
DISCOVERY



БРИТАНСЬКА КОЛУМБІЯ

Стор. 2

ЗМІНИ У ДИЗАЙНІ КУЗОВА

Зовнішність автомобіля набула вражаючих змін, у тому числі нову решітку радіатора, нові дзеркала з додатковими функціями, нові 
легкосплавні диски та емблеми. Модернізовано також і головні фари, що матимуть світлодіодні секції, а також фари денного світла.

ТРАНСМІСІЯ

У силових агрегатах нових моделей застосовується 8-швидкісна автоматична коробка передач із перемикачем Drive Select. 

ВДОСКОНАЛЕНІ СИСТЕМИ ТА ФУНКЦІЇ

Повністю нові системи мають поліпшити маневреність і підвищити безпеку, серед них система спостере ження за «сліпими» зонами 
з функцією визначення автомобіля, що наближається, та попередження про можливе зіткнення під час руху заднім ходом, камера 
контролю за дорожньою ситуацією на Т-подібних перехрестях і система вимірювання глибини броду. Камера контролю за ситуацією 
на Т-подібних перехрестях — це нова технологія, що розширює можливості системи камер кругового огляду, та служить для попередження 
про наближення автомобілів у ситуації очікування перед початком руху на перехресті. Окрім цього, моделі 2014 року матимуть два 
варіанти комплектації акустичними системами Meridian™, у тому числі систему об'ємного звука преміум класу Meridian Surround.

ОДНО- ТА ДВОСТУПЕНЕВА РОЗДАВАЛЬНА КОРОБКА

Одношвидкісна роздавальна коробка забезпечує відмінні ходові якості на дорогах, одночасно зберігаючи неперевершені можливості 
буксирування причепів та вражаючі позашляхові характеристики. Двошвидкісна роздавальна коробка надає додаткову понижувальну 
передачу, що підвищує рівень позашляхових можливостей автомобіля.

ВІДМІННОСТІ МОДЕЛЕЙ LAND ROVER DISCOVERY 2014 РОКУ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стор. 30

ЧІЛІ

Стор. 16
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Модель Land Rover Discovery зазнала трансформації. Її новий дизайн став більш зухвалим та виразним, ніж будь-коли. 
Саме тому Discovery завжди почувається у своїй стихії — чи то рухаючись містом, чи то долаючи перешкоди бездоріжжя 
під час подорожжям.
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Дизайн Discovery став більш виразним завдяки схожим на коштовності передні фари. Це нове ефектне оздоблення надає 
автомобілю більш сучасного вигляду. Відкидні двері багажного відділення забезпечують зручний доступ та універсальність 
розташування громіздких речей.

4





Звільніться від щоденної буденності. Пропонуючи вибір з трьох двигунів, Discovery відповідає найбільш  
вимогливим критеріям, забезпечуючи поліпшеною паливною ефективністю, а також винятковою потужністю  
та ходовими характеристиками.
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Геть із міста до дивовижної природи у пошуках справжньої насолоди. Саме тому Discovery обладнано передовими 
технологіями, що допомагають водієві відчути міцніший зв'язок із дорогою та отримати цікаві враження від чутливого 
керування. Тепер дорога до задоволення може бути ще приємнішою.
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Розташування сидінь амфітеатром (до семи повнорозмірних сидінь для дорослих) надає усім пасажирам можливість 
повною мірою насолоджуватися краєвидами, а характеристики простору для голови, ніг і плечей є одними з найкращих 
для машин цього класу. Це лише деякі з переваг інноваційного дизайну Discovery. 

Завдяки широкому вибору інформаційних та розважальних систем, кожен пасажир матиме змогу відпочити, 
розважитися та подорожувати з комфортом.
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Високий рівень практичності та зручне компонування салону Discovery безкомпромісно поєднуються з комфортом і увагою 
до дрібниць. Його приємний на дотик інтер’єр — це сучасне та чудово виконане оточення. Пропонується декілька варіантів 
сидінь, у тому числі оздоблення шкірою Windsor з електричним регулюванням подушок сидінь, що надає додаткової опори 
водію. Подвійні шви на панелі приладів вказують на найвищий рівень оздоблення цього автомобіля.  
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Основою автомобілів Land Rover завжди були неперевершені можливості, які забезпечує система адаптації до дорожніх 
умов Terrain Response®. Ця фірмова технологія діє як експерт із позашляхового керування, що дозволяє водієві впевнено 
долати будь-які перешкоди рельєфу. 
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Один дотик до перемикача — і система Terrain Response® змінює налаштування двигуна, трансмісії та дроселя Discovery 
задля досягнення оптимальної керованості.

Тому автомобіль бездоганно рухається будь-де: по автострадах, траві, гравію чи снігу, він долає багно та рівчаки, 
перетинає піски та долає камені.

