravou Dark Engine Turned



Ozdobné obložení ze dřeva zebrano v odstínu Shadow



Čalounění stropu
Čalounění stropu Morzine - látka (v odstínu Cirrus nebo Ivory v závislosti na barvě interiéru)
Čalounění stropu Alston - velur, imitát sametu (v odstínu Cirrus, Ivory nebo Ebony v závislosti na
barvě interiéru)
Vnitřní výbava



Sluneční clony pro řidiče a spolujezdce s osvětleným kosmetickým zrcátkem - jednodílné







Středová loketní opěrka s odkládací schránkou







Držáky nápojů vpředu a vzadu





Uzamykatelná schránka před sedadlem spolujezdce














































Kobercové rohože vpředu a vzadu s kontrastním ochranným lemováním
Pedály z ušlechtilé oceli



Hliníkové prahové lišty s nápisem Range Rover
Manuálně odclonitelné vnitřní zpětné zrcátko

















Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko



Chlazená schránka ve středové konzole vpředu





Dvouzónová automatická klimatizace













Dekorační osvětlení interiéru













Zákazníkem konfigurovatelné dekorační osvětlení interiéru
Nekuřácký paket (odkládací přihrádka)
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S

SE

HSE

HSE
S PAKETEM DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
S PAKETEM DYNAMIC

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
























Elektricky ovládané dětské pojistky













Airbagy pro řidiče a spolujezdce (boční, čelní, ochrana hrudníku a pánve)













Funkce proti převrácení RSC (Roll Stability Control)













Aktivní omezovač rychlosti ASL (Active Speed Limiter)













Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu













Obvodový alarm s imobilizérem













Lékarnička













Parkovací senzory vzadu se zobrazováním na displeji













Tempomat













Parkovací senzory vpředu se zobrazováním na displeji









Zadní kamera









KROK 2 VYBERTE SI MODEL

Systém automatického zamykání vozu při rozjezdu a odemknutí dveří při nehodě
Otvírání pouze jediných dveří, zákazníkem konfigurovatelné

PRAKTICKÁ VÝBAVA A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Vnitřní výbava

Výbava v zavazadlovém prostoru
Roletový kryt zavazadlového prostoru













Uzamykatelná schránka













Příprava pro montáž příslušenství v zavazadlovém prostoru













Jednodílné zadní výklopné víko s manuálním ovládáním












Jednodílné zadní výklopné víko s elektrickým ovládáním
INFORMACE, KOMUNIKACE A ZÁBAVA
8" dotykový displej













Přehrávač CD/MP3













Audio streaming Bluetooth®













Dva vstupy USB













Připojení pro vnější přenosná zařízení (plně integrovaný streaming)













Hlasové ovládání – intuitivní hlasové ovládání „Říkej, co vidíš“ (SWYS – Say What You See)













Uživatelem volitelné spořiče displeje













Přídavné elektrické zásuvky (12 V) pro první a druhou řadu a v zavazadlovém prostoru













Audiosystém Land Rover (380 W) s osmi reproduktory









Audiosystém Meridian Surround Sound (825 W) s 19 reproduktory








Navigační systém s pevným diskem
Připojení pro telefon Bluetooth®









Přístrojový panel tvořený částečně displejem TFT LCD









Virtuální přístrojový panel s displejem TFT LCD

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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KROK 3 VYBERTE SI BARVU
Barva karoserie a střechy
Bílá Fuji
(nemetalický lak)

Stříbrná Aleutian*
(metalický lak)

Stříbrná Indus
(metalický lak)

Písková Ipanema
(metalický lak)

Luxor (prémiový
metalický lak)

Chablis**
(metalický lak)

Šedá Scotia
(metalický lak)

Bronzová Nara
(metalický lak)

Šedá Corris
(metalický lak)

Šedá Causeway
(prémiový metalický lak)

Na přání dodávaná barva střechy
Kontrastní stříbrná Indus

nedodává se

nedodává se

nedodává se

nedodává se

nedodává se

nedodává se

Kontrastní šedá Corris

nedodává se

Kontrastní černá Santorini

12

* K dispozici od konce roku 2013. ** K dispozici od začátku roku 2014.

nedodává se

nedodává se

nedodává se

Barva karoserie a střechy
Červená Firenze
(metalický lak)

Chile (prémiový
metalický lak)

Zelená Aintree
(metalický lak)

Modrá Loire
(metalický lak)

Černá Mariana
(prémiový metalický lak)

Černá Santorini
(metalický lak)

Barossa (prémiový
metalický lak)

Havana (prémiový
metalický lak)

Černá Barolo
(prémiový metalický lak)

KROK 3 VYBERTE SI BARVU

Na přání dodávaná barva střechy
Kontrastní stříbrná Indus

Kontrastní šedá Corris

nedodává se

Kontrastní černá Santorini

nedodává se

Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz.

nedodává se

nedodává se

nedodává se

nedodává se
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KROK 4 VYBERTE SI KOLA

19" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
„STYL 1“*

20" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
„STYL 12“*

OBJEDNACÍ KÓD

21" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
„STYL 14“*

S

SE

HSE

21" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
„STYL 15“*

HSE
S PAKETEM DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
S PAKETEM DYNAMIC

KOLA
19" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 1“ (pouze pro TDV6)*

029SA





nco

nco

–

–

20" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 12“
(standardní výbava pro SE s motorem SDV6)*

029SB







nco

nco

nco

21" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 14“*

029SD







nco



nco

21" kola s pěti dělenými paprsky a povrchem broušeným diamantem „Styl 15“*

029SE

–

–









* K dispozici jako příslušenství.
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 Standardní výbava  Výbava na přání nco Volitelná výbava bez příplatku – Nedodává se

22" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
„STYL 6“

OBJEDNACÍ KÓD

S

KROK 4 VYBERTE SI KOLA

21" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
„STYL 16“

22" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
„STYL 17“

SE

HSE

HSE
S PAKETEM DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
S PAKETEM DYNAMIC

KOLA
21" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 16“

029SW

–

–

–

–

–



22" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 6“ - ne pro variantu sedadel 5+2

029SF













22" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 17“ - ne pro variantu sedadel 5+2

029SY

–

–

–

–

–
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KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

16

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

Moderní. S nádherným designem. V dokonalém provedení. Interiér všech verzí zcela nového
modelu Range Rover Sport definuje moderní způsob života. Výrazné architektonické linie interiéru
jsou vyváženy tlumeným osvětlením a výběrem rozmanitých barevných kombinací. Úroveň řemeslného
zpracování byla posunuta na novou úroveň: sportovní vzhled je skvěle doplněn aplikacemi z kůže a kovu.
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KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – KOŽENÁ ČALOUNĚNÍ

Nejměkčí kůže v nejpečlivějším zpracování
Interiér je čalouněný a obložený nejušlechtilejšími přírodními materiály. 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. Druh kůže je určen výběrem stupně výbavy podle následujících specifikací.
18

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – VÝBĚR OZDOBNÉHO OBLOŽENÍ

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

TMAVÝ KARTÁČOVANÝ
HLINÍK

HLINÍK S MIKROSÍŤOVOU
STRUKTUROU NA POVRCHU

HLINÍK SE SPORTOVNÍM
DEKORATIVNÍM POVRCHEM

STROJOVĚ OPRACOVANÝ
TMAVÝ HLINÍK

DŘEVO ZEBRANO V ODSTÍNU
SHADOW

TMAVĚ ŠEDÉ DUBOVÉ
DŘEVO

ČERNÉ DŘEVO GRAND
BLACK
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KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – VÝBĚR SEDADEL

5 sedadel
Uspořádání sedadel bylo důmyslně přepracováno s ohledem na nový průběh střechy. Světlý a prostorný interiér je zárukou, že si všichni
cestující užijí cestování v klidu a pohodlí. V moderním interiéru je na všech místech velkorysá nabídka prostoru pro nohy, ramena a hlavu.

