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ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Стор. 8

ОКСФОРД

Стор. 2

Зразкові рівні дизайну і зручності при керуванні  
доповнені новими конструктивними особливостями  
й варіантами моделей для 2015 року. 
 

AUTOBIOGRAPHY BLACK
Наш найрозкішніший і в найвищій мірі привабливий 
автомобіль, Autobiography Black є вершиною вишуканого 
дизайну. Докладніше про цю модель можна довідатися на 
стор. 22. 

Програми InControl AppsTM

Опціональні програми In Control Apps дозволяють 
використовувати на сенсорному екрані автомобіля 
оптимізовані для нього додатки смартфона. Повну 
інформацію про ці функції можна знайти на стор. 71.

RANGE ROVER 2015 –  
НОВІ ДОПОВНЕННЯ



ЛОНДОНРИМ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Стор. 26Стор. 22Стор. 16
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Три класичні лінії, що підкреслюють виразне графічне рішення нижньої частини корпусу, лінія даху та поясна лінія, що 
плавно обіймає усе авто, не залишають сумнівів у приналежності авто до родини Range Rover. Добре знайомий силует 
набув більш округленої форми, в той час як легке тонування вікон та чорні поліровані стійки підсилюють ефект плавучого 
даху, підкреслюючи його витончену та елегантну форму.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч і вище — Autobiography кольору Aruba. 3





Із алюмінієвим кузовом та можливостями, притаманними лише автомобілям родини Land Rover, цей Range Rover має 
неймовірні експлуатаційні показники в умовах бездоріжжя завдяки подоланню більшої глибини броду, піднесеному 
повітрозабірнику і найкращим серед автомобілів свого класу кутам з’їзду. Range Rover Hybrid* на 100% Land Rover  
і на 100% гібрид. Автомобіль забезпечує видатними можливостями на будь-якій місцевості та за будь-яких умов.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч і вище — Autobiography кольору Aruba. 5



Відчуття впевненості та врівноваженості під час керування автомобілем підсилюється за рахунок найсучаснішої 4-кутової 
системи пневматичної підвіски, що забезпечує виключний рівень управління колесами та балансу. Автоматичне 
налаштування системи нового покоління Terrain Response® 2, запатентованої та впровадженої компанією Land Rover, 
автоматично оптимізує параметри автомобіля таким чином, аби вони відповідали будь-яким умовам керування.

Двосекційні двері багажного відділення, що горизонтально розкриваються, є визначною рисою Range Rover. Його верхні 
та нижні частини, що керуются електронікою, допомагають створити платформу для спілкування з друзями на природі, 
водночас забезпечуючи надійний захист за будь-яких погодних умов.

Автомобіль на ілюстрації праворуч і вгорі — Autobiography кольору Aruba.6







Витонченість властива автомобілю Range Rover. Його інтер'єр дарує відчуття спокою та розкішного комфорту. 
Це враження досягається завдяки візуальному підкресленню вишуканих рис, що є втіленням цілеспрямованого дизайну. 
Ширша та більш витончено оформлена центральна консоль забезпечує легкий доступ до основних елементів, необхідних 
для управління авто, в той час як чисті, елегантні поверхні, виконані із найякіснішої шкіри та дерева, створюють атмосферу 
безтурботності та спокою.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography кольору Indus Silver. 

На ілюстрації вгорі — інтер'єр кольорової гами Espresso/Ivory: сидіння кольору Ivory, оздоблені шкірою Semi-Aniline і натуральним фігурним шпоном Macassar, 
та опціональне кермо з підігрівом, оздоблене деревом та шкірою. 9





Наповнюючи салон світлом рухомий та нерухомий панорамний дах* посилює відчуття простору та зв’язку зі світом поза 
межами автомобіля. При цьому варто лише натиснути на кнопку, як водій та пасажири знову можуть насолоджуватися 
затишком завдяки шторці на повну довжину з електроприводом. 

На ілюстрації ліворуч — інтер'єр кольорової гами Espresso/Ivory: сидіння кольору Ivory, оздоблені шкірою Semi-Aniline, та опціональний нерухомий панорамний дах.

*Обидва постачаються як опція. 11



Жоден автомобіль класу SUV не може запропонувати такого ж рівня привілейованості та витонченості. Відпочиваючи 
або працюючи на задніх сидіннях класу преміум (комплектація за замовленням), пасажири без сумніву отримають 
задоволення на своїх сидіннях із функцією масажу та сенсорного управління центральною консоллю.

Атомобіль на ілюстрації праворуч — Autobiography кольору Indus Silver, оснащений рухомим панорамним дахом. На ілюстрації інтер'єр кольорової гами Ebony/Ivory: 
сидіння кольору Ivory, оздоблені шкірою Semi-Aniline і натуральним фігурним шпоном Macassar.12







Виключна якість звуку аудіо системи Meridian™ перетворює салон вашого Range Rover на концертний зал. Двадцять дев'ять 
гучномовців дбають про те, щоб ви почули кожну ноту, а підсвічування салону створює потрібну атмосферу. Палітра, що включає 
десять кольорів за вашим вибором, і проста система вибору рівня яскравості забезпечують освітлення під будь-який настрій.

На ілюстрації ліворуч — кольорова гама Espresso/Ivory інтер'єру Autobiography: задні сидіння класу преміум кольору Ivory, оздоблені шкірою Semi-Aniline та фігурним натуральним 
шпоном Macassar. 

Автомобіль на ілюстрації вгорі — Autobiography кольору Aruba. 15





Всеосяжне відчуття неперевершеного комфорту було втілено в моделі з подовженою колісною базою, Range Rover LWB, що забезпечує 
186 мм додаткового простору у другому ряді, дозволяючи пасажирам на задніх сидіннях відкинути спинку крісла нижче, ніж звичайно. 

На ілюстрації ліворуч — кольорова гама Ebony/Ivory інтер'єру Autobiography LWB: задні сидіння класу преміум кольору Ivory, оздоблені шкірою Semi-Aniline та натуральним шпоном 
Grand Black.

Автомобіль на ілюстрації вгорі — Autobiography LWB кольору Barolo Black. 17



Керування Range Rover — це управління елегантністю без докладання зусиль. Долаючи найбільш складні шляхи чи 
просуваючись у годину пік у щільному транспортному потоці великого міста, цей автомобіль забезпечує спокійне, 
інтуїтивне та приємне перебування за кермом.

Автомобіль на ілюстрації праворуч — Autobiography LWB кольору Barolo Black. 

На ілюстрації вгорі — інтер'єр кольорової гами Espresso/Ivory: сидіння кольору Ivory, оздоблені шкірою Semi-Aniline і натуральним фігурним шпоном Macassar, 
та опціональне кермо з підігрівом, оздоблене деревом та шкірою.18







Впевнене керування Range Rover забезпечується легендарним розташуванням командирського місця водія, що надає водієві 
найкращий огляд дороги. Система Adaptive Dynamics, що пропонується як стандартна, дозволяє регулювати параметри 
амортизаторів, аби гарантувати оптимальні умови водіння, контролю руху та стабільності на дорозі. Опціональна система Dynamic 
Response*поліпшує керованість автомобіля і забезпечує комфорт пасажирам шляхом зниження результуючого крену кузова 
при проходженні поворотів за допомогою незалежного регулювання блоків передньої та задньої підвіски. Коли ви подорожуєте 
у Range Rover, ви не помічаєте, як пролітають кілометри.

*Встановлюється як стандартна для двигунів SDV8 та V8 Supercharged.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч і вгорі — Autobiography LWB кольору Barolo Black. 21





Майстерність ніколи не виходить із моди і понад сорок років професійного досвіду в проектуванні Range Rover тепер 
яскраво розкриваються в новій моделі Autobiography Black. Від унікальної передньої решітки радіатора до решіток бічних 
та допоміжних вентиляційних отворів, будь-який ретельно виготовлений компонент автомобіля вражає своєю витонченістю 
і ретельною продуманістю кожної деталі.
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Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography Black LWB кольору Valloire White Pearl із палітри лако-фарбового покриття Autobiography Paint Palette. 
За додатковою інформацію звертайтеся до найближчого офіційного дилера Land Rover. 23



М'якою, еластичною і привабливою на дотик, найбільш вишуканою перфорованою шкірою Semi-Aniline оздоблені 
всі сидіння. Шкіра, яку одержують від одного постачальника, в органічному процесі дублення обробляється дубильним 
екстрактом на основі деревини чорної акації. Екологічно чиста деревина і натуральний шпон цінних порід дерева на 
центральній консолі та панелі приладів відображає майстерність ручної роботи та вишуканості.

На ілюстрації праворуч — інтер'єр Autobiography Black LWB кольорової гами Espresso/Tan: сидіння кольору Tan, оздоблені натуральним фігурним шпоном Macassar.24





Крок 1

Оберіть двигун 
Стор. 32

Крок 2

Оберіть модель 
Стор. 34

Крок 3

Оберіть колір 
Стор. 38

Ви можете обирати з розширеного 
асортименту бензинових, дизельних  
або гібридних двигунів.

Порівняйте стандартні можливості 
комплектації кожної моделі. Тепер ви 
маєте додатковий варіант на вибір — 
стандартна версія або модель із 
подовженою колісною базою.

До вашої уваги широка гама 
кольорів, що дозволить вам 
відобразити свою індивідуальність.

Крок 4

Оберіть колеса 
Стор. 42

Пропонується багато стилів, 
кожен з яких доповнює потужну 
зовнішність автомобіля.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Range Rover пропонує ексклюзивний 
вибір опцій, які дозволяють зробити 
ваш автомобіль неповторним. Наступні 
сторінки проведуть вас через логічну 
послідовність кроків, які допоможуть 
вам зробити свій автомобіль справжнім 
відображенням вашої індивідуальності.

Ви можете почати знайомство з усіма 
можливими варіантами на сайті 
landrover.ua

Hybrid 
Стор. 28

Найперший у світі повнопривідний 
позашляховик із дизельним гібридним 
двигуном. Дізнайтесь про доступність 
моделі в офіційних дилерів Land Rover. 

26



Крок 5

Оберіть інтер'єр 
Стор. 44

Декоративні накладки, 
виготовлені з натурального дерева 
доповнюють ретельно підібрані 
кольори. Ви можете сформувати  
внутрішній простір автомобіля за 
власним смаком.