17



Завдяки винятковому дорожньому просвіту та малим передньому та задньому звісам кузова, Discovery володіє 
розумними пропорціями. Разом із вражаючим крутним моментом та потужністю двигуна ці риси роблять важливий 
внесок у створення чудових позашляхових характеристик, а також забезпечують максимальну маневреність на 
найскладніших видах рельєфу.
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Коли автомобіль потрапляє на крутий схил, може спостерігатися раптове прискорення, саме тому функція компенсації 
прискорення на похилій поверхні входить до стандартної для моделей Discovery системи контрольованого руху з гори. 
Ця функція допомагає зменшити прискорення, полегшує загальний ефект спуску та робить керування впевненішим.
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Неочікувана водна перешкода не стане завадою під час подорожі. Точно не під час подорожі на Discovery. За допомогою  
датчиків на дзеркалах дверей система контролю глибини броду попереджає водія під час перетинання броду, якщо вода  
стає надто глибокою. Вона надає графічну інформацію у реальному часі, включаючи максимальну можливу глибину  
броду, а це особливо корисно у темряві.
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Вже понад 65 років компанія Land Rover відома багатьма іноваціями, однією з яких є легендарна «командирська» 
посадка водія. Завдяки «командирському» розміщенню водій отримує чудовий огляд дороги попереду та кращу кругову 
оглядовість. Небезпеку можна помітити раніше, паркування стає простішим, а близьке розташування всіх важливих 
органів керування зменшує стрес і втому. 
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Система камер кругового огляду, що має п’ять цифрових камер, розташованих по периметру автомобіля, забезпечує 
видимість майже на 360°. Ця система значно допомагає під час маневрування на низькій швидкості, наприклад під час 
паркування. Завдяки налаштуванню кількості зображень, які передаються на сенсорний екран, можна користуватися 
іншими функціями. Ця передова система підтримує функції кругового огляду, проїзду перехресть, заднього огляду,  
а також допомоги під час буксирування та зчеплення з причепом.
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Discovery виходить за межі. Його здібності походять від першого автомобіля Land Rover, добре відомого у містах, селах, 
та у цілому світі. Його сучасний дизайн є цілеспрямованим, він рухається впевнено. Довершенням образу стане його 
краща в своєму класі універсальність і сім повнорозмірних сидінь для дорослих. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крок 1

Оберіть двигун 
Стор. 32

Крок 2

Оберіть модель 
Стор. 34

Крок 3

Оберіть колір 
Стор. 38

Ви можете здійснити вибір з розширеного 
діапазону бензинових і дизельних двигунів.

Порівняйте стандартні комплектації 
кожної моделі.

Пропонується широка гама 
кольорів, яка дозволяє відтворити 
власні уподобання.

Крок 4

Оберіть диски 
Стор.  42

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

Discovery надає ексклюзивний 
вибір можливостей персоналізації 
автомобіля. Наступні сторінки містять 
логічну послідовність кроків, які 
дозволять вам створити свій ідеальний 
Discovery. Вам потрібно здійснити 
лише декілька кроків: від вибору 
двигуна та моделі до кольору кузова 
та інтер'єру, перед тим як підійти 
до вибору дисків, оздоблення та 
додаткових опцій.

Якщо ви бажаєте втілити свої задуми 
в реальність, скористайтеся нашим 
онлайн конфігуратором. 
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Головні функції та системи
Стор. 58

Технічні дані
Стор. 62

Аксесуари
Стор. 64

Крок 5

Оберіть інтер'єр 
Стор. 44

Ретельно підібрані кольори, 
доповнені різноманітними 
елементами оздоблення. 
Ви можете сформувати 
інтер'єр за власним смаком.

Найновіші технології, що 
перетворюють керування 
автомобілем у насолоду.

Технічна інформація щодо розмірів, 
динамічних якостей і технічних 
характеристик.

Широкий вибір стильних і практичних 
аксесуарів. Ви можете створити автомобіль 
відповідно до власних потреб.
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КРОК 1 ОБЕРІТЬ ДВИГУН
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Запропоновані двигуни комплектуються вдосконаленою трансмісією. Дизельні двигуни мають поліпшені характеристики, включаючи зменшення викидів CO2 та кращу паливну 
ефективність. Наш новий бензиновий компресорний двигун V6 3,0 л, який оснащено 8-швидкісною автоматичною коробкою передач, видає вражаючу потужність 250 кВт 
(340 к.с.) з крутним моментом 450 Нм.

ТРАНСМІСІЯ, ХАРАКТРИСТИКИ ДВИГУНА ТА ПАЛИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
КРО

К 1 О
БЕРІТЬ Д

В
И

ГУН3,0л TDV6 ДИЗЕЛЬ 3,0л SDV6 ДИЗЕЛЬ 3,0л V6 БЕНЗИНОВИЙ КОМПРЕСОРНИЙ

3,0л TDV6 ДИЗЕЛЬ, АВТОМАТИЧНА КП 3,0л SDV6 ДИЗЕЛЬ, АВТОМАТИЧНА КП 3,0л V6 БЕНЗИНОВИЙ КОМПРЕСОРНИЙ, 
АВТОМАТИЧНА КП 

Тип приводу Повній привід (4WD) Повній привід (4WD) Повній привід (4WD)

Потужність (кВт / к.с.) 155 / 211 183 / 249 250 / 340 

Крутний момент (Нм) 520 600 450

Оберти двигуна при максимальному крутному 
моменті (об/хв) 2000 2000 3500

Робочий об'єм (см3) 2993 2993 2995

Кількість циліндрів 6 6 6

Розташування циліндрів Поздовжнє V6 Поздовжнє V6 Поздовжнє V6 

НОРМИ ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО

Міський цикл л/100 км 9,8 9,8 15,7
Позаміський цикл л/100 км 8,1 8,1 9,9
Комбінований цикл л/100 км 8,8 8,8 12,0
Викид CO2 у міському циклі г/км 260 260 374
Викид CO2 у позаміському циклі г/км 213 213 236   
Викид CO2 у комбінованому циклі г/км 230 230 285

Наведені відомості є результатами офіційних випробувань виробника згідно законодавства ЄС. Фактичні витрати пального автомобілем можуть відрізнятися від результатів, отриманих пі час цих випробувань, та зважаючи на це ці дані призначені лише для співставлення.      

Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua. 33



КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ
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МОДЕЛІ ЗА ТИПОМ ДВИГУНА

S SE HSE

3,0л TDV6 дизель, автоматична КП 4 4 4

3,0л SDV6 дизель, автоматична КП 4 4

3,0л V6 бензиновий компресорний, автоматична КП 4 4

Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua.

КРО
К 2 О

БЕРІТЬ М
О

Д
ЕЛ

Ь
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КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ – ВАРІАНТИ

Кожна модель має декілька варіантів двигунів та свої унікальні властивості. Цей довідник 
допоможе вам обрати свій ідеальний Discovery. Наступні сторінки містять опис стандартної 
комплектації кожної моделі.

DISCOVERY S

• Решітка радіатора з оздобленням Brunel і окантовка з оздобленням Gloss Black
• Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Brunel
• Дверні ручки з оздобленням Black
• Литий задній бампер із оздобленням Black
• Колісна арка з оздобленням Black grained
• Заглушка буксирувального отвору з оздобленням Dark Techno Grey
• Головні галогенові фари з денними фарами
• 19 дюймові 10-спицеві легкосплавні колісні диски «Style 103».
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DISCOVERY SE

• Решітка радіатора з оздобленням Brunel і окантовка з оздобленням Gloss Black
• Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Brunel
• Дверні ручки з оздобленням Oberon
• Колісна арка та задній бампер кольору кузова
• Заглушка буксирувального отвору з оздобленням Dark Techno Grey
• Головні галогенові фари з денними фарами, омивачі головних фар
• Передні протитуманні фари
• 19 дюймові 7-спицеві легкосплавні колісні диски «Style 703».

DISCOVERY HSE

• Решітка радіатора з оздобленням Bright Atlas і окантовка з оздобленням Gloss Black
• Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Bright Atlas
• Дверні ручки кольору кузова
• Колісна арка та задній бампер кольору кузова
• Заглушка буксирувального отвору з оздобленням White Silver
• Головні ксенонові фари зі світлодіодними секціїями та денними фарами, омивачі головних фар
• Передні протитуманні фари
• 19 дюймові легкосплавні колісні диски з 7 подвійними спицями «Style 704».

КРО
К 2 О

БЕРІТЬ М
О

Д
ЕЛ

Ь
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Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua.

Fuji White 
(емаль)

Indus Silver
(металік)

Chablis 
(металік)

Ipanema Sand 
(металік)

Luxor
(преміум металік)

Scotia Grey 
(металік)

Nara Bronze
(металік)

Corris Grey
(металік)

Causeway Grey
(преміум металік)

КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР

Колір кузова
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Колір кузова
Firenze Red 
(металік)

Aintree Green 
(металік)

Loire Blue
(металік)

Mariana Black*
(преміум металік)

Santorini Black 
(металік)

Barossa*
(преміум металік)

Havana 
(преміум металік)

Barolo Black*
(преміум металік)

*Не пропонується з пакетом зовнішнього оздоблення Black.

КРО
К 3 О

БЕРІТЬ КО
Л

ІР

39



КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР – ПАКЕТ ОЗДОБЛЕННЯ BLACK
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Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua.

Персоналізація зовнішності

Опціональний пакет оздоблення Black надає особливого вигляду. Дана комплектація вирізняється оснащенням рейлінгами для даху на його повну довжину 
із оздобленням Satin Black, а також накладками на дзеркала та ручками дверей кольору Narvik Black. Решітка радіатора кольору Gloss Black із яскравими 
вставками, окантовка протитуманних фар чорного кольору, емблема «DISCOVERY» на капоті та на дверях багажника чорного кольору, без емблем двигуна 
та модифікації, додають дизайну цього автомобіля більш сучасного вигляду. Лита заглушка буксирувального отвору з оздобленням Anthracite, тоноване скло 
та варіанти дисків — 19 дюймові легкосплавні колісні диски з 7 подвійними спицями кольору Black або 20 дюймові легкосплавні колісні диски з 5 спицями 
кольору Black довершують зовнішній вигляд автомобіля.

Решітка радіатора з оздобленням Narvik Black Бічні вентиляційні решітки з оздобленням 
Narvik Black

19 дюймові легкосплавні диски з 7 подвійними 
спицями «Style 702» з оздобленням Black

20 дюймові 5-спицеві легкосплавні диски 
«Style 510» з оздобленням Black
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КРОК 4 ОБЕРІТЬ ДИСКИ

Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua.

4 Стандартна комплектація   8 Опція  — Не пропонується.

S SE HSE

ДИСКИ

19 дюймові 10-спицеві «Style 103» 4 – –

19 дюймові 7-спицеві «Style 703» 8 4 –

19 дюймові з 7 подвійними спицями «Style 704» 8 8 4

19 ДЮЙМОВІ 10-СПИЦЕВІ 
«STYLE 103»

19 ДЮЙМОВІ 7-СПИЦЕВІ 
«STYLE 703»

19 ДЮЙМОВІ З 7 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 704»*
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*Пропонується у якості аксесуару.