20

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

7 sedadel v uspořádání 5+2
Uspořádání sedadel 5+2 zahrnuje dvě „tajná sedadla“, která lze ukrýt pod podlahu zavazadlového prostoru. Jsou určena zejména pro děti
a dospívající. Na krátké vzdálenosti je mohou použít i dvě dospělé osoby. Druhou řadu sedadel lze sklopit a posunout dopředu pro snadný přístup
k třetí řadě sedadel. Možnost podélného posouvání v rozsahu 100 mm zvyšuje flexibilitu uspořádání vnitřního prostoru. „Tajná sedadla“ se ovládají
elektricky prostřednictvím tlačítek na obou stranách interiéru a v zavazadlovém prostoru.
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KOMBINACE BAREV A OZDOBNÉHO OBLOŽENÍ
KOMBINACE BAREV

EBONY/LUNAR

ESPRESSO/ALMOND

EBONY/CIRRUS

ESPRESSO/IVORY

(strana 25)

(strana 26)

(strana 27)

(strana 28)

BARVA INTERIÉRU
Barva sedadel

Ebony

Koberce

Lunar

Ebony/
Lunar

Espresso

Ebony

Almond

Espresso/
Almond

Ebony

Espresso

Cirrus

Ebony/
Cirrus

Espresso

Ebony

Ivory

Espresso/
Ivory

Espresso

STUPEŇ VÝBAVY
S (látkové potahy)



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SE (zrnitě strukturovaná kůže)



–

–

–



–

–



–

–

–

–

HSE (perforovaná kůže Oxford)





–





–





–





–

HSE s paketem Dynamic (perforovaná kůže Oxford)





–





–





–





–

Autobiography (perforovaná kůže Oxford
se vzorkem Autobiography)

























Autobiography s paketem Dynamic (perforovaná kůže
Oxford se vzorkem Autobiography)

























Ozd. obložení z hliníku „Dark Brushed”



–

–

–



–

–



–

–

–

–

Ozd. obložení z hliníku „Micro Mesh”



–

–





–





–





–

Ozd. obložení z hliníku „Sport Textured”





–





–





–





–

Ozd. obložení z hliníku „Dark Engine Turned”


























OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Ozdobné obložení ze dřeva „Shadow Zebrano”

–

–

–







–

–

–





Ozdobné obložení ze dřeva „Dark Grey Oak”







–

–

–







–

–

–

Ozdobné obložení ze dřeva „Grand Black”

























Bílá Fuji

















Stříbrná Aleutian*































BARVY KAROSERIE

Stříbrná Indus































Luxor





















Chablis**

























Šedá Scotia

























Bronzová Nara



















Šedá Corris

















Šedá Causeway











Červená Firenze































































Zelená Aintree





















Modrá Loire

























Černá Mariana























Černá Santorini









Barossa







Havana









Černá Barolo









* K dispozici od konce roku 2013. ** K dispozici od začátku roku 2014.






Písková Ipanema

Chile
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Kombinace doporučovaná designéry  Dodávaná kombinace – Nedodává se






















































KOMBINACE BAREV

EBONY/IVORY

EBONY/TAN

EBONY/PIMENTO

(strana 29)

(strana 30)

(strana 31)

ESPRESSO/
IVORY/TAN
(strana 32)

ESPRESSO/IVORY/
SAVANNAH
(strana 33)

EBONY/LUNAR/
CIRRUS
(strana 34)

EBONY/LUNAR/
SAVANNAH
(strana 35)

Espresso/Ivory/
Tan

Espresso/Ivory/
Savannah

Ebony/Lunar/
Cirrus

Ebony/Lunar/
Savannah

Espresso

Espresso

Ebony

Ebony

BARVY INTERIÉRU
Barvy sedadel

Ebony

Koberce

Ivory

Ebony/
Ivory

Tan

Ebony

Ebony/
Tan

Pimento

Ebony

Ebony/
Pimento
Ebony

STUPEŇ VÝBAVY
S (látkové potahy)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SE (zrnitě strukturovaná kůže)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

HSE (perforovaná kůže Oxford)





–

–

–

–

–

–

–

–

–

HSE s paketem Dynamic (perforovaná kůže Oxford)





–



–



–

–

–

–

–

Autobiography (perforovaná kůže Oxford
se vzorkem Autobiography)







–

–

–

–





–

–

Autobiography s paketem Dynamic (perforovaná kůže
Oxford se vzorkem Autobiography)























OZDOBNÉ OBLOŽENÍ
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ozd. obložení z hliníku „Micro Mesh”





–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ozd. obložení z hliníku „Sport Textured”





–



–



–

–

–

–

–

Ozd. obložení z hliníku „Dark Engine Turned”























Ozdobné obložení ze dřeva „Shadow Zebrano”







–

–

–

–





–

–

Ozdobné obložení ze dřeva „Dark Grey Oak”

–

–

–









–

–





Ozdobné obložení ze dřeva Grand Black























Bílá Fuji

















Stříbrná Aleutian*



















Stříbrná Indus























Písková Ipanema























Luxor





















Chablis**

















Šedá Scotia

















Bronzová Nara















Šedá Corris











Šedá Causeway





KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

Ozd. obložení z hliníku „Dark Brushed”

BARVY KAROSERIE























–



–













–



–

Zelená Aintree























Modrá Loire





















Černá Mariana





















Černá Santorini











Barossa



–



–





Černá Barolo

–





Havana





Chile

Červená Firenze





























–

















–

–









* K dispozici od konce roku 2013. ** K dispozici od začátku roku 2014.


Kombinace doporučovaná designéry  Kombinace se dodává – Nedodává se
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KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – VOLBY

Výběr barev
Pro všechny interiéry jsou v nabídce
až tři kombinace barev. V této
kapitole si můžete zvolit kombinaci
barev pro interiér, která odpovídá
Vašim představám. K dispozici je
také rozmanitá nabídka ozdobného
obložení.

3
1
4

5
1

Horní část přístrojové desky

2

Spodní část přístrojové desky

3

Horní část výplně dveří

4

Loketní opěrka ve dveřích

5

Spodní část výplně dveří

2

KOMBINACE BAREV
Ebony/Lunar
Espresso/Almond
Ebony/Cirrus

2. SPODNÍ ČÁST
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

3. HORNÍ ČÁST
VÝPLNĚ DVEŘÍ

4. LOKETNÍ OPĚRKA
VE DVEŘÍCH

5. SPODNÍ ČÁST
VÝPLNĚ DVEŘÍ

Ebony

Lunar

Lunar

Lunar

Ebony

Espresso

Almond

Almond

Almond

Espresso

Ebony

Cirrus

Cirrus

Cirrus

Ebony

Espresso

Ivory

Ivory

Ivory

Espresso

Ebony/Ivory

Ebony

Ivory

Ivory

Ivory

Ebony

Ebony/Tan

Ebony

Tan

Tan

Tan

Ebony

Espresso/Ivory

Ebony/Pimento
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1. HORNÍ ČÁST
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

Ebony

Pimento

Pimento

Pimento

Ebony

Espresso/Ivory/Tan

Espresso

Ivory

Ivory

Tan

Espresso

Espresso/Ivory/Savannah

Espresso

Ivory

Ivory

Savannah

Espresso

Ebony/Lunar/Cirrus

Ebony

Lunar

Lunar

Cirrus

Ebony

Ebony/Lunar/Savannah

Ebony

Lunar

Lunar

Savannah

Ebony

Ebony / Lunar (dodává se pro stupně výbavy S, SE, HSE, HSE s paketem Dynamic, Autobiography, Autobiography s paketem Dynamic)

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

Interiér na snímku:
Interiér HSE v odstínu Ebony/Lunar,
se sedadly Ebony a ozdobným
obložením z tmavého kartáčovaného
hliníku.

Výběr sedadel

Ebony

Výběr ozdobného obložení

Ozdobné obložení z tmavého
kartáčovaného hliníku

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Lunar

Ozdobné obložení z hliníku
s mikrosíťovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black

Ebony/Lunar

Ozdobné obložení z hliníku se sportovní
dekorativní povrchovou úpravou

Ozdobné obložení z dubového dřeva
v tmavě šedém odstínu

Tento interiér se dodává s čalouněním z:
látkového materiálu ve stupni výbavy S
zrnitě strukturované kůže ve stupni výbavy SE
kůže Oxford ve stupni výbavy HSE
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.
Specifické kombinace barev naleznete na straně 22.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.
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KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – VOLBY
Espresso / Almond (dodává se pro stupně výbavy SE, HSE, HSE s paketem Dynamic, Autobiography, Autobiography s paketem Dynamic)

Interiér na snímku:
Interiér Autobiography v odstínu
Espresso/Almond, se sedadly
Espresso/Almond a ozdobným
obložením ze dřeva zebrano
v odstínu Shadow.