Головні функції та системи
Стор. 68

Технічні дані
Стор. 72

Аксесуари
Стор. 74

Найновітніші технології, що 
забезпечують особливі враження  
під час керування автомобілем.

Все, що вам необхідно знати про 
габаритні розміри, експлуатаційні 
характеристики та основні 
параметри автомобіля.

Додаткові аксесуари можуть задовольнити 
ваші персональні вимоги.

27



 RANGE ROVER HYBRID

Range Rover пройшов випробування на найвибагливіших теренах, стендах і в тих самих 
екстремальних умовах, що й будь-яка інша модель Land Rover. Впровадження гібридних технологій 
забезпечує вражаючими показниками паливної ефективності. 3,0-літровий дизельний двигун SDV6 
із електричним мотором потужністю 35 кВт генерує показники ефективності, що не відрізняються від 
аналогічних характеристик дизельного двигуна SDV8, але при цьому рівень викидів CO2 є на 14% 
нижчим (27 г/км) порівняно з двигуном TDV6, для якого цей показник становить 169 г/км.

Range Rover Hybrid є першим у світі та у своєму класі позашляховиком із дизельним двигуном. Він був розроблений і виготовлений для забезпечення кращої 
у даній категорії функціональності та універсальності. Повна інтеграція технологій, притаманних гібридним двигунам, до системи шасі автомобіля не призвела до 
жодних компромісів щодо параметрів дорожнього просвіту, кутів в'їзду та з'їзду чи глибини броду, забезпеченій на рівні 900 мм. Цей автомобіль дійсно на 100% 
користується перевагами гібридного двигуна та на 100% належить до родини Land Rover.

28
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Інноваційний дизайн гарантує плавну передачу енергії між батареєю та двигуном. Енергія 
створюється у процесі рекуперативного гальмування, що отримує та зберігає в батареї кінетичну 
енергію, яка звичайно втрачається під час гальмування. Потім ця енергія використовується для 
живлення електромотору та, коли необхідно, миттєво забезпечує крутним моментом.

-----   =  Рекуперативне гальмування

-----   =  Енергія до батареї

SDV6 ТРАНСМІСІЯ З ІНТЕГРОВАНИМ 
ЕЛЕКТРИЧНИМ МОТОРОМ

ПАКЕТ ІНВЕРТОРА БАТАРЕЇ 
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

29



RANGE ROVER HYBRID

Моделі, оснащені двигунами Hybrid, мають чотири режими керування, серед яких ви 
можете обрати характеристики автомобіля, що відповідають вашим потребам.

EV увімкнено: Режим оптимізації потужності гібридної батареї, що характеризується майже 
безшумним ходом і дозволяє отримати максимальне задоволення, подорожуючи містом 
або тихою сільською місцевістю.

EV вимкнено: Даний режим використовує стандартні налаштування автомобіля, коли 
гібридна система обирає найефективнішу комбінацію використання дизельного та 
електричного двигуна, аби забезпечити необхідну потужність і крутний момент.

Режим Sport: Надає повний доступ до всіх функцій автомобіля, рівень яких можна за 
ефективністю порівняти з моделями з двигуном SDV8. Дросельна система реагує швидше, 
завдяки тому що крутний момент вимагає менших зусиль під час натискання на педаль.

Автоматичний Stop/Start: Забезпечує вищий рівень можливостей зарядки батареї, 
оскільки у цьому режимі двигун працює постійно, блокуючи систему Stop/Start.

30
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Увага до деталей лежить в основі ставлення Land Rover до своєї справи. Саме тому навіть 
легкосплавні диски на Range Rover Hybrid було спроектовано так, аби забезпечити підвищену 
ефективність. Дизайн дисків характеризується спицями аеродинамічної форми, які, рухаючись 
через повітря, вимагають менше енергії на підтримання руху. 

І, на завершення, цей автомобіль має особливий вигляд за рахунок унікального логотипу «Hybrid», 
розташованого на бічному вентиляційному отворі.

21-ДЮЙМОВІ 6-СПИЦЕВІ  
«STYLE 602»

21-ДЮЙМОВІ 6-СПИЦЕВІ  
«STYLE 602» 

ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND  
TURNED

31



КРОК 1 ОБЕРІТЬ ДВИГУН
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ТРАНСМІСІЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА ТА ПАЛИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Наявність двигунів залежить від ринку. Додаткову інформацію отримайте у найближчого дилера Land Rover. Дані, наведені у таблиці, є результатами офіційних випробувань, проведених компанією-виробником згідно відповідних вимог чинного законодавства ЄС. 
Фактичні показники паливної ефективності конкретного автомобіля можуть відрізнятися від результатів, отриманих під час випробувань, та наведені дані служать лише для порівняння. Попередження про малий залишок пального приблизно на рівні 9 літрів.

*У комбінації з електричним двигуном.  
**Представлено не на всіх ринках. 
†Без інтелектуальної технології Stop / Start.

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua

Асортимент високоефективних бензинових і дизельних двигунів, наряду з новим гібридним двигуном, використовує переваги найсучаснішої технології трансмісії. 

 Інтелектуальна система Stop/Start**, встановлена на деяких двигунах, автоматично вимикає двигун при зупинці авто. Двигун автоматично запускається знову, щойно ви знімете 
ногу з педалі гальм.

3,0 л SDV6 **  
ГІБРИД ДИЗЕЛЬ

3,0 л TDV6  
ДИЗЕЛЬ

5,0 л V8 SUPERCHARGED  
БЕНЗИН

5,0 л V8  
БЕНЗИН

3,0 л TDV6  
ДИЗЕЛЬ

3,0 л SDV6   
ГІБРИД ДИЗЕЛЬ

4,4 л SDV8  
ДИЗЕЛЬ

3,0 л V6 SUPERCHARGED  
БЕНЗИН

5,0 л V8  
БЕНЗИН

5,0 л V8 SUPERCHARGED  
БЕНЗИН

Трансмісія Повний привід (4WD) Повний привід (4WD) Повний привід (4WD) Повний привід (4WD) Повний привід (4WD) Повний привід (4WD)

Потужність (кВт / к.с.) 183 / 294 250 / 340 250 / 339 250 / 340 276 / 375 375 / 510

Крутний момент (Нм) 600 700* 700 450 510 625

Максимальний крутний момент при обертах двигуна (об/хв) 2000 1500-3000* 1750-2300 3500-5000 3500 2500-5500

Робочий об'єм (см3) 2993 2993 4367 2995 5000 5000

Кількість циліндрів 6 6 8 6 8 8

Розташування циліндрів Поздовжнє V6 Поздовжнє V6 Поздовжнє V8 Поздовжнє V6 Поздовжнє V8 Поздовжнє V8

ПАЛИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Міський цикл л/100 км 8,5 / 10,8 † 6,7 11,5 14,3 / 15,6 † 18,0 18,3 / 20,6 †

Позаміський цикл л/100 км 7,0 / 7,5 † 6,3 7,6 8,9 / 9,1 † 9,5 9,7 / 9,9 †

Комбінований цикл л/100 км 7,5 / 8,6 † 6,4 8,7 10,9 / 11,5 † 12,8 12,8 / 13,8 †

Викид CO2 у міському циклі г/км 224 / 285† 177 306 333 / 364**† 430 426 / 482**†

Викид CO2 у позаміському 
циклі

г/км 187 / 200† 165 203 208 / 212**† 226 226 / 232**†

Викид CO2 у комбінованому 
циклі

г/км 196 / 227† 169 229 254 / 268**† 299 299 / 322**†

4,4 л SDV8  
ДИЗЕЛЬ

3,0 л V6 SUPERCHARGED  
БЕНЗИН
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КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ
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Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua

МОДЕЛІ ЗА ТИПАМИ ДВИГУНА ТА КОЛІСНОЇ БАЗИ

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY AUTOBIOGRAPHY BLACK

ДВИГУН

Дизельний LR-TDV6 4 4 4 4 4

Гібридний дизельний LR-SDV6 4 4 4

Дизельний LR-SDV8 4 4 4 4

Бензиновий LR-V6 Supercharged 4 4 4 4 4

Бензиновий LR-V8 4 4

Бензиновий LR-V8 Supercharged 4 4 4 4

КОЛІСНА БАЗА

Стандартна колісна база 4 4 4 4 4

Подовжена колісна база 4 4 4 4

Наявність двигунів залежить від ринку. Додаткову інформацію отримайте у найближчого дилера Land Rover.
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КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ – ВАРІАНТИ

Кожна модель має декілька варіантів двигунів та свої 
унікальні властивості. Цей посібник допоможе вам обрати 
свій ідеальний Range Rover. Наступні сторінки містять 
інформацію про стандартні характеристики кожної моделі.

HSE* VOGUE*

–  Решітка радіатора з оздобленням Dark Atlas 

–  Вентиляційні решітки та ручки дверей кольору кузова 

–  Деталізація переднього бампера з оздобленням Atlas 

–  Сидіння, оздоблені зернистою шкірою.

–  Оздоблення решітки радіатора Dark Atlas, оздоблення сітки та ребер решітки Atlas

–  Вентиляційні решітки та ручки дверей кольору кузова 

–  Деталізація переднього бампера з оздобленням Atlas 

–  Сидіння, оздоблені шкірою Oxford

–  Накладки на дзеркала кольору Santorini Black для версії з подовженою колісною базою.

*На ілюстрації показано модель із опціональними 22-дюймовими, 5-ма подвійними спицями, легкосплавними колісними дисками «Style 504».36



VOGUE SE* AUTOBIOGRAPHY* AUTOBIOGRAPHY BLACK
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–  Оздоблення решітки радіатора Dark Atlas, оздоблення сітки та ребер решітки 
Bright Chrome

–  Бічні вентиляційні решітки та деталізація переднього бампера з оздобленням Atlas

–  Накладки верхньої та нижньої дверних ручок з оздобленням Noblе

–  Сидіння, виготовлені зі шкіри Semi-Aniline з контрастними швами

–  Накладки на дзеркала кольору Santorini Black для версії з подовженою колісною базою

–  Логотип «Autobiography» на задніх дверях багажного відділення

–  Накладки на пороги із написом «Autobiography»

–  Тиснений на шкірі центрального заднього сидіння напис «Autobiography»

–  Оздоблені шкірою стеля та кермо

–  Пелюстки перемикання передач із оздобленням Noble.