Примітка: обираючи автомобіль, оснащений певним комплектом дисків і шин або опціональних дисків і шин, зважайте на передбачувані умови експлуатації автомобіля. Колеса зі збільшеним діаметром дисків і шинами більш низького профілю мають певні 
переваги під час швидкісної їзди та надають автомобілю ефектного вигляду, проте вони більш вразливі до пошкоджень на бездоріжжі. Обговоріть свої вимоги щодо комплектації автомобіля з офіційним дилером Land Rover. За додатковою інформацією стосовно 
ефективності використання шин згідно вимог законодавства ЄС, звертайтеся до офіційного дилера Land Rover.

20 ДЮЙМОВІ з 5 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 511»*

20 ДЮЙМОВІ 5-СПИЦЕВІ, ОЗДОБЛЕННЯ 
DIAMOND TURNED GLOSS BLACK  

«STYLE 510»

S SE HSE

ДИСКИ

20 дюймові 5-спицеві з оздобленням Diamond Turned Gloss Black «Style 510» 8 8 8

20 дюймові з 5 подвійними спицями «Style 511» 8 8 8

43



КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

Чудові матеріали, бездоганне виконання

Майстерність виготовлення та якість оздоблення Discovery на найвищому рівні. Вишукані кольорові гами та асортимент тканин  
або високоякісної шкіри допомагають створити ідеальне оточення. Будь-який вибір буде яскравим проявом вашого смаку.
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ЗЕРНИСТА ШКІРА 
Для моделей S, SE і HSE

ШКІРА WINDSOR 
Для моделі HSE

ТКАНИНА 
Для моделей S і SE
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
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COSMIC GREY STRAIGHT GRAINED WALNUT GRAND IVORY LACQUER GRAND BLACK LACQUERMETEOR

КРО
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Саме фінальні штрихи можуть довершити загальний вигляд і зробити його ще більш привабливим. Тому ми пропонуємо широкий вибір варіантів оздоблення, 
включаючи Meteor, Cosmic Grey, Straight Grained Walnut, Grand Ivory Lacquer і Grand Black Lacquer. Їх можна застосувати до кожної з чотирьох дверей та  
у центральній частині панелі приладів.

47



П’ять сидінь 60:40

Стандартна компоновка з п'ятьма сидіннями 60:40 має два ряди з трьома комфортабельними 
сидіннями та повнорозмірними підголівниками. 

П’ять сидінь 35:30:35

Зручна та гнучка конфігурація з п'ятьма сидіннями, що складаються на три частини у співвідношенні 
35:30:35, дозволяє отримати багато комбінацій складання, в тому числі можливість скласти другий 
ряд у цілком пласку поверхню. 

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ СИДІНЬ

В усіх конфігураціях зовнішні сидіння другого ряду мають кріплення ISOFIX для дитячих сидінь. 
Гнучкі конфігурації сидінь зображено на стор. 50.
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Сім сидінь

Опціональна конфігурація з сімома сидіннями для дорослих, які складаються у співвідношенні 35:30:35, надає зручний доступ до третього ряду та дозволяє 
отримати багато комбінацій складання, в тому числі можливість скласти другий ряд у цілком пласку поверхню.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ СИДІНЬ

ПОНЕДІЛОК: АЕРОПОРТ ВІВТОРОК: РЕПЕТИЦІЯ З ОРКЕСТРОМ СЕРЕДА: ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС

Discovery, який легко може розмістити водія, шістьох пасажирів та їх багаж, — це автомобіль, що задовольняє будь-які ваші вимоги.  
Гнучке універсальне компонування салону дозволяє отримати конфігурацію, що відповідає будь-яким варіантам використання —  
особливо завдяки тому, що другий і третій ряди* можна складати незалежно один від іншого.

*В залежності від типу встановлених сидінь.50



П’ЯТНИЦЯ: ВЕЧІР У ТЕАТРІЧЕТВЕР: ТРЕНУВАННЯ З РЕГБІ НАРЕШТІ ВИХІДНІ…
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ ТА ОЗДОБЛЕННЯ
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Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua.

КОЛЬОРОВІ ГАМИ EBONY

(стор. 56)

IVORY/EBONY

(стор. 57)

ALMOND/ARABICA

(стор. 58)

ARABICA/ALMOND

(стор. 59)

КОЛЬОРИ ІНТЕР'ЄРУ 

Колір сидінь Ebony Ivory Almond Arabica

Килимове покриття Ebony Ebony Nutmeg Nutmeg

МОДЕЛЬ

S (Тканина) 6 – 6 –

SE (Зерниста шкіра) 6 – 6 –

HSE (Шкіра Windsor) 6 6 6 6

ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ

Meteor 6 6 6 6

Cosmic Grey 6 6 6 6

Straight Grained Walnut 6 – 6 6

Grand Ivory Lacquer 6 6 – –

Grand Black Lacquer 6 6 6 6

КОЛЬОРИ КУЗОВА

Fuji White ˘ ˘ 6 6

Indus Silver ˘ ˘ ˘ ˘

Chablis ˘ ˘ 6 6

Ipanema Sand ˘ ˘ ˘ ˘

Luxor 6 ˘ ˘ 6

Scotia Grey ˘ ˘ 6 6

Nara Bronze 6 6 ˘ ˘

Corris Grey ˘ ˘ 6 6

Causeway Grey ˘ ˘ 6 6

Firenze Red ˘ ˘ 6 6

Aintree Green 6 6 ˘ ˘

Loire Blue ˘ ˘ 6 6

Mariana Black ˘ ˘ 6 6

Santorini Black ˘ ˘ 6 6

Barossa ˘ ˘ ˘ ˘

Havana 6 6 ˘ ˘

Barolo Black ˘ ˘ 6 6

˘ Комбінація, рекомендована дизайнером   6 Можлива комбінація   — Неможлива комбінація

Дана таблиця служить лише для довідкової інформації.  Додаткову інформацію отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.