26

Výběr sedadel

Espresso

Výběr ozdobného obložení

Ozdobné obložení z tmavého
kartáčovaného hliníku

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Almond

Ozdobné obložení z hliníku
s mikrosíťovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black

Espresso/Almond

Ozdobné obložení z hliníku se sportovní
dekorativní povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva zebrano
v odstínu Shadow

Tento interiér se dodává s čalouněním z:
zrnitě strukturované kůže ve stupni výbavy SE
kůže Oxford ve stupni výbavy HSE
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.
Specifické kombinace barev naleznete na straně 22.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.

Ebony / Cirrus (dodává se pro stupně výbavy SE, HSE, HSE s paketem Dynamic, Autobiography, Autobiography s paketem Dynamic)

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

Interiér na snímku:
Interiér HSE v odstínu Ebony/
Cirrus, se sedadly Ebony
a ozdobným obložením ze
dřeva s černou povrchovou
úpravou Grand Black.

Výběr sedadel

Ebony

Výběr ozdobného obložení

Ozdobné obložení z tmavého
kartáčovaného hliníku

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Cirrus

Ozdobné obložení z hliníku
s mikrosíťovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black

Ebony/Cirrus

Ozdobné obložení z hliníku se sportovní
dekorativní povrchovou úpravou

Ozdobné obložení z dubového dřeva
v tmavě šedém odstínu

Tento interiér se dodává s čalouněním z:
zrnitě strukturované kůže ve stupni výbavy SE
kůže Oxford ve stupni výbavy HSE
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.
Specifické kombinace barev naleznete na straně 22.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.
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KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – VOLBY
Espresso / Ivory (dodává se pro stupně výbavy HSE, HSE s paketem Dynamic, Autobiography, Autobiography s paketem Dynamic)

Interiér na snímku:
Interiér Autobiography
v odstínu Espresso/Ivory,
se sedadly Espresso/Ivory
a ozdobným obložením z hliníku
s mikrosíťovou povrchovou
úpravou.

28

Výběr sedadel

Výběr ozdobného obložení
Tento interiér se dodává s čalouněním z:
kůže Oxford ve stupni výbavy HSE
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.

Espresso

Ozdobné obložení z hliníku
s mikrosíťovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black

Ivory

Ozdobné obložení z hliníku se sportovní
dekorativní povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva zebrano
v odstínu Shadow

Espresso/Ivory

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Specifické kombinace barev naleznete na straně 22.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.

Ebony / Ivory (HSE, HSE s paketem Dynamic, Autobiography, Autobiography s paketem Dynamic)

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

Interiér na snímku:
Interiér Autobiography v odstínu
Ebony/Ivory, se sedadly Ebony/
Ivory a ozdobným obložením
z hliníku s mikrosíťovou povrchovou
úpravou.

Výběr sedadel

Výběr ozdobného obložení
Tento interiér se dodává s čalouněním z:
kůže Oxford ve stupni výbavy HSE
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.

Ebony

Ozdobné obložení z hliníku
s mikrosíťovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black

Ivory

Ozdobné obložení z hliníku se sportovní
dekorativní povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva zebrano
v odstínu Shadow

Ebony/Ivory

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Specifické kombinace barev naleznete na straně 23.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.
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KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – VOLBY
Ebony / Tan (dodává se pouze pro stupně výbavy HSE s paketem Dynamic a Autobiography s paketem Dynamic)

Interiér na snímku:
Interiér Autobiography s paketem
Dynamic v odstínu Ebony/Tan, se
sedadly Ebony/Tan a ozdobným
obložením z dubového dřeva
v tmavě šedém odstínu.
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Výběr sedadel

Výběr ozdobného obložení
Tento interiér se dodává s čalouněním z:
kůže Oxford ve stupni výbavy HSE
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.

Tan

Ozdobné obložení z hliníku se sportovní
dekorativní povrchovou úpravou

Ozdobné obložení z dubového dřeva
v tmavě šedém odstínu

Ebony/Tan*

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black

* Dodává se pouze pro stupeň výbavy Autobiography s paketem Dynamic.

Specifické kombinace barev naleznete na straně 23.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.

Ebony / Pimento (dodává se pouze pro stupně výbavy HSE s paketem Dynamic a Autobiography s paketem Dynamic)

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

Interiér na snímku:
Interiér Autobiography s paketem
Dynamic v odstínu Ebony/Pimento, se
sedadly Ebony/Pimento a ozdobným
obložením z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou.

Výběr sedadel

Výběr ozdobného obložení
Tento interiér se dodává s čalouněním z:
kůže Oxford ve stupni výbavy HSE
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.

Pimento

Ozdobné obložení z hliníku se sportovní
dekorativní povrchovou úpravou

Ozdobné obložení z dubového dřeva
v tmavě šedém odstínu

Ebony/Pimento*

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black

* Dodává se pouze pro stupeň výbavy Autobiography s paketem Dynamic.

Specifické kombinace barev naleznete na straně 23.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.

31

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – VOLBY
Espresso / Ivory / Tan (dodává se pouze pro stupně výbavy Autobiography a Autobiography s paketem Dynamic)

Interiér na snímku:
Interiér Autobiography v odstínu
Espresso/Ivory/Tan, se sedadly
Espresso/Ivory/Tan a ozdobným
obložením ze dřeva zebrano
v odstínu Shadow.

Výběr sedadel

Výběr ozdobného obložení
Tento interiér se dodává s čalouněním z:
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.

Espresso/Ivory/Tan

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black
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Ozdobné obložení ze dřeva zebrano
v odstínu Shadow

Specifické kombinace barev naleznete na straně 23.
Specifické kombinace ozdobného obložení
a čalounění stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy
naleznete v kapitole Výbava na přání.

Espresso / Ivory / Savannah (dodává se pouze pro stupně výbavy Autobiography a Autobiography s paketem Dynamic)

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

Interiér na snímku:
Interiér Autobiography v odstínu
Espresso/Ivory/Savannah, se
sedadly Espresso/Ivory/Savannah
a ozdobným obložením ze dřeva
v odstínu Grand Black.

Výběr sedadel

Výběr ozdobného obložení
Tento interiér se dodává s čalouněním z:
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.

Espresso/Ivory/Savannah

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva zebrano
v odstínu Shadow

Specifické kombinace barev naleznete na straně 23.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black
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KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR – VOLBY
Ebony / Lunar / Cirrus (dodává se pouze pro stupeň výbavy Autobiography s paketem Dynamic)

Na snímku: Interiér Autobiography
s paketem Dynamic v odstínu
Ebony/Lunar/Cirrus, se sedadly
Ebony/Lunar/Cirrus a ozdobným
obložením z dubového dřeva
v tmavě šedém odstínu.

Výběr sedadel

Výběr ozdobného obložení
Tento interiér se dodává s čalouněním z:
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.

Ebony/Lunar/Cirrus

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black

34

Ozdobné obložení z dubového dřeva
v tmavě šedém odstínu

Specifické kombinace barev naleznete na straně 23.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.

Ebony / Lunar / Savannah (dodává se pouze pro stupeň výbavy Autobiography s paketem Dynamic)

KROK 5 VYBERTE SI INTERIÉR

Interiér na snímku:
Interiér Autobiography s paketem
Dynamic v odstínu Ebony/Lunar/
Savannah, se sedadly Ebony/Lunar/
Savannah a ozdobným obložením
z dubového dřeva v tmavě šedém
odstínu.

Výběr sedadel

Výběr ozdobného obložení
Tento interiér se dodává s čalouněním z:
kůže Oxford se vzorkem Autobiography
ve stupni výbavy Autobiography.

Ebony/Lunar/Savannah

Ozdobné obložení z tmavého hliníku se
strojovou povrchovou úpravou

Ozdobné obložení z dubového dřeva
v tmavě šedém odstínu

Specifické kombinace barev naleznete na straně 23.
Specifické kombinace ozdobného obložení a čalounění
stropu pro Vámi zvolený stupeň výbavy naleznete
v kapitole Výbava na přání.