–  Оздоблення решітки радіатора Dark Atlas, оздоблення сітки та ребер решітки Atlas

–  Бічні вентиляційні решітки та деталізація переднього бампера з оздобленням Atlas

–  Накладки верхньої та нижньої дверних ручок з оздобленням Noble 

–  Сидіння, виготовлені зі шкіри Semi-Aniline з контрастними швами

–  Накладки на дзеркала кольору Santorini Black для версії з подовженою колісною базою.

–  Унікальна передня решітка радіатора, зовнішня поверхня решітки кольору Santorini Black, 
внутрішня поверхня решітки кольору Bright Chrome, сітка решітки з вставками кольору Bright 
Chrome, внутрішня сітка решітки кольору Dark Atlas

–  Вентиляційні решітки кольору кузова із вставками Bright Chrome

–  Графічне оздоблення бічної вентиляційної решітки із вставками Bright Chrome

–  Накладки на дзеркала кольору кузова на стандартній колісній базі і накладки на дзеркала 
кольору Santorini Black на подовженій колісній базі

–  Унікальний дизайн сидінь і тип шва з перфорованою шкірою Semi-Aniline

–  Оздоблення стелі перфорованою шкірою

–  Верхні та нижні дверні ручки Bright Chrome

–  Хромований молдинг верхніх дверей багажного відділення

–  Матова окантовка нижніх дверей багажного відділення із нержавіючої сталі / панель 
молдинга (між верхніми й нижніми дверима багажного відділення)

–  Унікальний логотип «Autobiography» на задніх відкидних дверях: хромований графічний текст 
на фоні чорної емалі

–  Задні ліхтарі зі світлодіодною секцією

–  Оздоблені шкірою низ стійок A, B і C, боки багажного відділення, спинки сидінь, люк для 
лиж, полиця для пакунків і верх стійки D

–   Удосконалений дизайн центральної консолі задніх сидінь із додатковим відсіком для речей

–  Алюмінієві накладки на пороги із підсвічуванням унікального напису «Autobiography»

–  Автоматичні складані столи, оздоблені шкірою кольору Ebony.
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КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР

Fuji White  
(Непрозора емаль)

Yulong White 
(Металік)

Контрастний Santorini Black

Indus Silver  
(Металік)

Aruba  
(Преміум металік)

Corris Grey  
(Металік)

Scotia Grey  
(Металік)

Kaikoura Stone 
(Металік)

Causeway Grey 
(Преміум металік)

Колір кузова і даху*

Опціональні кольори даху

Не пропонуєтьсяНе пропонуєтьсяНе пропонується

Контрастний Indus Silver**

Aleutian Silver  
(Металік)

Не пропонується

Firenze Red  
(Металік)

Не пропонується Не пропонується
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*Наявність кольорів фарби кузова залежить від моделі та пори року. За додатковою інформацією звертайтесь до найближчого офіційного дилера Land Rover. 
**Не пропонується з пакетами Dark Atlas Exterior Accent Packs.

Повну інформацію про доступні опціональні кольори для моделей Autobiography і Autobiography Black отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua
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Aintree Green  
(Металік)

Montalcino Red  
(Металік)

Контрастний Indus Silver**

Контрастний Santorini Black

Loire Blue  
(Металік)

Mariana Black  
(Преміум металік)

Santorini Black  
(Металік)

Barossa 
(Преміум металік)

Havana 
(Преміум металік)

Barolo Black  
(Преміум металік)

Колір кузова і даху*

Опціональні кольори даху

Не пропонуєтьсяНе пропонуєтьсяНе пропонується Не пропонується Не пропонується

39



КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР – ПАКЕТИ ЗОВНІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ

СТАНДАРТНЕ ОЗДОБЛЕННЯ (БАЗУЄТЬСЯ НА МОДЕЛІ VOGUE)* ОЗДОБЛЕННЯ БІЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ РЕШІТКИ ATLAS**†

–  Оздоблення решітки радіатора Dark Atlas, оздоблення сітки та ребер решітки Atlas

–  Вентиляційні решітки та ручки дверей кольору кузова

–  Деталізація переднього бампера з оздобленням Atlas

–  Графічне оздоблення нижньої частини кузова Atlas

–  Графічне оздоблення бічної вентиляційної решітки Atlas.

Персоналізація екстер'єру

Пропонується великий вибір варіантів екстер'єру, що пасуватимуть саме вашому смаку. Додатково до стандартних варіантів оздоблення, ви можете змінити графічне 
оздоблення бічної вентиляційної решітки, обравши варіант Atlas, або зупинити свій вибір на опції Dark Atlas, що входить до пакетів зовнішнього оздоблення. Пакети зовнішнього 
оздоблення можна також замовити у якості аксесуарів. Пакет зовнішнього оздоблення Black Design Pack забезпечує більш впевнений та вражаючий екстер'єр шляхом заміни 
оздоблення індивідуальних стандартних елементів загального дизайну автомобіля на аналогічні елементи блискучого чорного кольору Gloss Black. 

За додатковою інформацією звертайтесь до найближчого офіційного дилера Land Rover. Або скористайтеся конфігуратором автомобіля на сайті landrover.ua

–  Оздоблення решітки радіатора Dark Atlas, оздоблення сітки та ребер решітки Atlas

–  Вентиляційні решітки та ручки дверей кольору кузова

–  Деталізація переднього бампера з оздобленням Atlas

–  Графічне оздоблення нижньої частини кузова Atlas.

*На ілюстрації зображено модель із опціональними 22-дюймовими, 5-ма подвійними спицями, легкосплавними колісними дисками «Style 504». 
**Колір автомобіля та даху диктує відповідні обмеження щодо встановлення певних пакетів зовнішнього оздоблення. 
†Контрастний дах із оздобленням Indus Silver не пропонується.40



ПАКЕТИ ЗОВНІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ DARK ATLAS† ПАКЕТ ЗОВНІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ BLACK**†
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–  Оздоблення решітки радіатора Dark Atlas, оздоблення сітки та ребер решітки Atlas

–  Дверні ручки кольору кузова

–  Графічне оздоблення нижньої частини кузова Dark Atlas

–  Оздоблення бічної вентиляційної решітки, деталізація переднього та заднього бамперів 
у версії Dark Atlas

–  Опціональне графічне оздоблення бічної вентиляційної решітки Dark Atlas.

–  Оздоблення решітки радіатора, сітки та ребер решітки Santorini Gloss Black

–  Оздоблення бічної вентиляційної решітки та деталізація переднього бампера Santorini 
Gloss Black

–  Графічне оздоблення нижньої частини кузова Santorini Gloss Black

–  Графічне оздоблення бічної вентиляційної решітки Santorini Gloss Black

–  Накладки на дзеркала з оздобленням Santorini Gloss Black

–  Молдинг дверей багажного відділення Santorini Gloss Black

–  Встановлені відповідно до вибору клієнта 21-дюймові або 22-дюймові диски з оздобленням 
Вlаск, включаючи чорні колісні гайки

–  Напис «Range Rover» на капоті та молдингу дверей багажного відділення кольору Santorini 
Gloss Black. 41



КРОК 4 ОБЕРІТЬ ДИСКИ

20-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 502»

19-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 501»

20-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 501» 

ОЗДОБЛЕННЯ SHADOW CHROME

Зверніть увагу: при використанні 22-дюймових коліс ходовий і дорожній шум зменшується на деяких дорогах із грубим покриттям і навпаки злегка поліпшується рульове керування і стійкість при русі на швидкісних магістралях.

22-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 504»

21-ДЮЙМОВІ з 10-МА ПОДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 101» 

ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВІ з 7-МА ПОДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 707» 

ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВІ з 7-МА ПОДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 708»

19-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 501» 

ОЗДОБЛЕННЯ SATIN DARK GREY
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21-ДЮЙМОВІ з 10-МА СПИЦЯМИ  
«STYLE 101»

21-ДЮЙМОВІ з 9-МА СПИЦЯМИ  
«STYLE 901»  

ОЗДОБЛЕННЯ GLOSS BLACK

22-ДЮЙМОВІ з 6-МА СПИЦЯМИ  
«STYLE 601»  

ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND TURNED

21-ДЮЙМОВІ з 7-МА СПИЦЯМИ  
«STYLE 706»  

ОЗДОБЛЕННЯ HIGH GLOSS POLISHED

22-ДЮЙМОВІ з 7-МА СПИЦЯМИ  
STYLE 706»  

ОЗДОБЛЕННЯ HIGH GLOSS POLISHED

21-ДЮЙМОВІ з 6-МА СПИЦЯМИ  
«STYLE 602»

21-ДЮЙМОВІ з 6-МА СПИЦЯМИ  
«STYLE 602»  

ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВІ з 7-МА СПИЦЯМИ  
«STYLE 707»  

 ОЗДОБЛЕННЯ GLOSS BLACK

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua 43



КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР
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Інтер'єр Range Rover визначає життя у сучасному стилі. Суворі архітектурні лінії інтер'єру врівноважено м'яким 
підсвічуванням та широким вибором кольорів. Рівень дизайну та оздоблення, включаючи розважливе застосування 
натуральної шкіри та дерева, дійсно доповнює розкішний стиль автомобіля.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

Чудові матеріали, бездоганне виконання

Інтер'єр оздоблено найкращими натуральними матеріалами, включаючи розкішні накладки із натурального шпона, бездоганно виконані деталі з металу та оббивку з найкращих 
сортів шкіри. Тип шкіри для салону залежить від вибору моделі і вражає приємною м'якістю на дотик та ретельно виконаними вручну швами. Оздоблення шкірою, що покриває 
практично усі поверхні салону автомобіля — від сидінь та панелі приладів до дверей та стелі, — візуально розширює простір салону. Моделі Range Rover Vogue SE, Autobiography 
та Autobiography Black оздоблено відібраною вручну шкірою Semi-Anilinе, що характеризується надзвичайною м'якістю та природнім виглядом.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ ДЕКОРАТИВНИХ ВСТАВОК

FIGURED MACASSAR 
НАТУРАЛЬНИЙ ШПОН

GRAND BLACK 
НАТУРАЛЬНИЙ ШПОН

SHADOW WALNUT 
НАТУРАЛЬНИЙ ШПОН
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Сидіння-диван 

Стандартний варіант комплектації для усіх моделей, шкіряний 
диван може вмістити до трьох пасажирів і пропонується з опціями 
механічної або електричної системи розкладання сидінь.