КРО
К 5 О

БЕРІТЬ ІН
ТЕР'Є

Р

Цей розділ допоможе вам обрати кольорову гаму та зробити салон свого автомобіля неповторним. Пропонуються 
також варіанти декоративних вставок салону.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

Ebony / Ebony — (для моделей S, SE, HSE)

Сидіння

Ebony

Оздоблення інтер'єру

Meteor

Cosmic Grey

Straight Grained Walnut**

Grand Ivory Lacquer**

Grand Black Lacquer**

Зображений інтер'єр*: шкіра Windsor кольору Ebony/Ebony, сидіння кольору Ebony та оздоблення панелі приладів Grand Black Lacquer.

Пропонуються варіанти інтер'єру: тканина для моделей S і SE, зерниста шкіра для моделей S, SE та HSE, шкіра Windsor для моделей HSE.
Докладніше про варіанти кольорових гам — див. стор. 53.
Для моделей HSE пропонується опціональний пакет Extended Leather. Інтер'єр з цією опцією зображено на стор. 57.

*Зображений інтер’єр з опціональними інформаційно-розважальними системами у підголівниках для пасажирів задніх сидінь не пропонується для моделей S.
**Не пропонується для моделей S.54



Ivory / Ebony — (для моделей HSE)

Сидіння

Ivory

Оздоблення інтер'єру

Meteor

Cosmic Grey

Grand Ivory Lacquer

Grand Black Lacquer
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Зображений інтер'єр*: шкіра Windsor кольору Ivory/Ebony, сидіння кольору Ivory та оздоблення панелі приладів Grand Ivory Lacquer.

Пропонується інтер'єр: шкіра Windsor для моделей HSE.
Докладніше про варіанти кольорових гам — див. стор. 53.
Для моделей HSE пропонується опціональний пакет Extended Leather. Інтер'єр з цією опцією зображено на стор. 57.

*Зображено інтер’єр з опціональними інформаційно-розважальними системами у підголівниках для пасажирів задніх сидінь. 55



КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

Almond / Arabica — (для моделей S, SE, HSE)

Сидіння

Almond

Оздоблення інтер'єру

Meteor

Cosmic Grey

Straight Grained Walnut**

Grand Black Lacquer**

Зображений інтер'єр*: шкіра Windsor кольору Almond/Arabica, сидіння кольору Almond та оздоблення панелі приладів Straight Grained Walnut.

Пропонуються варіанти інтер'єру: тканина для моделей S і SE, зерниста шкіра для моделей S, SE та HSE, шкіра Windsor для моделей HSE.
Докладніше про варіанти кольорових гам — див. стор. 53.
Для моделей HSE пропонується опціональний пакет Extended Leather. Інтер'єр з цією опцією зображено на стор. 57.

*Зображений інтер’єр з опціональними інформаційно-розважальними системами у підголівниках для пасажирів задніх сидінь не пропонується для моделей S.
**Не пропонується для моделей S.56



Arabica / Almond — (для моделей HSE)

Сидіння

Arabica

Оздоблення інтер'єру

Meteor

Cosmic Grey

Straight Grained Walnut

Grand Black Lacquer
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Зображений інтер'єр*: шкіра Windsor кольору Arabica/Almond, сидіння кольору Arabica, 
оздоблення інтер'єру Straight Grained Walnut та пакет Extended Leather**.

Пропонується інтер'єр: шкіра Windsor для моделей HSE.
Докладніше про варіанти кольорових гам — див. стор. 53.

*Зображено інтер’єр з опціональними інформаційно-розважальними системами у підголівниках для пасажирів задніх сидінь.

**Для моделей HSE пропонується опціональний пакет Extended Leather.
Панель приладів з оздобленням 
шкірою Windsor. 

Оздоблення верхньої частини дверей 
вставками зі шкіри Windsor кольору Arabica 
або Ebony.

Пакет Extended Leather
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ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА СИСТЕМИ

58



Автоматичні фари з системою дальнього світла High Beam Assist і адаптивні ксенонові 
фари з вбудованими світлодіодами. 

Ця система розпізнає світло фар або задніх ліхтарів інших автомобілів і перемикає дальнє 
світло на ближнє, доки джерело світла не залишить встановлену зону. Вона здатна відрізняти 
світло автомобілів від світла інших джерел.

Світлодіодні лампи поєднують практичність з визначним дизайном. Система адаптивного 
світла призначена для забезпечення більш легкого керування уночі, вона змінює освітлення 
попереду автомобіля відповідно до вигину дороги.

Подвійні двері багажника 

Подвійні асиметричні двері багажника Discovery дозволять легко завантажити навіть дуже 
важкий багаж. Верхня та нижня двері виготовлені з міцного легкого алюмінію. Двері 
багажника надають надзвичайно зручний доступ до задньої частини автомобіля, та їхні 
переваги повністю виявляються за потреби завантаження великих, громіздких чи важких 
речей. Коли асиметричну частину нижніх дверей закрито, доступ до багажника обмежений, 
а коли її відкрито, зменшується висота завантаження багажу.