Ozdobné obložení ze dřeva s černou
povrchovou úpravou Grand Black
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KROK 6 VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ

Motor a převodovka, podvozek a jízdní dynamika
S

SE

HSE

HSE S PAKETEM
DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

078CB



–



–



–



–




–

–


4 600
5 700
1 100

5 566
6 897
1 331

Páčky na volantu pro manuální řazení

AUTOBIOGRAPHY
CENA NETTO
S PAKETEM DYNAMIC
(V KČ)

CENA
VČ. 21% DPH
(V KČ)

OBJEDNACÍ KÓD



Páčky na volantu pro manuální řazení s povrchovou úpravou Noble

078CC

Terénní paket (pouze pro SDV6) – zahrnuje dvoustupňovou rozdělovací převodovku
a systém Terrain Response® 2 Auto (1)

074QA

–











13 100

15 851

Silniční/terénní paket (pouze pro SDV6) – zahrnuje dvoustupňovou rozdělovací převodovku,
systém Terrain Response® 2 Auto (včetně režimu Dynamic), Dynamic Response™
a rozdělování točivého momentu brzdnými zásahy

074QC

–











93 900

113 619

Červené brzdové třmeny pro 20" kola (nedodávají se pro TDV6)

020BE













8 100

9 801

OBJEDNACÍ KÓD

S

SE

HSE

HSE S PAKETEM
DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

Vnější výbava a ozdobné prvky
AUTOBIOGRAPHY
CENA NETTO
S PAKETEM DYNAMIC
(V KČ)

CENA
VČ. 21% DPH
(V KČ)

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN
Posuvné panoramatické střešní okno

041CZ













41 500

50 215

Kontrastní střecha – (šedá Corris) (2)

080EE









nco

nco

13 700

16 577

Kontrastní střecha – (stříbrná Indus) (2)

080AD









nco

nco

13 700

16 577

Kontrastní střecha – (černá Santorini) (2)

080AN









nco

nco

13 700

16 577

Vyhřívané sklo čelního okna

040AK













4 400

5 324

Determální sklo čelního okna (nedodává se s tmavě tónovanými skly)

047AH













13 500

16 335

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Tmavě tónovaná skla (ne ve spojení 047AH)
Elektricky vyhřívaná, nastavitelná a sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením vozovky
a pamětí pro uložení polohy

047AB













10 700

12 947

030NM













6 600

7 986

031EB


–


–

–


–


–


–


13 100
6 600

15 851
7 986

Mlhové světlomety vpředu

064AP













4 400

5 324

Xenonové světlomety s charakteristickými diodami LED (včetně ostřikovačů světlometů)

064CW



–



–









–


–


–


–


24 300
34 100
9 800

29 403
41 261
11 858













4 200

5 082

Elektricky vyhřívaná, nastavitelná, sklopná a samostmívací vnější zpětná zrcátka
s osvětlením vozovky a pamětí pro uložení polohy (3)
SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými diodami LED (včetně ostřikovačů
světlometů)

064DI

Automatické světlomety s asistentem dálkových světlometů (pouze
s xenonovými nebo adaptivními xenonovými světlomety)

030NT

LAK
Metalický lak

024AZ













24 000

29 040

Prémiový metalický lak

024BR













48 100

58 201

(1) Nedodává se ve spojení s 19'' koly. (2) Kontrastní střecha je u vozů se stupněm výbavy Autobiography a Autobiography s paketem Dynamic kombinována s lakovanými bočními prahy a nárazníky.
(3) Dodává se pouze v kombinaci se samostmívacími vnějšími zpětnými zrcátky.
 Standardní výbava  Výbava na přání nco Volitelná výbava bez příplatku – Nedodává se
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Více informací získáte na webové stránce landrover.cz.

Kola a výbava na přání pro kola
OBJEDNACÍ KÓD

029SA

19" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 1“ (pouze pro TDV6, ne pro variantu sed. 5+2)
20" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 12“ (na přání pro SE s motorem TDV6)

029SB

21" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 14“ (1)

029SD

21" s pěti dělenými paprsky a povrchem broušeným diamantem „Styl 15“

029SE

21" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 16“

029SW

22" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 6“ (1)
ne pro variantu sed. 5+2

029SF

22" kola s pěti dělenými paprsky „Styl 17“ (ne pro variantu sed. 5+2)
Systém pro opravu poškozené pneumatiky
Nouzové náhradní kolo, plně použitelné na silnici (ne pro variantu sed. 5+2)

029SY
029FJ
029QQ

Plnohodnotné náhradní kolo (ne pro variantu sed. 5+2)

050AQ

S

SE

HSE

HSE S PAKETEM
DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY





nco


–

–
–
–
–
–

–
–
–
–







–
–


–
–
–
–

–
–
–
nco

nco
nco
nco
nco
nco
–
–

–
–
nco
–

*
**
–
–
–
–
*
**
–
–
–



–
–
–
–

–
nco

–

–
–
–
–

–
–
nco



AUTOBIOGRAPHY
CENA NETTO
S PAKETEM DYNAMIC
(V KČ)
–
–
nco
–
nco
–
–



–
–

–

nco

CENA
VČ. 21% DPH
(V KČ)

–
32 800
–
54 600
32 800
43 700
10 900
21 800
–
76 500
54 600
32 800
21 800
32 800
–
5 000
10 500
5 500

–
39 688
–
66 066
39 688
52 877
13 189
26 378
–
92 565
66 066
39 688
26 378
39 688
–
6 050
12 705
6 655







–



–









–


–


–


–


OBJEDNACÍ KÓD

S

SE

HSE

HSE S PAKETEM
DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

025LN


–
–




–




–






–



–



30 600
135 500
109 600
9 800

37 026
163 955
132 616
11 858
91 234

Audiosystém Meridian™ Surround Sound (825 W) s 19 reproduktory

AUTOBIOGRAPHY
CENA NETTO
S PAKETEM DYNAMIC
(V KČ)

KROK 6 VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ

Informace, komunikace a zábava
CENA
VČ. 21% DPH
(V KČ)

Audiosystém Meridian Signature Reference (1700 W) s 23 reproduktory

025LV

Digitální rádio (DAB)

025JB


–
–


Navigační systém s pevným diskem

087AA













75 400

Přístrojový panel tvořený displejem TFT LCD
Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech s dálkovým ovládáním a dvěma sadami
bezdrátových sluchátek (jeden vstup USB pro 2. řadu sedadel) (2)
Televizní tuner

038ID













15 300

18 513

129AH

–











43 700

52 877

129AA













21 800

26 378

Dotykový displej s technologií Dual View (včetně jedné sady bezdrátových sluchátek) (3)

087AM













17 500

21 175

(1) * Cena vychází z výměny 19" kol za větší. ** Cena vychází z výměny 20" kol za větší. (2) Nutno kombinovat s audiosystémem Meridian™ Surround Sound (825 W) a se zadními sedadly dělenými a sklopnými v poměru 60 : 40 včetně otvoru
pro přepravu dlouhých předmětů. (3) Nutno kombinovat s audiosystémem MeridianTM Surround Sound (825 W) nebo Meridian Signature Reference (1 700 W).
 Standardní výbava  Výbava na přání nco Volitelná výbava bez příplatku – Nedodává se.
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KROK 6 VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ

Sedadla, vnitřní výbava a ozdobné obložení
OBJEDNACÍ KÓD

S

SE

HSE

HSE S PAKETEM
DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
CENA NETTO
S PAKETEM DYNAMIC
(V KČ)

CENA
VČ. 21% DPH
(V KČ)

SEDADLA
Zrnitě strukturovaná kůže

033TB





–

–

–

–

47 000

56 870

Perforovaná kůže Oxford (nedodává se s předními sedadly Styl 1)

033JK

–







–

–

75 600

91 476

Styl 2 – sedadla nastavitelná elektricky ve 14 / 14 směrech

033SY



–

–
–





–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–





35 453
60 500
25 168
71 148
35 695
10 527

Styl 3 – sedadla nastavitelná elektricky ve 14 / 14 směrech s pamětí

033KZ

Styl 5 – sedadla nastavitelná elektricky v 18 / 18 směrech s pamětí (nedodává se pro
TDV6)

033UA

Vyhřívaná sedadla vpředu

033BV

–
–
–
–
–


033EQ







Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40 s otvorem pro přepravu dlouhých předmětů

072BE
033IN
072AX
033CW

–
–
–



–
–


Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě (uspořádání sedadel v interiéru 5+2) (1)
Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě (uspořádání sedadel v interiéru 5+2) se samostatnou
klimatizací pro zadní část interiéru (1)(3)

033BI



074MW



Elektricky nastavitelný sloupek řízení (volant nastavitelný výškově a podélně, včetně funkce
odsouvání volantu při nastupování a vystupování)

049AL

Vyhřívaný, kůží obšitý, multifunkční volant

–

–

29 300
50 000
20 800
58 800
29 500
8 700



–

–

17 500

21 175


–




–



–

–


–

–


17 500
15 300
48 300
2 600

21 175
18 513
58 443
3 146











37 100

44 891











56 600

68 486

–











8 500

10 285

032DV













4 400

5 324

Ozdobné obložení ze dřeva zebrano v odstínu Shadow (4)