Центральне сидіння розкладається до плаского положення, 
відкриваючи підставки для напоїв для пасажирів задніх сидінь. 

Якщо потрібно збільшити місткість багажного відділення, всі задні 
сидіння можна розкласти до плаского положення. Положення 
сидінь також керується електронікою — варто лише натиснути на 
кнопку в багажному відсіку, аби сидіння з гідравлічним приводом 
прийняли відповідне положення.

Пропонується для моделей із стандартною та подовженою 
колісними базами. Не пропонується для моделі 
Autobiography Black.
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Задні сидіння класу преміум

Щоб забезпечити найвищий рівень вражень, притаманний 
автомобілям класу люкс, варіант комплектації задніми сидіннями 
класу преміум пропонує неперевершений рівень комфорту та 
зручності завдяки двом окремим сидінням та повнорозмірній 
центральній консолі з оздобленням зі шпону натурального дерева. 
Функціональні характеристики сидінь включають можливості пам'яті, 
гідравлічний привід для вибору положення, а також опцію масажу 
з трьома режимами. 

Варіант комплектації з подовженою колісною базою додає 186 мм 
простору до другого ряду сидінь, дозволяючи пасажирам на задніх 
сидіннях відкинути спинку на 17 градусів.

Однак, зверніть увагу, сидіння не складаються повністю. 

Пропонується для моделей Range Rover Vogue SE, Autobiography 
і як стандартна комплектація для Autobiography Black. Також 
пропонується для комплектації як зі стандартною, так і подовженою 
колісними базами.

На ілюстрації відображено інтер'єр Autobiography 49



КОЛЬОРОВІ ГАМИ EBONY/ 
EBONY 

(стор. 53)

ESPRESSO/ALMOND 
(стор. 54)

EBONY/CIRRUS 
(стор. 55)

ESPRESSO/IVORY 
(стор. 56)

EBONY/IVORY 
(стор. 57)

NAVY/CIRRUS 
(стор. 58)

EBONY/TAN 
(стор. 59)

КОЛЬОРИ ІНТЕР'ЄРУ

Колір сидіння Ebony Almond Espresso Cirrus Ebony Ivory Espresso Ivory Ebony Cirrus Navy Tan

Килимове покриття Ebony Almond Ebony Espresso Ebony Navy Ebony

МОДЕЛЬ

HSE (Зерниста шкіра) 6 6 — 6 — — — — — — — —

Vogue (Шкіра Oxford) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — — —

Vogue SE (Шкіра Semi-Aniline) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 —

Autobiography (Шкіра Semi-Aniline) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Autobiography Black  
(Перфорована шкіра Semi-Aniline) — — — — — — — — — — — —

ОЗДОБЛЕННЯ ДЕРЕВОМ

Grand Black 6 — — ˘ ˘ — — 6 6 — — ˘

Figured Macassar 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘

Shadow Walnut 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

КОЛІР КУЗОВА*

Yulong White 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Aleutian Silver 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Indus Silver ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Aruba 6 6 6 6 6 ˘ ˘ ˘ 6 6 6 6

Scotia Grey 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Causeway Grey ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 ˘

Firenze Red 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 —

Montalcino Red 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 —

Aintree Green 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 — — 6

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6

Mariana Black 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Santorini Black 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘

Barossa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Havana 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6

Barolo Black 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 ˘

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua50



КОЛЬОРОВІ ГАМИ
BROGUE/IVORY 

(стор. 60)
DARK CHERRY/IVORY 

(стор. 61)
EBONY/PIMENTO 

(стор. 62)

DARK CHERRY/
IVORY** 
(стор. 63)

ESPRESSO/TAN 
(стор. 64)

EBONY/LUNAR 
(стор. 65)

LUNAR/CIRRUS 
(стор. 66)

NAVY/IVORY† 
(стор. 67)

КОЛЬОРИ ІНТЕР'ЄРУ

Колір сидіння Ivory Brogue Ivory Dark Cherry Pimento Dark Cherry/Ivory Tan Ebony Cirrus Ivory

Килимове покриття Espresso Dark Cherry Ebony Dark Cherry Espresso Lunar Lunar Navy

МОДЕЛЬ

HSE (Зерниста шкіра) — — — — — — — — — —

Vogue (Шкіра Oxford) — — — — — — — — — —

Vogue SE (Шкіра Semi-Aniline) — — — — — — — — — —

Autobiography (Шкіра Semi-Aniline) 6 6 6 6 6 — — — — —

Autobiography Black  
(Перфорована шкіра Semi-Aniline) — — — — — 6 6 6 6 6

НАТУРАЛЬНИЙ ШПОН

Grand Black — — 6 6 ˘ — — ˘ 6 —

Figured Macassar ˘ ˘ ˘ ˘ 6 ˘ ˘ 6 6 ˘

Shadow Walnut ˘ ˘ 6 6 6 ˘ ˘ 6 — ˘

КОЛІР КУЗОВА*

Yulong White 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Aleutian Silver 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Indus Silver 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6

Aruba 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6

Scotia Grey 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6

Kaikora Stone 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Causeway Grey 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘ ˘ 6

Firenze Red 6 6 6 6 ˘ 6 — 6 6 6

Montalcino Red 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ — 6 6 6

Aintree Green 6 6 — — 6 — 6 6 6 —

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Mariana Black 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Santorini Black 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6 6

Barossa 6 6 ˘ ˘ 6 ˘ 6 6 6 6

Havana 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Barolo Black 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6
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Ексклюзивний вибір для Autobiography Black

˘ Комбінація, рекомендована дизайнером   6 Можлива комбінація — Неможлива комбінація.

*Наявність кольорів фарби кузова залежить від моделі та пори року. За додатковою інформацією звертайтесь до найближчого офіційного дилера Land Rover. 
**Сидіння двотонового кольору Dark Cherry/Ivory. †Лише для моделі сидіння Poltrona Frau.

Повну інформацію про доступні опціональні кольори для моделей Autobiography і Autobiography Black отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover. 51
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

Варіанти кольорової гами 
оздоблення салону

Кожний інтер'єр представлено в комбінаціях 
із двох кольорів — основного кольору та 
додаткового, що підсилює його ефект. Асортимент 
оздоблення панелями із натурального дерева 
допоможе підкреслити обрану вами кольорову 
гаму оздоблення. Якщо ви обрали моделі Vogue, 
Vogue SE або Autobiography, ви також можете 
замовити колір оздоблення сидінь вашого 
автомобіля*.

КОЛЬОРОВІ ГАМИ
  

ВЕРХ ПАНЕЛІ  
ПРИЛАДІВ

  
НИЗ ПАНЕЛІ  

ПРИЛАДІВ

  
КАРТА ДВЕРЕЙ

  
НИЖНЯ 

ОКАНТОВКА ДВЕРЕЙ

  
КОРОБКА ПЕРЕДНЬОЇ 

КОНСОЛІ**

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Espresso/Almond Espresso Almond Almond Espresso Espresso/Almond

Ebony/Cirrus Ebony Cirrus Cirrus Ebony Ebony/Cirrus

Espresso/Ivory Espresso Ivory Ivory Espresso Espresso/Ivory

Ebony/Ivory Ebony Ivory Ivory Ebony Ebony/Ivory

Navy/Cirrus Navy Cirrus Cirrus Navy Navy/Cirrus

Ebony/Tan Ebony Tan Tan Ebony Tan

Brogue/Ivory Brogue Ivory Ivory Brogue Brogue/Ivory

Dark Cherry/Ivory Dark Cherry Ivory Ivory Dark Cherry Dark Cherry/Ivory

Ebony/Pimento Ebony Pimento Pimento Ebony Pimento

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ВИБІР ДЛЯ AUTOBIOGRAPHY BLACK

Dark Cherry/Ivory Dark Cherry Ivory Ivory Dark Cherry Ivory

Espresso/Tan Espresso Tan Tan Espresso Tan

Ebony/Lunar Ebony Lunar Lunar Lunar Ebony

Lunar/Cirrus Lunar Cirrus Cirrus Lunar Cirrus

Navy/Ivory Navy Ivory Ivory Navy Ivory

1 2 3 4 5

*Пропонується не для кожної кольорової гами. Будь ласка, 
зверніться до стор. 50 і 51, аби ознайомитися з конкретними 
варіантами кольорових гам.

**Колір коробки передньої консолі відповідає обраному 
кольору сидінь.52
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Ebony / Ebony (пропонується для моделей HSE, Vogue, Vogue SE та Autobiography)

Зображений інтер'єр: 
кольорова гама Ebony/Ebony,  
з сидіннями кольору Ebony та вставками 
панелі приладів із натурального шпона 
Grand Black.

Сидіння Натуральний шпон

Ebony Натуральний шпон Grand Black

Натуральний шпон Shadow Walnut

Даний інтер’єр пропонується із оздобленням зернистою 
шкірою для моделей HSE, шкірою Oxford для моделей 
Vogue та шкірою Semi-Aniline для моделей Vogue SE та 
Autobiography. Варіанти кольорових гам оздоблення салону 
для кожної конкретної моделі представлено на стор. 50.

Стеля пропонується кольору Ebony або Cirrus.

Натуральний шпон Figured Macassar
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Espresso / Almond (пропонується для моделей HSE, Vogue, Vogue SE та Autobiography)

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Espresso/Almond, 
із сидіннями кольору Almond та 
натуральним шпоном Shadow Walnut.

Сидіння Натуральний шпон

Almond 

Натуральний шпон Figured Macassar Espresso*

Натуральний шпон Shadow Walnut

Даний інтер’єр пропонується із оздобленням зернистою 
шкірою для моделей HSE, шкірою Oxford для моделей 
Vogue та шкірою Semi-Aniline для моделей Vogue SE та 
Autobiography. Варіанти кольорових гам оздоблення салону 
для кожної конкретної моделі представлено на стор. 50.

Стеля пропонується кольору Ivory.

*Не пропонується для моделей HSE.54
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Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Ebony/Cirrus, 
із сидіннями кольору Cirrus та 
натуральним шпоном Grand Black.