Пневматична підвіска

Чотирьохточкова незалежна пневматична підвіска має функції змінного дорожнього просвіту 
та електронної системи поперечної стійкості, що забезпечують однаковий дорожній просвіт 
незалежно від розподілення навантаження. Дорожній просвіт можна збільшити на 125 мм для 
подолання перешкод або зменшити на 50 мм для полегшення посадки та розміщення багажу.

Кнопки керування на кермі

У конструкції керма застосовано ергономічне розташування перемикачів 
інформаційних функцій та аудіосистеми. Круїз-контроль, телефонна система 
та підігрів керма є опціональними, залежно від модифікації автомобіля.

Система допомоги паркуванню† / Камера заднього виду† / Система камер кругового 
огляду з новою камерою стеження за трафіком на T-подібних перехрестях†

Камера заднього виду відтворює зображення зони позаду автомобіля на 
повнокольоровому сенсорному екрані, вона працює разом з системою допомоги під час 
паркування заднім ходом.

Система камер кругового огляду використовує п'ять цифрових камер, які забезпечують 
огляд оточення навколо автомобіля майже на 360° на повнокольоровому сенсорному 
екрані для допомоги маневруванню на малій швидкості. Режим відтворення можна 
регулювати — зображення з однієї або декількох камер. Доступні функції: камера заднього 
огляду системи допомоги при паркуванні, круговий огляд, панорамний огляд, огляд 
перехрестя. Система працює також у режимах допомоги під час буксирування та зчеплення 
з причепом Tow Assist і Tow Hitch Assist.

Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua.

Система адаптації до дорожніх умов Terrain Response® і функція плавного старту 
на похилій поверхні Gradient Release Control

Система Terrain Response® оптимізує параметри автомобіля практично до будь-яких умов 
керування на трасі або поза шляхами, вона має п'ять режимів відповідно до різних типів 
рельєфу, такі як асфальт/трава/гравій або сніг/пісок/багно та колія/пісок/великі камені.*

Gradient Release Control — це запатентована Land Rover технологія, яка працює разом 
з системою Hill Descent Control (HDC®) на таких рельєфах, як камені, гравій та пісок, 
і вона призначена для забезпечення більш контрольованого впевненого руху з гори. 
Система працює на першій передачі та задньому ході.
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*Функція долання великих каменів Rock Crawl не пропонується з одношвидкісними 
роздатковими коробками.
†Опція.
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Повноколірний сенсорний екран

Надає повний контроль та доступ до усіх функцій інтегрованих систем, таких як навігаційна, 
аудіо та розважальна системи, системи камер кругового огляду, інформаційної системи 4x4 
та параметрів автомобіля.

Портативний аудіоінтерфейс

Ця система дозволяє приєднувати пристрій iPod до розважальних систем автомобіля  
з повною інтеграцією функцій пошуку композицій. Через порт USB можна також підключити 
програвач MP3 або пристрій пам'яті.

Дистанційний ключ Compact Smart Key — функція відчинення автомобіля без ключа/
запуск двигуна кнопкою

Якщо водій потрапив у автомобіль за допомогою дистанційного ключа, цей пристрій 
можна тримати у кишені або сумці, щоб дозволити запуск двигуна без його застосування. 
Опціональна система відчинення автомобіля без ключа Keyless Entry надає ще більшої 
зручності. Коли ви наближаєтеся до автомобіля з дистанційним ключем Compact Smart Key, 
просто відчиніть двері, сядьте та натисніть кнопку Start.

Система навігації з жорстким диском*

Висока швидкість доступу, графічний інтерфейс і якісний дисплей. Ємність пам'яті системи — 
до 40 Гб даних. Навігаційні мапи можна оновлювати через офіційних дилерів Land Rover.

Додаткові функції для автомобілей, оснащених жорстким диском: відтворення DVD Audio та 
MP3 DVD, а також віртуальний пристрій автоматичної зміни компакт-дисків, у якому можна 
зберігати на жорсткому диску до десяти альбомів (у нестиснутому форматі), він надає 
інформацію про композиції для зручного пошуку компакт-дисків та записів.

ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА СИСТЕМИ

Розважальна система

Аудіосистема Meridian™ має виняткові акустичні характеристики та відома своєю  
чудовою якістю відтворення з будь-яких носіїв: радіо, CD, iPod чи USB. Опціональна 
система Meridian Surround Sound має 17 гучномовців, включаючи сабвуфер, для 
створення повного об'ємного звуку.  

Розважальна система для пасажирів задніх сидінь

Якщо автомобіль обладнано пакетом розважальної системи, пасажири на задніх сидіннях 
ніколи не сумуватимуть. Завдяки двом 8-дюймовим екранам, вбудованим у підголівники 
передніх сидінь, парі цифрових навушників WhiteFire® та окремому пульту дистанційного 
керування, пасажири почуватимуться як вдома, маючи багатий вибір фільмів, телепрограм 
чи музики.

*Опція на деяких модификаціях.

**Пропонується тільки для моделей з дизельними двигунами. 
iPod® є торгівельною маркою компанії Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.60



Панорамний дах Alpine з люком

Опціональний панорамний дах Alpine з люком дозволяє насолоджуватися краєвидами навіть 
пасажирам самих задніх сидінь Discovery. Нахил і зсув цього люка керуються електронною 
системою, а поєднання відбиваючих властивостей скла з внутрішніми сонцезахисними 
шторками створює у салоні відчуття прохолоди, світла та простору. 