088HB

–









nco

8 700

10 527

Ozdobné obložení z dubového dřeva v tmavě šedém odstínu (4)

088GM

–







nco

nco

8 700

10 527

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu
Vyhřívaná a klimatizovaná sedadla vpředu a vzadu (2)

VOLANT

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ

Ozdobné obložení ze dřeva v černé povrchové úpravě Grand Black (4)

088HS

–

–









8 700

10 527

Kobercové rohože vpředu a vzadu

079AJ









–

–

2 600

3 146

Prémiové kobercové rohože vpředu a vzadu s kontrastním lemováním

079CA













4 400

5 324

Hliníkové prahové lišty s nápisem Range Rover

048AR













4 400

5 324





–

–

–

–

21 800

26 378

–

–









17 500

21 175









nco

nco

–

–

Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Range Rover

048BD

Čalounění stropu Morzine (Cirrus nebo Ivory v závislosti na zvolené
kombinaci barev)

088HH

Čalounění stropu Morzine (Ebony)

005BJ

–







nco

nco

8 700

10 527

Čalounění stropu Alston (Cirrus, Ivory nebo Ebony v závislosti na zvolené kombinaci barev)

088HE













37 100

44 891

OBJEDNACÍ KÓD

S

SE

HSE

HSE S PAKETEM
DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

076EL











Bezpečnost a zabezpečení

Prostorový alarm (zahrnuje senzor náklonu, houkačku napájenou akumulátorem a všechny
funkce obvodového alarmu)

AUTOBIOGRAPHY
CENA NETTO
S PAKETEM DYNAMIC
(V KČ)


11 100

CENA
VČ. 21% DPH
(V KČ)
13 431

(1) Nedodává se ve spojení s 19'' a 22'' koly z lehkých slitin. Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60 : 40 s otvorem pro přepravu dlouhých předmětů a opravnou sadou na pneumatiky. (2) Pouze v kombinaci se tří- nebo čtyřzónovou automatickou
klimatizací. (3) Vyžaduje čtyřzónovou klimatizaci. (4) Informace o dostupnosti kombinací barev a ozdobného obložení naleznete na stranách 22 a 23.
 Standardní výbava  Výbava na přání nco Volitelná výbava bez příplatku – Nedodává se
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz.

Komfortní a praktická výbava
OBJEDNACÍ KÓD

S

SE

HSE

HSE S PAKETEM
DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
CENA NETTO
S PAKETEM DYNAMIC
(V KČ)

CENA
VČ. 21% DPH
(V KČ)

Parkovací senzory vpředu a vzadu se zobrazováním na displeji

086EG













9 200

11 132

Parkovací asistent (1)

086GZ













14 900

18 029

Zadní kamera

086FA













9 200

11 132





–

–

–

–

26 700

32 307

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Prostorový kamerový systém (Surround Camera) (2)

086GC

Sledování slepého úhlu a detekce přibližujících se vozidel (3)

086GH

–

–









17 500

21 175













11 400

13 794
16 335

Sledování slepého úhlu s detekcí přibližujících se vozidel a sledováním dopravy při couvání (3)

086GF













13 500

Sledování hloubky brodu Wade Sensing™ (2)

075EA













7 600

9 196

Sledování hloubky brodu Wade Sensing™ plus sledování slepého úhlu
s detekcí přibližujících se vozidel a sledováním dopravy při couvání (4)

074NG













21 200

25 652

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v popojíždějící koloně, s funkcí inteligentního
brzdění v nouzové situaci a s aktivními bezpečnostními pásy

065AG













43 700

52 877

Dálkové ovládání garážových vrat Homelink® (2)

025FG













5 500

6 655

Dovírání dveří (5)

076FC













13 100

15 851

Bezklíčový přístupový systém

066AC













24 000

29 040

Nezávislé topení a klimatizace s časovačem a dálkovým ovládáním

043AV













32 800

39 688

Mimořádně objemná přídavná nádrž pro ostřikovače

039BB













1 100

1 331

KROK 6 VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ

VNITŘNÍ VÝBAVA
Dvoudílná sluneční clona

115AP













1 500

1 815

Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko

030NY













3 300

3 993

Chlazená schránka ve středové konzole vpředu

038EA













7 900

9 559

Třízónová automatická klimatizace

022BC













14 200

17 182

Čtyřzónová automatická klimatizace

022BG













28 400

34 364

Zákazníkem konfigurovatelné dekorační osvětlení interiéru

064FC













7 600

9 196

Kuřácký paket (zapalovač cigaret a popelník vpředu a vzadu)

094AA

nco

nco

nco

nco

nco

nco

–

–

Elektricky ovládané jednodílné zadní výklopné víko

070AW













13 100

15 851

Kolejnice v podlaze pro zajištění zavazadel

135AH













7 200

8 712

OBJEDNACÍ KÓD

S

SE

HSE

HSE S PAKETEM
DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

072AC

–



–

–

–

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

Pakety

Paket pro chladné klima s vyhřívaným sklem čelního okna (pouze pro HSE
s paketem Dynamic V8 Supercharged)

AUTOBIOGRAPHY
CENA NETTO
S PAKETEM DYNAMIC
(V KČ)
–

19 700

CENA
VČ. 21% DPH
(V KČ)
23 837

(1) Dodává se pouze v kombinaci se zadní kamerou nebo prostorovým kamerovým systémem (Surround Camera), s parkovacími senzory vpředu a vzadu a s elektricky sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky. (2) Dodává se pouze s elektricky sklopnými vnějšími
zpětnými zrcátky. (3) Dodává se pouze se samostmívacími vnějšími zpětnými zrcátky. (4) Dodává se pouze se samostmívacími vnějšími zpětnými zrcátky a prostorovým kamerovým systémem (Surround Camera). (5) Vyžaduje bezklíčový přístupový systém
 Standardní výbava  Výbava na přání nco Volitelná výbava bez příplatku – Nedodává se
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HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Osmistupňová automatická převodovka

Řízení s elektrickým posilovačem EPAS (Electric Power Assisted Steering)

Nová generace systému Terrain Response® 2 sleduje jízdní podmínky
a automaticky optimalizuje nastavení vozidla pro daný terén. Díky tomu si
můžete užívat nejvyšší úrovně jízdního komfortu na každém povrchu včetně trávy/
šotoliny/sněhu, bláta/vyjetých kolejí, písku a kamení. A dokonce i při vypnutém
automatickém režimu Vás systém upozorní na potřebu zařadit redukční převod
a zvýšit světlou výšku do terénního nastavení.

Všechny zážehové a vznětové motory zcela nového modelu Range Rover Sport
jsou vybaveny vyspělou elektronicky řízenou osmistupňovou automatickou
převodovkou, která byla vyladěna inženýry značky Land Rover, aby poskytovala
sametově hladké řazení s výjimečně rychlými reakcemi a mimořádně nízkou
spotřebou paliva. S osmi těsně odstupňovanými převodovými poměry je řazení
téměř nezaznamenatelné a trvá pouhých 200 milisekund.

Systém řízení s elektrickým posilovačem EPAS (Electric Power Assisted Steering) je
zárukou precizního a konzistentního řízení, které umožňuje dynamické projíždění
zatáček. Účinek posilovače je závislý na rychlosti jízdy. To znamená, že řízení je
lehké a citlivé v nižších rychlostech a tužší ve vyšších rychlostech.

Adaptive Dynamics

Elektronicky řízené vzduchové odpružení

Rozdělování točivého momentu brzdnými zásahy

Adaptive Dynamics sleduje pohyby vozidla více než 500krát za sekundu
a prakticky okamžitě reaguje na změny stavu vozovky a povely řidiče. Výsledkem
je harmonická jízda s lepší ovladatelností a minimálním nakláněním karoserie.
Systém je dokonce schopen rozpoznat terénní podmínky, v nichž patřičně
optimalizuje nastavení tlumičů.

Zcela nový Range Rover Sport je vybaven novou generací systému vzduchového
odpružení všech kol, který zajišťuje prvotřídní komfort a jízdní vlastnosti na silnici
i v terénu. Systém vzduchového odpružení automaticky přepíná mezi dvěma
úrovněmi světlé výšky při aktivovaném terénním nastavení. Při rychlosti jízdy
nižší než 50 km/h se zvýší maximální světlá výška o 65 mm nad normální úroveň
světlé výšky.