Сидіння Натуральний шпон

Cirrus Натуральний шпон Grand Black

Ebony*

Натуральний шпон Shadow Walnut

Ebony / Cirrus (пропонується для моделей HSE, Vogue, Vogue SE та Autobiography)

Даний інтер’єр пропонується із оздобленням зернистою 
шкірою для моделей HSE, шкірою Oxford для моделей 
Vogue та шкірою Semi-Aniline для моделей Vogue SE та 
Autobiography. Варіанти кольорових гам оздоблення салону 
для кожної конкретної моделі представлено на стор. 50.

Стеля пропонується кольору Ebony або Cirrus.

Натуральний шпон Figured Macassar

*Не пропонується для моделей HSE. 55
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Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Espresso/Ivory, 
із сидіннями кольору Espresso та 
натуральним шпоном Figured Macassar.

Сидіння Натуральний шпон

Espresso Натуральний шпон Figured Macassar

Ivory Натуральний шпон Shadow Walnut

Espresso / Ivory (пропонується для моделей Vogue, Vogue SE і Autobiography)

Даний інтер’єр пропонується із оздобленням шкірою Oxford для 
моделей Vogue та шкірою Semi-Aniline для моделей Vogue SE 
та Autobiography. Варіанти кольорових гам оздоблення салону 
для кожної конкретної моделі представлено на стор. 50.

Стеля пропонується кольору Ivory.
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Сидіння Натуральний шпон

Ivory

Ebony

Ebony / Ivory (пропонується для моделей Vogue, Vogue SE та Autobiography)

Даний інтер’єр пропонується із оздобленням шкірою Oxford для 
моделей Vogue та шкірою Semi-Aniline для моделей Vogue SE та 
Autobiography. Варіанти кольорових гам оздоблення салону для 
кожної конкретної моделі представлено на стор. 50.

Стеля пропонується кольору Ebony або Ivory.Натуральний шпон Grand Black

Натуральний шпон Figured Macassar

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Ebony/Ivory, із 
сидіннями кольору Ivory та натуральним 
шпоном Grand Black.

Натуральний шпон Shadow Walnut 57
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Сидіння Натуральний шпон

Navy

Натуральний шпон Figured MacassarCirrus

Натуральний шпон Shadow Walnut

Navy / Cirrus (пропонується для моделей Vogue SE та Autobiography)

Даний інтер’єр пропонується із оздобленням шкірою Semi-
Aniline для моделей Vogue SE та Autobiography Варіанти 
кольорових гам оздоблення салону для кожної конкретної 
моделі представлено на стор. 50.

Стеля пропонується кольору Cirrus.

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Navy/Cirrus, 
із сидіннями кольору Navy та 
натуральним шпоном Shadow Walnut.
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Даний інтер’єр пропонується в якості частини кольорової 
гами Extended Interior Trim Palette із оздобленням салону 
шкірою Semi-Aniline для моделі Autobiography. Варіанти 
кольорових гам оздоблення салону для кожної конкретної 
моделі представлено на стор. 50.

Стеля пропонується кольору Ebony або Ivory.

Сидіння Натуральний шпон

Tan Натуральний шпон Figured Macassar

Натуральний шпон Shadow Walnut

Ebony / Tan (пропонується для моделі Autobiography)

Натуральний шпон Grand Black

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Ebony/Tan, із 
сидіннями кольору Tan та натуральним 
шпоном Figured Macassar.
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Сидіння Натуральний шпон

Brogue Натуральний шпон Figured Macassar

Ivory Натуральний шпон Shadow Walnut

Brogue / Ivory (пропонується для моделі Autobiography)

Даний інтер’єр пропонується в якості частини кольорової гами 
Extended Interior Trim Palette із оздобленням салону шкірою 
Semi-Aniline для моделі Autobiography. Варіанти кольорових 
гам оздоблення салону для кожної конкретної моделі 
представлено на стор. 51.

Стеля пропонується кольору Ivory.

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Brogue/Ivory, 
із сидіннями кольору Brogue та 
натуральним шпоном Figured Macassar.
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Сидіння Натуральний шпон

Ivory Натуральний шпон Figured Macassar

Натуральний шпон Grand BlackDark Cherry

Натуральний шпон Shadow Walnut

Dark Cherry / Ivory (пропонується для моделі Autobiography)

Даний інтер’єр пропонується в якості частини кольорової гами 
Extended Interior Trim Palette із оздобленням салону шкірою 
Semi-Aniline для моделі Autobiography. Варіанти кольорових 
гам оздоблення салону для кожної конкретної моделі 
представлено на стор. 51.

Стеля пропонується кольору Ivory.

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Dark Cherry/Ivory, із 
сидіннями кольору Ivory та натуральним 
шпоном Figured Macassar.
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Даний інтер’єр пропонується в якості частини кольорової 
гами Extended Interior Trim Palette із оздобленням салону 
шкірою Semi-Aniline для моделі Autobiography. Варіанти 
кольорових гам оздоблення салону для кожної конкретної 
моделі представлено на стор. 51.

Стеля пропонується кольору Ebony або Ivory.

Сидіння Натуральний шпон

Pimento Натуральний шпон Grand Black

Натуральний шпон Figured Macassar

Натуральний шпон Shadow Walnut

Ebony / Pimento (пропонується для моделі Autobiography)

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Ebony/Pimento, 
із сидіннями кольору Pimento та 
натуральним шпоном Grand Black.
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Даний унікальний інтер’єр пропонується в якості частини  
кольорової гами Autobiography Black із оздобленням салону 
перфорованою шкірою Semi-Aniline. Варіанти кольорових 
гам оздоблення салону для кожної конкретної моделі 
представлено на стор. 51.

Стеля пропонується кольору Ivory.

Сидіння Натуральний шпон

Dark Cherry/Ivory (Двотоновий)

Dark Cherry / Ivory (пропонується для моделі Autobiography Black)

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Dark Cherry/Ivory, 
з сидіннями двотонового кольору Dark 
Cherry/Ivory та натуральним шпоном 
Figured Macassar.

Натуральний шпон Figured Macassar

Натуральний шпон Shadow Walnut
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

Даний унікальний інтер’єр пропонується в якості частини 
кольорової гами Autobiography Black із оздобленням салону 
перфорованою шкірою Semi-Aniline. Варіанти кольорових 
гам оздоблення салону для кожної конкретної моделі 
представлено на стор. 51.

Стеля пропонується кольору Ivory.

Сидіння Натуральний шпонЗображений інтер'єр:  
кольорова гама Espresso/Tan, із 
сидіннями кольору Tan та натуральним 
шпоном Figured Macassar.

Tan Натуральний шпон Figured Macassar

Натуральний шпон Shadow Walnut

Espresso / Tan (пропонується для моделі Autobiography Black)
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Даний унікальний інтер’єр пропонується в якості частини 
кольорової гами Autobiography Black із оздобленням 
салону перфорованою шкірою Semi-Aniline для моделі 
Autobiography Black. Варіанти кольорових гам оздоблення 
салону для кожної конкретної моделі представлено на 
стор. 51.

Стеля пропонується кольору Ebony або Cirrus.

Сидіння Натуральний шпон

Ebony / Lunar (пропонується для моделі Autobiography Black)

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Ebony/Lunar 
із сидіннями кольору Ebony та 
натуральним шпоном Grand 
Black Wood.

Ebony

Натуральний шпон Figured Macassar

Натуральний шпон Shadow Walnut 65



КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

Даний унікальний інтер’єр пропонується в якості частини 
кольорової гами Autobiography Black із оздобленням 
салону перфорованою шкірою Semi-Aniline для моделі 
Autobiography Black. Варіанти кольорових гам оздоблення 
салону для кожної конкретної моделі представлено на 
стор. 51.

Стеля пропонується кольору Cirrus.

Сидіння Натуральний шпон

Lunar / Cirrus (пропонується для моделі Autobiography Black)

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Lunar/Cirrus 
із сидіннями кольору Cirrus та 
натуральним шпоном Grand Black.

Cirrus Натуральний шпон Grand Black

Натуральний шпон Figured Macassar
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Даний унікальний інтер’єр пропонується в якості частини 
кольорової гами Extended Interior Trim Palette із оздобленням 
салону шкірою Semi-Aniline для моделі Autobiography Black. 
Варіанти кольорових гам оздоблення салону для кожної 
конкретної моделі представлено на стор. 51.

Стеля пропонується кольору Ivory.

Сидіння Натуральний шпон

Сидіння моделі Ivory Poltrona Frau

Navy / Ivory (пропонується для моделі Autobiography Black)

Зображений інтер'єр:  
кольорова гама Navy/Ivory із 
сидіннями моделі Ivory Poltrona Frau та 
натуральним шпоном Shadow Walnut.

Натуральний шпон Figured Macassar

Натуральний шпон Shadow Walnut
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ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМИ

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua

Система моніторингу «мертвих» зон із функцією виявлення автомобілів, 
що наближаються

За допомогою сенсорів, встановлених по боках та на задньому бампері, ці опціональні 
системи створені бачити те, чого ви можете не помітити. Якщо інший автомобіль потрапляє 
у сліпу зону, у відповідному дзеркалі на дверях з'являється попереджувальне світло.

Функція Closing Vehicle Sensing сканує значну за протяжністю зону позаду автомобіля 
з метою виявлення автомобілів, що швидко наближаються та можуть становити загрозу у разі 
зміни полоси руху.

Система попередження про небезпеку під час руху заднім ходом

За допомогою радарів, встановлених у задній частині автомобіля, ця опціональна система 
попереджає вас про можливі зіткнення під час маневрування заднім ходом. Система 
допомагає виявити інший автомобіль, який наближається з будь-якого напрямку. Якщо 
визначено автомобіль з імовірним «часом до зіткнення» (зіткнення за три секунди або раніше), 
система попереджає водія. Надаються три попереджуючих сигнали: світловий індикатор 
у відповідному дзеркалі на дверях, лунає звуковий сигнал і на екрані камери з'являється 
попереджувальний символ. Ця система входить до стандартної комплектації моделі 
Autobiography Black.

Система адаптивного круїз-контролю Adaptive Cruise Control із автоматичною 
функцією підтримки дистанції у щільному потоці Queue Assist

Система адаптивного круїз-контролю (АСС) є опціональною системою, яка допомогає 
утримувати попередньо встановлену дистанцію до автомобіля, що рухається попереду, навіть 
якщо той змінює швидкість.