Клімат-контроль з таймером**

Опціональна система, включаючи функцію Park Heat. Виконує попередній прогрів двигуна, 
під час якого залишкове тепло спрямовується до салону Ця система здатна також вентилювати 
салон зовнішнім повітрям, наприклад коли автомобіль припарковано на сонячному місці. 
Таймер дозволяє заздалегідь запрограмувати систему на сенсорному екрані на строк до 
семи днів. Можна також придбати окремий пульт дистанційного керування.

Контроль «сліпих» зон / індикація автомобіля, що наближається

За допомогою датчиків, встановлених під заднім бампером, ці системи побачать те, що ви 
могли проґавити. Якщо інший автомобіль потрапляє у «сліпу» зону, у відповідному дзеркалі  
на дверях з'являється попереджувальне світло.

Функція індикації автомобіля, що наближається, сканує простір далеко позаду автомобіля, 
щоб визначити транспортні засоби, які швидко наближаються позаду і які можуть становити 
загрозу під час маневрування при зміні смуги. 

Система контролю глибини броду Wade Sensing™

За допомогою датчиків на дзеркалах дверей, система контролю глибини броду під час 
перетинання броду попереджає водія, якщо вода стає надто глибокою. Ця функція особливо 
корисна під час поганої видимості або під час нічної подорожі. Вона надає графічну 
інформацію у реальному часі, включаючи глибину води відносно автомобіля, а також 
максимально можливу для автомобіля глибину броду. 

Попередження про небезпеку зіткнення під час руху заднім ходом

За допомогою радарів, встановлених у задній частині автомобіля, ця система попереджає 
про можливе зіткнення під час маневрування заднім ходом. Система допомагає виявити 
інший автомобіль, який наближається з будь-якого напрямку. Якщо виявлено автомобіль, 
зіткнення з яким неминуче (визначений час до зіткнення становить не більше трьох секунд), 
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. 
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Глибина броду 

Максимальна глибина броду 700 мм

Колісна база 2885 мм Колія задніх коліс 1612,5 мм

Ширина зі складеними дзеркалами 2053 мм 
Ширина з розкладеними дзеркалами 2200 мм 

Шляховий просвіт

Позшляхове положення кузова — до 310 мм 
Нормальне положення кузова — до 185 мм

Загальна довжина 4829 мм 

Діаметр розвороту

Між бордюрами 11,45 м 
Кількість обертів керма 
від упору до упору 3,32

A B C

Дорожній просвіт Кут в'їзду Кут переїзду Кут з'їзду
У позашляховому режимі 36,2° 27,3° 29,6°
У звичайному режимі 32,2° 22,8° 26,7°

B CA

Колія передніх коліс 1605 мм

Звичайна висота кузова
З панорамним дахом Alpine з люком (закритий): 1882 мм
З фіксованим дахом: 1887 мм
З рейлінгами на даху: 1891 мм
З панорамним дахом Alpine з люком (відкритий): 1920 мм
З радіоантеною DAB: 1938 мм
З встановленими рейлінгами для даху та поперечинами: 1980 мм
Функція висоти для посадки зменшує кожне з наведених значень 
на 50 мм.

Габарити багажного відділення
Задні сидіння підняті
Висота 1027 мм (1058 мм з люком Alpine) 
Ширина 1235 мм
Об'єм багажника 1260 л
Ширина багажника між колісними арками 1146 мм

Задні сидіння складені
Висота 1027 мм (1058 мм з люком Alpine) 
Ширина 1235 мм
Об'єм багажника 2558 л
Ширина багажника між колісними арками 1146 мм
Максимальна довжина на рівні підлоги 1950 мм

Висота салону над сидіннями
Максимальна висота для 1-го ряду 1020 мм
Максимальна висота для 1-го ряду з люком Alpine 1027 мм
Висота для 2-го ряду 1043 мм
Висота для 2-го ряду з панорамним дахом Alpine з люком 1076 мм
Висота для 3-го ряду 983 мм
Висота для 3-го ряду з люком Alpine 1018 мм

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua.62



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІЧНІ ТА ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TDV6 3,0 АВТОМАТ SDV6 3,0 АВТОМАТ 

V6 3,0  
КОМПРЕСОРНИЙ,  

АВТОМАТ

ВАГА (кг)

Вага спорядженого автомобіля 2558 2558 2565

Максимальна вага з вантажем 3240 3240 3240

Максимальне навантаження на 
передню вісь 1450 1450 1450

Максимальне навантаження на 
задню вісь 1855 1855 1855

БУКСИРУВАННЯ (кг)

Причіп без гальм 750 750 750

Максимальна вага причепа 3500 3500 3500

Максимальне навантаження на 
зчіпний пристрій 150 150 150

Максимальна вага автомобіля з 
причепом/повна вага автопоїзда 6740 6740 6740

ВАНТАЖ НА ДАХУ (кг)

Максимальна вага вантажу на даху 
(включаючи рейлінги) 75 75 75

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальна швидкість, км/год 180 180 195

Розгін 0-100 км/год в секундах 10,7 9,3 8,1

Корисна ємність паливного бака, л 82,3 82,3 86,3

Дизельний сажовий фільтр (DPF)* Стандарт Стандарт —

TDV6 3,0 АВТОМАТ SDV6 3,0 АВТОМАТ 

V6 3,0  
КОМПРЕСОРНИЙ,  

АВТОМАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Робочий об'єм (см3) 2993 2993 2995