Tento systém používá brzdovou soustavu vozidla, aby dosáhl stejného účinku
jako diferenciál s aktivním rozdělováním hnací síly. Neustále optimalizovaným
rozdělováním točivého momentu motoru mezi všechna čtyři kola během průjezdu
zatáčkou se zvyšuje přilnavost a ochota vozu měnit směr jízdy při snížené tendenci
k nedotáčivosti.

Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Terrain Response® 2
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HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v popojíždějící koloně, funkcí
inteligentního brzdění v nouzové situaci a s aktivními bezpečnostními pásy
Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) je vylepšený tempomat, který
dokáže udržovat přednastavenou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla i při
měnící se rychlosti jízdy. Funkčnost adaptivního tempomatu ACC rozšiřuje asistent
pro jízdu v popojíždějící koloně. Brzdí až do úplného zastavení, pokud vůz dojede
na konec stojící kolony.
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.
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Sledování slepého úhlu s detekcí přibližujících se vozidel

Parkovací asistent

Tyto systémy 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,
objeví se v příslušném vnějším zpětném zrcátku výstražné světlo.

Tato funkce prostřednictvím senzorů vyhledá vhodné parkovací místo a pomůže
Vám paralelně zaparkovat i do těsných mezer. Pokyny na displeji Vás vyzvou,
abyste zařadili zpětný chod, a systém automaticky převezme řízení během celého
parkovacího manévru. Vy máte situaci pod kontrolou prostřednictvím pedálu
brzdy a grafických pokynů na přístrojové desce, které Vás doprovází každým
manévrem.

Funkce detekce přibližujících se vozidel sleduje zónu, která je v mnohem větší
vzdálenosti od vozidla. Jejím úkolem je odhalit vozidla, která se zezadu rychle
přibližují a která by mohla znamenat nebezpečí při změně jízdního pruhu.

Sledování dopravy při couvání

Adaptivní xenonové světlomety (včetně ostřikovačů světlometů)

Přístrojový panel tvořený displejem TFT LCD

Systém používá radarové senzory na zádi vozidla, aby Vás upozornil na možné
kolize během couvání. Je schopen odhalit vozidlo přijíždějící z jakékoli strany.
Funkce upozorní řidiče, jakmile zaznamená vozidlo, s nímž by mohlo dojít ke kolizi
za tři sekundy nebo dříve. Upozornění probíhá ve třech stupních: v příslušném
vnějším zpětném zrcátku se rozsvítí výstražné světlo, zazní zvukový signál a na
displeji kamery se objeví výstražný symbol.

Svítilny LED s charakteristickým designem kombinují osobitý vzhled s velmi
praktickými schopnostmi: dynamické xenonové světlomety se natáčejí do zatáček,
zatímco statické světlomety pro odbočování osvětlují prostor po stranách vozovky
na křižovatkách nebo v prudkých zatáčkách, čímž zvyšují jistotu řidiče za volantem
při noční jízdě.

Virtuální přístrojový panel s úhlopříčkou 12,3 palce využívá nejmodernější displej
s vysokým rozlišením a nejnovější barevnou grafikou pro jasné zobrazování
hlavních funkcí a údajů. Elegantní virtuální stupnice v 3D grafice s chromovanou
povrchovou úpravou si lze přizpůsobit tak, aby zobrazovaly pouze informace,
které jsou důležité pro aktuální jízdní situaci.

Dotykový displej Dual View

Sledování hloubky brodu - Wade Sensing™

Zákazníkem konfigurovatelné osvětlení dosahuje nové úrovně sofistikovanosti
a personalizace. Tato funkce, používající barevné diody LED, umožňuje cestujícím
měnit odstín, a tím i atmosféru v interiéru podle okamžité nálady. Celkem je
k dispozici deset barev, které vyhoví každému vkusu a náladě. Škála odstínů sahá
od modré Spark, přes bílou Ice až po červenou Racing.

Technologie Dual View umožňuje řidiči a spolujezdci na předním sedadle sledovat
prostřednictvím dotykového displeje zcela odlišné obsahy zobrazení. Například
spolujezdec na předním sedadle má možnost sledovat televizi, zatímco řidič
sleduje pokyny navigačního systému.

Pomocí senzorů ve vnějších zpětných zrcátkách upozorní tento systém řidiče
při průjezdu brodem na příliš velkou hloubku vody. Tato funkce je mimořádně
prospěšná při špatné viditelnosti nebo za tmy. Grafické zobrazení a zvukový signál
ukazují hloubku vody. Čím větší je hloubka, tím vyšší je tón.

Audiosystémy

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech

Automatická klimatizace a nezávislé topení

Technologie audiosystémů Meridian™ Vám poskytne ohromující kvalitu
zvuku. Nejvyspělejší audiosystém Meridian Signature Reference je vybaven 23
reproduktory včetně subwooferu a vytváří dokonalý prostorový zvuk.

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech je zárukou, že cestující budou
mít vždy o zábavu postaráno. Cestující mohou sledovat filmy, televizi nebo
poslouchat hudbu jako doma díky dvěma 8" displejům integrovaným do opěrek
hlavy na předních sedadlech, dvojici digitálních bezdrátových sluchátek WhiteFire®,
jednomu vstupu USB pro 2. řadu sedadel a speciálnímu dálkovému ovládání.

S třízónovou klimatizací získáte možnost nezávislého nastavení pro řidiče,
spolujezdce vpředu a cestující na zadních sedadlech. Na přání dodávaná
čtyřzónová automatická klimatizace nabízí cestujícím vzadu ještě více možností
pro vlastní nastavení. Nezávislé topení a klimatizace s časovačem a dálkovým
ovládáním dokáže předem vytopit nebo ochladit interiér vozu na povel dálkového
ovládání nebo sedmidenního časovače.

WhiteFire® je registrovaná ochranná známka společnosti Unwired Technology LLC a Land Rover používá veškeré tyto známky na základě licenční smlouvy.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Dekorační osvětlení interiéru
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ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

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

Výška 1
780 mm

Rozvor 2 923 mm

Rozchod kol vpředu 1 690 mm

Světlá výška

Rozchod kol vzadu 1 685 mm

Terénní režim 265 mm
Standardní světlá výška 200 mm

Standardní světlá výška

Celková délka 4 850 mm

S podélnými střešními nosiči 1 780 mm
Se střešní anténou 1 801 mm
S otevřeným panoramatickým střešním oknem
1 817 mm
Nastavení vzduchového odpružení pro snadné
nastupování sníží výše uvedené hodnoty
o 50 mm

Objem zavazadlového prostoru
Vzpřímená zadní sedadla
Výška 767 mm Šířka 1 285 mm
Objem zavazadlového prostoru 784 litrů
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
1 120 mm
Délka v úrovni podlahy 1 043 mm - 1 143 mm
Sklopená zadní sedadla
Výška 767 mm Šířka 1 285 mm
Objem zavazadlového prostoru 1 761 litrů
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
1 120 mm
Délka v úrovni podlahy 1 871 mm

A

Standardní výška
Terénní režim
Standardní

B
A

B

C

Nájezdový úhel vpředu
31,0°
25,8°

Přechodový úhel
24,6°
19,4°

Nájezdový úhel vzadu
30,9°
26,4°

Prostor pro hlavu
Průměr otáčení
Stopový 12,1 m
Obrysový 12,6 m
Počet otáček volantu mezi rejdy
2,78

Maximální výška stropu nad sedákem vpředu
s panoramatickým střešním oknem 1 002 mm
Výška stropu nad sedákem vzadu 993 mm

Brodivost
Maximální brodivost 850 mm
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz.

C

TECHNICKÉ ÚDAJE

PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE
TDV6
190 KW

SDV6
215 KW

V8
SUPERCHARGED
375 KW

2 993

2 993

5 000

6

6

8

MOTOR
Zdvihový objem (cm³)
Počet válců
Uspořádání válců

Podélně uložený V6 Podélně uložený V6 Podélně uložený V8
4

4

4

Vrtání (mm)

84

84

92,5

Zdvih (mm)

90

90

93

16,1:1

16,1:1

9,5

190 (258) / 4 000

215 (292) / 4 000

375 (510) /
6 000 – 6 500

Nejvyšší výkon kW (k) při ot./min.
Nejvyšší točivý moment N.m
při ot./min.