Функція руху Queue Assist в щільному потоці розширює можливості ACC. Вона призначена 
для зупинки автомобіля, коли він наближається до транспортного затору.

Система допомоги при паралельному паркуванні

За допомогою сенсорів ця опціональна функція визначає місця для паркування та допомагає 
виконати паралельне паркування в обмеженому просторі. Система відтворює повідомлення 
на екрані, яке пропонує вам перемкнути передачу на задній хід, а потім автоматично 
направляє вас на місце стоянки. Ви зберігаєте контроль над рухом, користуючись гальмами 
та індикацією на панелі приладів, яка направляє вас протягом кожного маневра.

Безпека

Подушки безпеки для водія та пасажирів, бічна перегородка та подушки для захисту грудної 
клітини, а також система активних ременів безпеки для передніх сидінь, пов’язаних із 
системою аварійного гальмування, забезпечують оптимізований рівень безпеки для кожної 
людини, що перебуває в автомобілі.

Cистема контролю дистанції під час паркування з оглядом 360° 

Завдяки можливостям відстеження віртуальних об'єктів по боках автомобіля система 
контролю дистанції під час паркування з оглядом 360° забезпечує впевнене керування авто 
в умовах обмеженого простору, як, наприклад, на багатоповерхових автостоянках, при 
швидкості до 16 км/г. Ця система є опціональною.
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Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua

Система контролю глибини броду Wade Sensing™

Ця опціональна система допомагає водієві перетинати потоки, броди та затоплені дороги, 
застосовуючи сенсори у бічних дзеркалах заднього виду та попереджає водія, якщо вода 
стає надто глибокою.

Водій отримує графічну інформацію, в тому числі про глибину води відносно автомобіля 
та максимальні можливості автомобіля щодо долання броду, на сенсорному екрані 
у реальному часі. Ця система є стандартною для моделі Autobiography Black.

Акустична система

Аудіотехнології акустичної системи Мегіdіап™ забезпечують вражаючу якість звуку. 
Найкраща у своєму класі акустична система Meridian Signature Reference Audio  
має 29 динаміків, включаючи сабвуфер, та забезпечує звуком рівня 3D.

Декоративне підсвічування салону

Враження від чистоти та елегантності ліній і матеріалів класу люкс, якими оздоблено салон, 
підсилюється ретельно деталізованим декоративним світлодіодним підсвічуванням, що 
оживляє кабіну вночі. Колір підсвічування, що повторює лінії натурального шпона поверхні 
центральної консолі, можна обрати за власним смаком та настроєм серед 10 варіантів.

Подвійний сенсорний екран

Технологія подвійного зображення дозволяє водію та пасажиру переднього сидіння бачити 
на сенсорному екрані два різні зображення. Таким чином пасажир може переглядати 
телевізійну програму, у той час як водій слідкує за навігаційними інструкціями.

Комфорт сидінь

Водію та пасажиру пропонуються сидіння з функцією масажу з п'ятьма програмами. 
Як передні, так і задні сидіння оздоблено крилоподібними підголівниками. Комплектація 
задніми сидіннями, що розкладаються, є стандартною для всіх автомобілів. 

Мобільність налаштування верхньої частини сидінь для водія та пасажира переднього сидіння 
є новою характеристикою, що дозволяє налаштувати положення верхніх частин сидінь, аби 
забезпечити додатковий рівень комфорту та функціональності.

Система камер кругового огляду 

Найсучасніша система камер кругового огляду із вбудованою функцією перегляду ситуації 
на Т-подібному перехресті забезпечує повний круговий огляд на повнокольоровому 
сенсорному моніторі. Ця система також допоможе вам під час буксирування, забезпечуючи 
підказками під час паркування заднім ходом автомобіля з причепом та під час приєднання 
причепу. Ця система є опціональною для HSE.
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Cистема Adaptive Dynamics

Система Adaptive Dynamics, що входить до стандартної комплектації усіх автомобілів, 
відстежує рухи автомобіля понад 500 разів на секунду, практично миттєво реагуючи на дії 
водія або вплив дорожніх умов та допомагаючи отримати кращу керованість і мінімізувати 
нахил кузова задля спокійного керування. Ця система навіть відстежує умови бездоріжжя та 
відповідним чином оптимізує амортизацію.

Двері багажного відділення з електроприводом

Характерні для Range Rover двосекційні двері багажного відсіку оснащено електроприводом.
Верхні двері можна відкривати дистанційно брелоком або кнопкою на панелі приладів, 
а також обидві секції можна відкривати окремо за допомогою кнопок, розташованих на 
дверях багажного відсіку, кнопкою брелоку дистанційного управління або кнопкою на 
сидінні водія. З метою запобігання аварійним ситуаціям система гідравлічного управління 
автоматично зупинить операцію за наявності будь-якої перешкоди. Система є опціональною 
для HSE.

Клімат-контроль і дистанційне керування прогрівом

Скористайтеся трьохзонним клімат-контролем із окремим налаштуванням для водія, пасажира 
переднього сидіння та пасажирів задніх сидінь.

Опціональна чотирьохзонова система клімат-контролю надає більше можливостей 
налаштування температури для пасажирів задніх сидінь.

Система дистанційного керування прогрівом із функцією програмування дозволяє заздалегідь 
прогріти чи охолодити автомобіль за допомогою пульта дистанційного керування та 
семидобового таймера.

Система Terrain Response® 2

Систему адаптації до дорожніх умов нового покоління Terrain Response® 2, створено з метою 
забезпечення безперервного відстеження умов керування та автоматичної оптимізації 
налаштувань систем авто таким чином, аби вони відповідали вимогам місцевості, що 
дозволяє вам забезпечити абсолютний комфорт керування автомобілем на будь-яких 
поверхнях, включаючи траву/гравій/сніг, багно/коріння, пісок і каміння. Навіть якщо 
ця система не перебуває в автоматичному режимі, вона сповістить вас про доречність 
перемикання на низьку передачу та перехід на дорожній просвіт для позашляхового режиму. 
Ця функція є стандартною для Autobiography та Autobiography Black.

Розважальна система для пасажирів задніх сидінь із 10,2-дюймовим екраном

Опціональна розважальна система для пасажирів задніх сидінь забезпечує перегляд програм 
на великому екрані, пропонуючи два вбудовані 10,2-дюймові відеоекрани, пару цифрових 
бездротових навушників WhiteFire® та порт USB. Вона також має функцію «Journey Status», 
що відображає навігаційну інформацію загального характеру для пасажирів задніх сидінь, 
зокрема, час і відстань до місця призначення. (На ілюстрації — автомобіль із подовженою 
колісною базою.)

Задні сидіння класу преміум

Оберіть модель Range Rover Autobiography Black, Autobiography або Hybrid, що можна 
комплектувати задніми сидіннями класу преміум. Ці два окремих сидіння найвищого 
комфорту мають функцію пам'яті, управління підголівників електроприводом, підлокітники  
на центральній консолі, регулювання подушки сидіння, електропривідне регулювання 
положення сидіння з функцією масажу. Окремі сидіння розділені елегантною консоллю,  
в якій розташовані елементи управління, а також, опціонально, холодильник.

WhiteFire® є зареєстрованою торгівельною маркою компанії Unwired Technology LLC і компанія Land Rover використовує ці марки відповідно до ліцензії.70



*Підключення до мережі мобільного зв'язку не може бути гарантовано в усіх місцевостях.  
**Про доступність даної функції для українського ринку дізнайтесь у офіційних дилерів Land Rover.

Програми InControl™

Програми Land Rover InControl™ дозволяють користуватися через сенсорний екран 
автомобіля оптимізованими для нього додатками смартфона. Через порт USB завдяки 
програмам InControl можна насолодитися різноманітністю оптимізованих для автомобіля 
таких додатків як: контакти, календар і музичний плеєр, та інших, розроблених сторонніми 
виробниками, додатків для автомобіля по мірі їх реалізації. Смартфон також можна 
заряджати під час користування програмами InControl.

Система дистанційного контролю Land Rover InControl™ Remote**

Жити стає легше з додатками для смартфона. Ви можете дистанційно дізнатися про 
рівень пального, знайти свій автомобіль на жвавій автостоянці, зберегти інформацію про 
поїздку, перевірити, чи не залишили ви двері або вікна відкритими. Екстрений виклик SOS 
і оптимізована функція Land Rover Assistance, яка за допомогою використання технології GPS, 
визначає точне місце розташування, щоб мінімізувати затримку в очікуванні допомоги. 

Програма Land Rover InControl™ Wi-Fi*

Програма Land Rover InControl™ Wi-Fi забезпечує можливістю користуватися точкою 
доступу 3G всередині автомобіля одночасно для восьми пристроїв, що дозволяє пасажирам 
працювати або розважатися протягом всієї поїздки.

Примітка: Програми Land Rover InControl ™ Wi-Fi і Land Rover InControl ™ Secure не можуть 
бути встановлені на одному і тому ж автомобілі. Програма InControl Wi-Fi вимагає від 
власника автомобіля використовувати додаткову SIM-карту, яка може бути отримана від 
його мобільного оператора.

Однорічний пакет допомоги Land Rover InControl™ Secure

Програма Land Rover InControl™ Secure використовує технологію відстеження, щоб 
попередити вас про замах на крадіжку і передає інформацію про місцезнаходження 
автомобіля в центр відстеження Land Rover для допомоги у швидкому відновленні 
працездатного стану.

Звернути увагу: Програми Land Rover InControl ™ Wi-Fi і Land Rover InControl ™ Secure  
не можуть бути встановлені на одному і тому ж автомобілі. 
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ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua
Примітка: дані стосуються моделей як зі стандартною колісною базою, так і з подовженою колісною базою, 
якщо не вказана інша інформація.

Глибина броду 
Максимальна глибина броду 900 мм

Стандартна колісна база (SWB) 2922 мм 

Подовжена колісна база (LWB) 3120 мм

Колія задніх коліс 1683 мм

Ширина зі складеними дзеркалами 2073 мм 
Ширина з розкладеними дзеркалами 2200 мм 

Висота просвіту для подолання 
перешкод
Позашляхове положення кузова — 296,1 мм 
Нормальне положення кузова — 221,1 мм

Загальна довжина зі стандартною колісною базою — 4999 мм  
(із подовженою колісною базою — 5199 мм)

Діаметр розвороту
Між бордюрами 12,3 м (із подовженою колісною базою — 13,0 м)  
Між стінами 12,7 м (із подовженою колісною базою — 13,4 м) 
Кількість обертів керма від упору до упору 3,03

B CA

Колія передніх коліс 1690 мм

Висота 
SWB 1835 мм
LWB 1840 мм

Звичайна висота кузова
З рейлінгами для даху 1836 мм (LWB 1840 мм) 
З відкритим панорамним люком 1874 мм (LWB 1880 мм) 
З антеною на даху Telematics 1860 мм (LWB 1866 мм) 
Режим висоти для посадки пневмопідвіски зменшує кожне  
з наведених значень на 50 мм.

Габарити багажного відділення
Задні сидіння у нормальному положенні 
Висота 824 мм, ширина 1290 мм 
Об'єм багажника 909 л 
Ширина між колісними арками 1120 мм 
Довжина на рівні підлоги 1101 мм

Задні сидіння складені 
Висота 824 мм, ширина 1290 мм 
Об'єм багажника 2030 л (LWB 2345 л) 
Ширина між колісними арками 1120 мм 
Довжина на рівні підлоги 1985 мм (LWB 2177 мм)

Висота салону над сидіннями
Максимальна висота салону над передніми  
сидіннями з панорамним люком 997 мм 
Висота салону над задніми сидіннями 996 мм (LWB 973 мм)

A B B C

Дорожній просвіт Кут в'їзду Кут переїзду Кут переїзду 
(Hybrid) Кут з'їзду

У позашляховому режимі 
SWB / LWB 34,7 28,3 / 26,1 27,3 / 25,1 29,6

У звичайному режимі  
SWB / LWB 26 20,1 / 18,4 19,6 / 17,9 24,6
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ДИНАМІЧНІ ТА ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Максимальна швидкість для моделі з двигуном V8 Supercharged — 250 км/год (155 миль/год) у комплектації з 22-дюймовими колесами. Не пропонується для моделей із подовженою колісною базою (LWB). 
**У комбінації з електричним двигуном.

4 Стандартна комплектація   — Не пропонується.

TDV6  
190 кВт

SDV6  
250 кВт 

ГІБРИДНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ

SDV8  
250 кВт

V6  
SUPERCHARGED 

 250 кВт

V8  
276 кВт

V8 
SUPERCHARGED 

 375 кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Робочий об'єм (см3) 2993 2993 4367 2995 5000 5000

Кількість циліндрів 6 6 8 6 8 8

Розташування циліндрів Поздовжнє V6 Поздовжнє V6 Поздовжнє V8 Поздовжнє V6 Поздовжнє V8 Поздовжнє V8

Кількість клапанів на циліндр 4 4 4 4 4 4

Діаметр циліндра (мм) 84 84 84 84,5 92,5 92,5

Хід поршня (мм) 90 90 98,5 89 93 93

Ступінь стиску (:1) 16,1 16,1 16,1 10,5 11,5 9,5

Максимальна потужність кВт (к.с.) за об/хв 183 (294) / 4000 250 (340) / 4000** 250 (339) / 3500 250 (340) / 6500 276 (375) / 6500 375 (510) / 6000-6500

Оберти двигуна при максимальному крутному 
моменті, Hм при об/хв 600 / 2000 700 / 1500-3000** 700 / 1750-2300 450 / 3000-5000 510 / 3500 625 / 2500-5500

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Тип передніх гальм Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані

Діаметр передніх гальм (мм) 350 380 380 350 350 380

Тип задніх гальм Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані

Діаметр задніх гальм (мм) 350 365 365 350 350 365

Стоянкове гальмо Електричне стоянкове гальмо (ЕРВ), інтегроване в гальмівний супорт

ВАГА (кг)

Вага спорядженого автомобіля від (LWB) 2160 (2301) 2394 2410 (2488) 2222 (2372) 2198 2330 (2413)

Максимальна вага з вантажем (LWB) 3000 (3050) 3100 3200 3050 (3100) 3000 3150

Максимальне навантаження на передній міст 1500 1550 1550 1500 1500 1550

Максимальне навантаження на задній міст 1775 1775 1775 1775 1775 1775

БУКСИРУВАННЯ (кг)

Причіп без гальм 750 750 750 750 750 750

Максимальна вага причепа 3500 3000 3500 3500 3500 3500

Максимальне навантаження на зчіпний пристрій 150 120 150 150 150 150

Максимальна вага автомобіля з причепом / 
повна вага автопоїзда 6500 6100 6700 6500 6500 6650

ВАНТАЖ НА ДАХУ (кг)

Максимальна вага вантажу на даху 
(включаючи рейлінги) 100 100 100 100 100 100

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА НОРМИ ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО

Максимальна швидкість км/год 210 218 218 210 210 225*

Розгін 0-100 км/год в секундах (LWB) 7,9 (8,3) 6,9 6,9 (7,2) 7,4 (7,8) 6,8 5,4 (5,8)

Корисна ємність паливного бака, л 85 80 105 105 105 105

Дизельний сажовий фільтр (DPF) 4 4 4  — — —
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*Лише обід. Центральний ковпачок не входить.

Бічні пороги, що складаються 
VPLWP0192

Елегантні практичні підніжки полегшують посадку в автомобіль та вихід із нього. Розміщені 
під нижньою повздовжньою балкою, вони автоматично розкладаються, коли відчиняються 
двері, або за командою з брелока для ключів. Вони складаються автоматично, коли двері 
зачиняються. Система бічних порогів є чутливою до перешкод та не активуватиметься 
в умовах бездоріжжя або за відповідних налаштувань систем автомобіля (як зазначено 
у керівництві з експлуатації автомобіля).

Фіксовані бічні підніжки 
VPLGP0114 (лише для автомобілів зі стандартною колісною базою SWB)

Фіксовані бічні підніжки полегшують посадку в автомобіль та вихід із нього, а також 
спрощують доступ до даху. 

Бічні захисні труби — оздоблення Bright 
VPLGP0100 (лише на стандартній колісній базі)

Виготовлені з нержавіючої сталі з полірованим оздобленням. Їх міцний позашляховий вигляд 
доповнює дизайн автомобіля. Встановлення бічних захисних труб впливає на прохідність 
автомобіля по бездоріжжю.

Опціональні колісні диски

Повний вибір колісних дисків також пропонується в якості аксесуарів. Диски, зображені на 
ілюстрації, виготовлені шляхом процесу кування задля забезпечення міцності, а вражаюче 
оздоблення поверхонь дисків виконано технікою вібраційного полірування.

Стилізовані вентильні ковпачки 
LR027666 — Black Jack 
LR027664 — Union Jack 
LR027560 — Land Rover 
LR027663 — Range Rover

Оригінальні вентильні ковпачки, виготовлені компанією Land Rover, пропонуються у кількох 
стильових варіантах та допоможуть вам довершити обрані вами легкосплавні диски.

Накладки на дзеркала з оздобленням Noble 
VPLGB0073

Накладки на дзеркала з оздобленням Noble доповнюють дизайн автомобіля Range Rover.
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Передні бризковики 
VPLGP0109

Бризковики зменшують розбризкування від коліс і захищають лакофарбове покриття 
автомобіля. Постачаються парою у комплекті. Не пристосовані для використання разом 
із складаними бічними підніжками.

Передні бризковики для складаних бічних підніжок 
VPLGP0111

Задні бризковики 
VPLGP0110

Гумовий килимок для багажного відділення  
VPLGS0151

Гумовий килимок з написом Range Rover захищає килимове покриття багажного відділення 
від бруду. Вологонепроникний, з протиковзною поверхнею.

Рейлінги багажного відділення та 
D-подібні петлі для кріплення багажу 
VPLGS0170

Рейлінги, встановлені у багажному відділенні, 
допомагають забезпечити додаткову 
універсальність розміщення вантажу. Багажні 
рейлінги дозволяють встановлювати комплект 
для утримання багажу.

Комплект для утримання багажу** 
VPLGS0171

Комплект кріпильних елементів, які 
встановлюються на рейлінгах багажного 
відділення за допомогою швидкознімних 
замків, забезпечують гнучкі рішення щодо 
варіантів фіксації багажу. До комплекту 
кріпильних елементів входять втяжна стропа 
з інерційною котушкою, телескопічний 
стрижень і чохол для зберігання.

Напівжорсткий килимок для багажного відділення 
VPLGS0152

Гумовий килимок із написом Range Rover захищає килимове покриття багажного відділення 
від бруду. Напівжорстке водонепроникне покриття забезпечує додатковий захист за рахунок 
стінок килима, що можна підняти з трьох сторін, аби захистити також і килимове покриття по 
боках багажного відділення.

Перегородка для багажу — на повну висоту багажного відділення 
VPLGS0162

Цей корисний аксесуар призначений для запобігання потрапляння багажу до пасажирського 
салону. Перегородка має вбудований люк для перевезення лиж. Відповідає вимогам 
положень чинного законодавства ЄС (видання 17). Не сумісна з комплектацією із задніми 
сидіннями класу преміум.

Комплект гумових килимків для салону  
VPLGS0150 — SWB (стандартна колісна база) 
VPLGS0254 — LWB (подовжена колісна база)

Гумові килимки розміщуються у нішах для ніг пасажирів першого та другого рядів та 
захищають салон авто від бруду.

**Потребує встановлення рейлінгів багажного відділення з D-подібними петлями для кріплення багажу ‚ Деталь No: VPLGS0170.

Повний перелік аксесуарів дивіться на сайті landrover.ua. Додаткову інформацію отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.76
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*Не пропонується з розважальною системою для пасажирів задніх сидінь, оснащених 10,2-дюймовими екранами. 
**Багажні рейлінги та поперечини потрібні для всіх аксесуарів Land Rover, що встановлюються на дах. Якщо автомобіль оснащено супутниковою системою, об'єкти, розташовані 
над супутниковою антеною, можуть погіршувати якість прийнятого сигналу та впливати на роботу навігаційної системи або супутникового радіо, якщо встановлено.  
†Вантажопідйомність — це допустиме навантаження на аксесуари, встановлені на даху.

iPаd® є зареєстрованою торгівельною маркою компанії Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

Декоративні накладки на педалі VPLGS0160

Декоративні накладки на педалі з нержавіючої сталі з дизайном Bright мають 
приховане кріплення.