SDV6
215 KW

V8
SUPERCHARGED
375 KW

HMOTNOSTI (kg)

Počet ventilů na válec

Kompresní poměr (:1)

TDV6
190 KW

600 / 2 000

600 / 2 000

625 / 2 500 – 5 500

Hmotnost

2 115

2 115

2 310

Celková hmotnost

3 000

3 001

3 050

Maximální zatížení nápravy (vpředu)

1 500

1 500

1 500

Maximální zatížení nápravy (vzadu)

1 775

1 775

1 730

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs
Největší přípustná hmotnost přívěsu
Maximální zatížení tažného zařízení

750

750

750

3 500

3 500

3 500

150

150

150

6 500

6 500

6 550

100

100

100

Největší rychlost (km/h)

210

210 (222*)

225 / (250*)

Zrychlení (s) 0-100 km/h

7,6

7,2

5,3

Objem palivové nádrže – využitelný (litry)

77

77

105





–

Největší přípustná celková hmotnost soupravy

Konstrukce předních brzd
Průměr vpředu (mm)
Konstrukce zadních brzd
Průměr vzadu (mm)
Parkovací brzda

Kotoučové brzdy
Kotoučové brzdy
Kotoučové brzdy
s vnitřním chlazením s vnitřním chlazením s vnitřním chlazením
350

380

380

Kotoučové brzdy
Kotoučové brzdy
Kotoučové brzdy
s vnitřním chlazením s vnitřním chlazením s vnitřním chlazením
350

365

365

Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Park Brake) integrovaná
do brzdového třmenu

Maximální zatížení střechy (včetně podélných střešních
nosičů)

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI / TECHNICKÉ ÚDAJE / PROVOZNÍ VLASTNOSTI A KLÍČOVÉ ÚDAJE

NOSNOST STŘECHY (kg)
BRZDOVÁ SOUSTAVA

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Filtr pevných částic DPF (Diesel Particulate Filter)

* Dodává se pouze pro modely s paketem Dynamic.
 Standardní výbava – Nedodává se
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz.

Výsuvné boční schůdky
VPLWP0191, VPLWP0192, VPLWP0177, VPLWP0173,
VPLWP0178 (pouze 5místná verze)
VPLWP0179 (pouze 5+2místná verze)
Tyto důmyslně řešené, praktické schůdky usnadňují nastupování a vystupování.
Boční schůdky, uložené úhledně pod bočními prahy, se automaticky vysunou,
jakmile se otevřou dveře nebo na povel tlačítka na dálkovém ovládání. Schůdky
se automaticky vrátí do výchozí polohy se zavřením dveří.

Osvětlené prahové lišty
VPLWS0208
Při nastupování Vás přivítají osvětlené prahové lišty, které se dodávají pro stranu
řidiče i spolujezdce vpředu.

Pevné boční schůdky
VPLGP0114

Boční ochranné rámy
VPLWP0154

Pevné boční schůdky usnadňují nejen nastupování a vystupování, ale i přístup
ke střeše. Mezi stylistické úpravy, vylepšující vzhled vozu, patří logo Range Rover
a lesklé vnější ozdobné prvky.

Tento produkt vyrobený z ušlechtilé oceli s velmi lesklou povrchovou úpravou
pomáhá chránit vůz v terénních podmínkách. Jeho robustní terénní vzhled
zvýrazňuje vnější design vozidla.

Personalizované osvětlené prahové lišty
VPLWS0212 – Vpředu
VPLWS0209 – Sada pro celé vozidlo

Vnější prahová lišta
VPLWS0207
Ozdobný prvek z ušlechtilé oceli pro vnější prahy dveří s laserem vyrytým motivem
„Sport“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vaše vozidlo si můžete dále upravit podle svého vkusu přidáním libovolného
nápisu s různými fonty, který bude zvýrazněn sofistikovaným bílým osvětlením.
Dodávají se jako kompletní sada pro celé vozidlo (přední pár personalizovaný,
zadní pár s logem Range Rover) nebo pouze jako pár pro přední prahy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pedály z ušlechtilé oceli
VPLGS0160
Dokonalý vzhled dodává pedálům z ušlechtilé oceli lesklá povrchová úprava
společně s neviditelnými úchyty.
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Prémiové kobercové rohože
LR041635 – Ebony
LR041634 – Espresso
Kobercové rohože s dlouhým vlasem (2050 g/m²) jsou opatřeny vodotěsnou
spodní vrstvou.

Pryžové podlahové rohože
VPLWS0190
Pryžové podlahové rohože pro cestující v první a druhé řadě chrání interiér před
znečištěním.

Spodní ochranný kryt vpředu z ušlechtilé oceli
VPLWP0162

Spodní ochranný kryt vzadu z ušlechtilé oceli
VPLWP0163

Boční ochranné lišty
VPLWP0159

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

Spodní ochranný kryt vzadu z ušlechtilé oceli (pro tažné zařízení)*
VPLWP0164

Chrání dveře před náhodným poškozením ostatními vozidly. Prémiový vzhled
a zachování celkového estetického dojmu Vašeho vozu Range Rover Sport
zaručuje lakování v barvě karoserie Vašeho vozu.

* Lze použít v kombinaci s výškově nastavitelným tažným zařízením VPLWT0112 nebo s elektricky ovládaným tažným zařízením VPLWT0111.

Mříž pro oddělení zavazadlového prostoru
VPLWS0235

Rohož do zavazadlového prostoru – pryžová
VPLWS0225

Ochranné obložení zavazadlového prostoru
VPLWS0224

Přepážka pro oddělení zavazadlového prostoru brání pohybu zavazadel do
prostoru pro cestující. Obsahuje praktický otvor pro přepravu delších předmětů,
je-li vůz vybaven vhodnými zadními sedadly.

Pryžová rohož s logem Range Rover přispívá k ochraně koberce v zavazadlovém
prostoru před znečištěním. K dispozici je rovněž prodloužení pryžové rohože,
které chrání zadní část opěradel sklopených zadních sedadel – díl č.: VPLWS0223

Poskytuje vynikající ochranu kobercům na podlaze a bočních stěnách
zavazadlového prostoru před znečištěním a vlhkostí.

Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru
VPLWS0242 – 5místná verze
VPLWS0243 – 5+2místná verze

Osvětlená ochranná lišta pro práh zavazadlového prostoru
VPLWS0211PVJ – Ebony
VPLWS0211AAM – Espresso

Ozdobná lišta pro práh zavazadlového prostoru
VPLWS0210PVJ – Ebony
VPLWS0210AAM – Espresso

Kolejnice uložené v podlaze zavazadlového prostoru zvětšují flexibilitu řešení pro
přepravu nákladu. Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru umožňují montáž
sady pro zajištění zavazadel.

Lišta vyrobená z ušlechtilé oceli s lesklou povrchovou úpravou chrání práh
zavazadlového prostoru před poškozením během nakládání nebo vykládání.
Decentní osvětlení přispívá k prémiovému vzhledu zavazadlového prostoru.

Lišta vyrobená z ušlechtilé oceli s lesklou povrchovou úpravou chrání práh
zavazadlového prostoru před poškozením během nakládání a vykladání.

Mříž pro oddělení zavazadlového prostoru s poloviční výškou
VPLWS0236
Dělicí přepážka do zavazadlového prostoru
VPLWS0237

Sada prvků, které se upevňují prostředníctvím rychloupínacího mechanismu
do kolejnic v zavazadlovém prostoru, poskytuje flexibilní řešení pro zajištění
předmětů proti pohybu. Součástí sady je samonavíjecí popruh se západkou,
teleskopická tyč a úložný vak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada pro zajištění zavazadel
VPLGS0171

PŘÍSLUŠENSTVÍ

20" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
LESKLE ČERNÁ – „STYL 18“
VPLWW0090*

21" KOVANÁ KOLA S DEVÍTI PAPRSKY
ŠEDÁ TECHNICAL – „STYL 21“
VPLWW0084*
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* Pouze kolo. Kryty středů kol se dodávají samostatně.

21" KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
LESKLE ČERNÁ – „STYL 19“
VPLWW0091*

21" KOVANÁ KOLA S DEVÍTI PAPRSKY
LESKLE ČERNÁ – „STYL 22“
VPLWW0085*

21" KOVANÁ KOLA S DEVÍTI PAPRSKY
STROJOVĚ LEŠTĚNÝ POVRCH – „STYL 20“
VPLWW0083*

22" KOVANÁ KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
STROJOVĚ LEŠTĚNÝ POVRCH – „STYL 23“
VPLWW0086*

22" KOVANÁ KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
POVRCH LEŠTĚNÝ KERAMICKÝM MATERIÁLEM – „STYL 24“
VPLWW0088*

22" KOVANÁ KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
ŠEDÁ TECHNICAL – „STYL 25“
VPLWW0087*

22" KOVANÁ KOLA S PĚTI DĚLENÝMI PAPRSKY
LESKLE ČERNÁ – „STYL 26“
VPLWW0089*

Příslušenství – kola
Pro zcela nový Range Rover Sport nabízíme řadu exkluzivních prémiových kol. K dispozici je rozmanitá škála povrchových úprav a prémiových materiálů
včetně kovaných kol z hliníkové slitiny. Nabízená kola mají průměr ráfku 20", 21" a 22".

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příčné střešní nosiče*
VPLGR0102

Nosič zavazadel*
LR006848

Nosič lyží/snowboardů*
LR006849

Drážka ve tvaru T umožňuje
využívat celou délku příčníků pro
montáž většího počtu příslušenství.
Aerodynamický profil minimalizuje
odpor vzduchu a hlučnost.
Bez podélných střešních nosičů.

Flexibilní systém pro přepravu zavazadel na střeše. Maximální zatížení 75 kg**.

Uveze čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. Uzamykatelný.
Maximální zatížení 36 kg**.

Velký sportovní střešní box*
VPLWR0100

Střešní box*
VPLVR0062

Rychloupínací systém umožňuje snadnou a bezpečnou montáž. Na dně je
integrovaná rohož s protiskluzovým povrchem pro bezpečné nakládání. Pojme až
čtyři páry lyží nebo pět snowboardů. Objem 430 litrů. Maximální zatížení 75 kg**.

Střešní box s leskle černou povrchovou úpravou má oboustranné otvírání a je
vybaven rychloupínacím systémem pro snadné a rychlé připevnění k podélným
střešním nosičům. Uzamykatelný. Objem 410 litrů. Maximální zatížení 75 kg**.

Nosič jízdních kol pro tažné zařízení
VPLVR0067 – Nosič dvou jízdních kol
VPLVR0069 – Nosič tří jízdních kol
VPLWR0106 – Nosič čtyř jízdních kol

Podélné střešní nosiče
VPLWR0104 – černé†
VPLWR0103 – stříbrné‡
Podélné střešní nosiče umožňují
snadnou montáž příčných střešních
nosičů. Připravené uchycovací body
zaručují optimální polohu z hlediska
rozložení hmotnosti a dynamiky.

Maximální zatížení je 100 kg* a výška vozu se po montáži zvýší o 88 mm.
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* Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše. Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou
snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem a ovlivňovat tak funkci navigačního systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno.
** Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše.
† Povrchové lišty do žlábků pod podélnými střešními nosiči nezbytné pro montáž černých podélných střešních nosičů – VPLWR0108.
‡ Povrchové lišty do žlábků pod podélnými střešními nosiči nezbytné pro montáž stříbrných podélných střešních nosičů – VPLWR0109.

Nosič jízdních kol pro tažné zařízení je nabízen ve variantách pro dvě, tři nebo čtyři
jízdní kola. Včetně svítilen LED, upevnění pro registrační značku, rychloupínacího
systému pro snadné použití a bezpečnostního zámku. Maximální zatížení 60 kg
(u nosiče pro čtyři jízdní kola).
Nosič jízdních kol pro tažné zařízení lze používat buď s výškově nastavitelným
tažným zařízením – díl č.: VPLWT0112, nebo s elektricky ovládaným tažným
zařízením – díl č.: VPLWT0111

Vnější ochranná plachta pro zakrytí vozu
VPLWC0061

Clona proti slunci na čelní okno
VPLWS0231

Kryty vnějších zpětných zrcátek s povrchovou úpravou Noble
VPLGB0073

Na míru střižená plachta ochrání Váš Range Rover Sport před živly v jakémkoli
počasí.

Pomáhá udržovat nízkou teplotu v interiéru za horkého počasí.

Kryty vnějších zpětných zrcátek s povrchovou úpravou Noble elegantně doplňují
vnější vzhled vozu Range Rover Sport.

Elektricky ovládané tažné zařízení
VPLWT0111, VPLWB0135, VPLWT0123, VPLWT0122

Výškově nastavitelné tažné zařízení
VPLWT0112

Přední lapače nečistot
VPLWP0165

Elektricky ovládané tažné zařízení je uloženo nenápadně za nárazníkem,
aby byl zachován čistý atraktivní vzhled. Vyklopení/sklopení trvá 12 sekund.
Homologováno pro jízdu s přívěsem o hmotnosti až 3 500 kg.

Speciální systém pro Range Rover Sport
nabízí tři různé výšky tažného zařízení
a schopnost změnit výšku během
několika sekund. Homologováno
pro jízdu s přívěsem o hmotnosti až
3500 kg.

Zásuvka tažného zařízení –
13kolíková*
VPLWT0114

Přední lapače nečistot (pro výsuvné boční schůdky)
VPLWP0167
Zadní lapače nečistot
VPLWP0166
Lapače nečistot zabraňují rozstřikování nečistot a pomáhají chránit lak karoserie.
Dodávají se po dvou kusech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Evropský typ zásuvky tažného zařízení
zajišťuje napájení všech zadních svítilen
a vnitřního vybavení přívěsu. Nabízen
pro výškově nastavitelné tažné zařízení.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Land Rover se neustále snaží vylepšovat výbavu, design a výrobu svých vozů a ke změnám dochází
průběžně. Přestože jsme věnovali maximální pozornost aktuálnosti této publikace, neměla by být tato brožura považována za
neomylného průvodce aktuálními specifikacemi, ani nepředstavuje nabídku k prodeji jakéhokoli konkrétního vozidla. Dovozci
a prodejci nejsou jednatelé společnosti Land Rover a nemají žádné oprávnění zavazovat společnost Land Rover k jakémukoli
výslovnému nebo implicitnímu závazku nebo zastoupení.
Na veškeré příslušenství schválené společností Land Rover a namontované prodejcem značky Land Rover do jednoho
měsíce nebo do 1 600 km / 1 000 mil (podle toho, která situace nastane dříve) od předání nového registrovaného vozidla
zákazníkovi se vztahují stejné záruční podmínky a lhůty jako na nové vozidlo. Příslušenství zakoupené po uplynutí výše
uvedené lhůty, resp. ujetí výše uvedeného počtu kilometrů bude mít 12měsíční záruku bez omezení ujetých kilometrů.
Veškeré příslušenství schválené společností Land Rover je důsledně testováno podle stejně přísných měřítek, která platí i pro
naše vozidla. Mezi nejdůležitější testy patří zkoušky funkčnosti v extrémně horkém i mrazivém počasí, odolnost vůči korozi,
chování při nárazu vozidla do překážky a případný vliv na aktivaci airbagu. Všechny produktové zkoušky mají za cíl prověřit
dlouhou životnost a odolnost příslušenství a jeho soulad s platnou legislativou.
Veškeré naše příslušenství je konstruováno jako nedílná součást vozidel společnosti Land Rover. Zatímco některé
příslušenství, např. střešní nosiče, se vyznačuje jednoduchou montáží, některé výrobky vyžadují speciální nástroje
a diagnostická zařízení, aby bylo zajištěno jejich správné propojení se strukturou a elektrickými systémy vozidla. Tyto
produkty se na jednotlivých trzích liší. Obraťte se proto na Vašeho prodejce Land Rover, který Vám ochotně poskytne
veškeré informace o aktuálních specifikacích a odpoví na Vaše dotazy.
Zde reprodukované barvy podléhají omezením plynoucím z procesu tisku, a proto se mohou mírně lišit od barvy skutečného
vozidla. Společnost si vyhrazuje právo změny nebo stažení jakékoli barvy z nabídky bez předchozího upozornění. Některé
z těchto barev nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Zkontrolujte si dostupnost barev a aktuální specifikace u Vašeho prodejce
Land Rover. Dovozci a prodejci nejsou jednatelé společnosti Land Rover a nemají žádné oprávnění zavazovat společnost
Land Rover k jakémukoli výslovnému nebo implicitnímu závazku nebo zastoupení.

Po vydání tohoto ceníku si vyhrazujeme právo na veškeré změny cen a výbav vč. technických údajů. Chyby v sazbě a tisku
vyhazeny.
Stav: červen 2013

Po použití tuto brožuru, prosím, zrecyklujte.
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A – 5020 Salzburg
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Zemského soudu Salzburg.
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