Накладки на пороги  
з підсвічуванням  
LR005081 — SWB 
VPLGS0261 — LWB

Накладки на пороги з підсвічуванням, 
що можна встановити з боків водія 
та пасажира переднього сидіння, 
запрошують вас до салону. 
 

Персоналізовані накладки на пороги  
VPLWS0212 — Передні 
VPLWS0209 — Комплект для автомобіля (лише SWB) 
VPLGS0262 — Задні (лише LWB)

Ви можете ще більше персоналізувати свій автомобіль, 
замовивши накладки зі власним текстом, виконаним 
шрифтом за вашим вибором, що будуть освітлені м'яким 
білим світлом. Пропонується повний комплект для 
автомобіля (передня пара персональна, задня лише  
з підсвіткою), або лише передня пара.

Тримач iPad®* 
VPLVS0165 — iPad® 2 
VPLVS0164 — iPad® 1

Забезпечує надійну фіксацію iPad®. Кріпиться до стійок підголівника переднього сидіння та 
спрямований на заднє місце для пасажира.

Багажні рейлінги на дах** 
За додатковою інформацією звертайтеся 
до офіційного дилера Land Rover.

Максимальне допустиме навантаження — 
100 кг.† Передбачені місця кріплення 
гарантують, що поперечини буде встановлено 
у відповідне положення для забезпечення 
оптимального розподілу ваги та кращих 
динамічних характеристик автомобіля.

Поперечини**  
VPLGR0102

T-подібний профіль дозволяє використовувати 
повну довжину поперечин, надаючи місце 
для аксесуарів. Аеродинамічний профіль 
зменшує опір повітря. Висота автомобіля 
з рейлінгами збільшується на 93 мм. Дахові 
рейлінги, потрібні для встановлення аксесуару, 
не входять до стандартної комплектації.

Багажний контейнер** 
VPLVR0062

Можливе встановлення з будь-якого боку автомобіля для доступу з тротуару в будь-якій 
країні. Обладнаний вбудованими замками. Об'єм від 320 л для спортивного контейнера 
(зображено нижче) до 410 л для багажного контейнера або 430 л для великого 
спортивного контейнера. Максимальне навантаження 75 кг.†

Багажна решітка** 
LR006848

Гнучка система для розміщення вантажу на даху. Максимальне навантаження 75 кг.†
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*Рейлінги та поперечини потрібні для всіх аксесуарів Land Rover, які встановлюються на даху. Якщо автомобіль оснащено супутниковою системою, об'єкти, розташовані над 
супутниковою антеною, можуть погіршувати якість прийнятого сигналу та впливати на роботу навігаційної системи або супутникового радіо, якщо встановлено.  
**Максимальна вантажопідйомність дорівнює допустимій вантажопідйомності аксесуару для даху. 
†Звернути увагу: ці аксесуари не призначені для фургонів і причепів, обладнаних панелями світлової сигналізації з комплектом задніх світлодіодних ламп.

Багажник для лиж і сноуборду* 
LR006849

Вміщує чотири пари лиж або два сноуборди. Має замок для безпеки. Має пересувні 
напрямні для зручності завантаження. Максимальне навантаження 36 кг.**

Багажник для водноспортивного спорядження* 
VPLGR0107

Вміщує одну дошку для серфінгу, вітрильну дошку, або одне каное чи каяк. Має 
універсальний тримач із замком для перевезення мачти або весел. Можна нахиляти,  
аби полегшити доступ до багажу. Має ремені з замками та гумові прокладки для  
оптимального розподілення ваги та захисту каяка та автомобіля від подряпин.  
Максимальне навантаження 45 кг.

Спортивний контейнер* 
VPLVR0061

Великий багажник на дах* 
VPLWR0100 (не зображено)

Пристрій для перевезення велосипедів на фаркопі 
VPLVR0067 — Пристрій для двох велосипедів 
VPLVR0069 — Пристрій для трьох велосипедів

Верхні та нижні двері багажного відділення можна відкривати разом із 
встановленим пристроєм. Оснащено механізмом швидкого блокування/
розблокування. Встановлюється як на фаркоп регульованої висоти, так і на фаркоп 
з електроприводом. Виготовлений із алюмінію та інших легких за вагою матеріалів. 
Має замок для безпеки. Максимальне навантаження 40 кг.

Додаткову інформацію про велосипеди Land Rover дивіться на сайті: 
www.2x2worldwide.com

Фаркоп з електроприводом  
VPLGT0117, VPLGB0108, VPLGT0109, VPLGT0108

Фаркоп з електроприводом непомітно ховається під бампер та забезпечує чистий 
привабливий вигляд автомобіля. Тривалість випуску/прибирання 12 секунд. 
Система має можливість розпізнавати перешкоди та за необхідності автоматично 
прибирається. Придатний для буксирування причепів вагою до 3500 кг.

13-контактний електричний роз'єм 
до причепу† 
VPLGT0073

Роз'єми європейського стандарту 
забезпечують електроживлення усіх задніх 
габаритних вогнів та внутрішнього освітлення 
причепа. Пропонується для фаркопа, 
що регулюється за висотою до причепу.

Фаркоп регульованої висоти та арматура 
VPLGT0082, VPLGT0097,  
LR037931, LR037913

Цей пристрій має три різних за висотою 
положення, які можна змінювати за лічені 
секунди. Придатний для буксирування 
причепів вагою до 3500 кг. Для встановлення 
потрібен 13-контактний електричний роз'єм.
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ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: Компанія Jaguar Land Rover Limited перебуває у постійному пошуку шляхів удосконалення технічних 
характеристик, дизайну та засобів виробництва своїх авто, тому до моделей постійно впроваджуються зміни. Не зважаючи на те, що 
компанія докладає всі можливі зусилля, аби забезпечити клієнтів найвідповіднішими сучасному стану справ інформаційними матеріалами, 
дану брошуру не можна вважати непохибним провідником щодо чинних технічних специфікацій, а також її не можна розглядати як 
пропозицію щодо продажу будь-якого конкретного автомобіля. Дистриб'ютори та дилери не є агентами компанії Land Rover, та між ними 
та компанією Land Rover не було укладено жодних угод щодо ведення бізнесу або несення представницьких функцій компанії.

На всі сертифіковані аксесуари Land Rover, які встановлюються офіційним дилером Land Rover впродовж одного місяця або протягом пробігу 
1500 км (залежно від того, що настане раніше) після продажу нового, зареєстрованого згідно вимогам чинного національного законодавства 
автомобіля, розповсюджуються ті ж самі гарантійні умови, що й на сам автомобіль. На аксесуари, що придбані за інших умов, 
розповсюджується 12-місячна гарантія без обмежень щодо пробігу. Усі сертифіковані аксесуари Land Rover проходять ретельне тестування 
на відповідність тим же самим жорстким стандартам якості, що застосовуються до всіх наших автомобілів. Випробування на ефективність 
експлуатації в умовах високих і низьких температур, тестування стійкості до корозійних пошкоджень, перевірка на міцність під час зіткнень 
і перевірка розкриття подушки безпеки — це далеко не повний перелік випробувань продукції, що забезпечують довгий строк експлуатації 
та надійність наших аксесуарів, а також, що є важливим, відповідність вимогам чинного законодавства.

Усі аксесуари Land Rover повністю сумісні з нашими автомобілями. У той час як багато елементів, таких як, наприклад, багажник на даху 
автомобіля, можна без особливих зусиль встановити самостійно, встановлення деяких аксесуарів вимагає застосування спеціального 
інструменту та діагностичного обладнання, аби забезпечити їх належну інтеграцію до кузова та електричних систем автомобіля. На різних 
ринках представлена різна продукція, тому, будь ласка, зверніться за інформацією до офіційного дилера Land Rover, чиї представники із 
задоволенням дадуть вам пораду щодо чинних технічних специфікацій та відповіді на будь-які запитання, що можуть у вас з’явитися.

Кольори, відтворені у брошурі, можуть дещо відрізнятися від кольорів реальних автомобілів через обмеження друкувального обладнання. 
Компанія залишає за собою право змінювати або скасовувати будь-яке кольорове оздоблення без попередження. Автомобілі з деякими 
колірними поєднаннями можуть бути недоступні у вашій країні. За додатковою інформацією щодо наявних варіантів кольорів і чинних 
технічних характеристик, будь ласка, зверніться до офіційних дилерів Land Rover. Дистриб'ютори та дилерські представництва не є агентами 
Land Rover, тому вони зовсім не мають прав брати на себе від імені Land Rover будь-які явні та неявні зобов'язання або гарантії.

Land Rover рекомендує виключно мастило Castrol EDGE Professional.

Юридична адреса компанії Jaguar Land Rover Limited:  
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF  
United Kingdom.
Зареєстровано в Англії: № 1672070

Офіційний імпортер автомобілів Land Rover в Україні ТОВ 
«Віннер Імпортс Україна, Лтд» 08112, Київська область,  
Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5А,  
Тел.: 044 585 63 00, landrover@winner.ua

landrover.ua

© Jaguar Land Rover Limited 2014.  
№ публікації: LRML 4594/14 Використану брошуру віддайте на переробку

ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ LAND ROVER:

Київ

Віннер Автомотів пр. Московський, 24 Д, Тел.: (044) 499 99 94, 
www.landrover.winnerauto.ua

Офіційний сервіс центр Автолайф Центр вул. Крайня, 1,  
Тел.: (044) 206 36 36

ВіДі Пауер Моторз вул. Велика Кільцева, 58, c. Софіївська Борщагівка, 
Київська обл., Тел.: (044) 591 00 00, www.landrover-vidi.com

Дніпропетровськ

Aеліта Преміум пр. ім. Газ. «Правда», 34 Б, Тел.: (056) 371 56 96, 
www.landrover.dp.ua
  
Донецьк

Алекс Преміум вул. Університетська, 95 В, Тел.: (062) 386 33 41, 
www.landrover.dn.ua

Одеса

Роял Моторс вул. Грушевського, 39 Б, Тел.: (048) 734 18 00, 
www.landrover.od.ua

Сімферополь

Автоімідж-М пр. Перемоги, 110, Тел.: (0652) 54 85 66, 
www.landrover.avtodel.com

Харків

Авто Граф М вул. Котлова, 29, Тел.: (057) 766 88 99, 
www.landrover.kh.ua
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