Кількість циліндрів 6 6 6

Розташування циліндрів Поздовжнє V6 Поздовжнє V6 Поздовжнє V6

Кількість клапанів на циліндр 4 4 4

Діаметр циліндра (мм) 84 84 84,5

Хід поршня (мм) 90 90 89

Ступінь стиску (:1) 16 16 10,5

Максимальна потужність кВт (к.с.) 
за об./хв. 155 (211) / 4000 183 (249) / 4000 250 (340) / 6500

Максимальний крутний момент, 
Нм за об/хв 520 / 2000 600 / 2000 450 / 3500

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Тип передніх гальм Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані

Діаметр передніх гальм (мм) 360 360 360

Тип задніх гальм Дискові вентильовані Дискові вентильовані Дискові вентильовані

Діаметр задніх гальм (мм) 350 350 350

Тип паркувальних гальм Електричне стоянкове гальмо (EPB), інтегроване в гальмівний супорт
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* Не встановлюється на автомобілі для ринків EU4 63



АКСЕСУАРИ

Додаткову інформацію дивіться на сайті landrover.ua.64



Можливості автомобіля Discovery 4 настільки широкі, а його універсальність настільки гнучка, що він здатен долати різномані типи 
рельєфу за будь-яких умов та обставин. Незважаючи на це, деякі власники бажають додати більше індивідуальності, пристосовуючи 
свій Discovery до контретних потреб за допомогою стильних і практичних аксесуарів. Міцні та універсальні, ці аксесуари надають 
можливість персоналізації автомобіля Discovery. Важливо, що аксесуари можна додавати на будь-якому етапі експлуатації автомобіля, 
а не лише коли він новий. Звичайно, сертифіковані аксесуари Land Rover розроблені, випробувані та виготовлені за тими ж самими 
стандартами, що й оригінальне обладнання, встановлене на автомобілі.
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Захист днища 
VPLAP0189

Захист днища (варіант з лебідкою) 
VPLAP0188 (не зображено)

Шнорхель 
VPLAP0018

Цей зовнішній шнорхель ідеальний для роботи в умовах підвищеного запилення, він кріпиться  
до стійки «A» кузова та використовує існуюче кріплення вентиляційної решітки повітрозабірника. 
Додаткові деталі потрібні для моделей з двигунами 3,0 л TDV6 і 3,0 л SDV6:

Шланг LR013711 
Коліно PHD000714

Електролебідка 
VPLAP0130

Максимальне навантаження 4300 кг. Постачається з чохлом для захисту, коли лебідка  
не використовується. Пульт дистанційного керування, що підключається, дозволяє керувати 
пристроєм з безпечної відстані до 3,6 м. 

Комплект аксесуарів лебідки 
STC53202 (не зображено)

Включає буксирувальний трос, блок натягування, 2 скоби, захисні рукавички та сумку 
для зберігання.

Передні бризковики 
CAS500010PCL

Бризковики призначені для зменшення 
розбризкування від коліс і захисту 
лакофарбового покриття авто.

Задні бризковики 
VPLAP0017

Комплект фар дальнього світла 
VPLAV0019

Високоефективні галогенові фари дальнього світла постачаються з кришками.  
Потрібні додаткові монтажні кронштейни для фар дальнього світла VPLAV0098*.

Колісні ланцюги проти ковзання 
VPLAW0080

Сумісні з дисками та шинами 235/70 R17, 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20.  
Лише для передніх коліс. 

*Не сумісний з електролебідкою (VPLAP0130).

АКСЕСУАРИ
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Бічні молдинги зі вставками Bright 
VPLAP0013

Бічні молдинги без вставок Bright 
VPLAP0012 (не зображено)

Бічні захисні труби, нержавіюча сталь 
VTD500020

Бічні захисні труби, чорна сталь 
VTD500010 (не зображено)

Фіксовані бічні підніжки 
VPLAP0035

Комплект декоративних накладок з нержавіючої сталі 
VPLAB0044

До комплекту входять накладки на нижню частину дверей та нaкладка на двері багажника.

Накладки на дзеркала з оздобленням Bright 
VPLAB0132

Накладки на дзеркала з оздобленням Silver Noble 
VPLSB0086 (не зображено)

Накладка на задній бампер з нержавіючої сталі 
LR006874



АКСЕСУАРИ

*Рейлінги та поперечини потрібні для всіх сертифікованих Land Rover аксесуарів, які 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.

Багажник для водноспортивного спорядження* 
VPLGR0107

Вміщає одну дошку для серфінгу або вітрильну дошку із мачтою, або одне каное чи каяк. 
Має універсальний тримач із замком для перевезення мачти або весел. Нахиляється для 
полегшення завантаження та розвантаження. Вантажопідйомність 45 кг†.

Багажник для лиж і сноуборду* 
LR006849

Вміщає чотири пари лиж або два сноуборди. Має пересувні напрямні для зручності 
завантаження. Має замок для захисту багажу. Вантажопідйомність 36 кг†.

Комплект довгих рейлінгів для багажника на даху 
оздоблення Bright* — VPLAR0075 
оздоблення Black* — VPLAR0074 (не зображено)

Комплект поперечин — оздоблення Bright Silver 
VPLAR0001

Регульоване положення поперечин для кріплення усіх аксесуарів Land Rover, що 
встановлюються на даху. Комплект легко знімається, якщо не використовується. Оснащено 
замком. Максимальна вантажопідйомність 71,8 кг. Автомобіль має бути обладнаний 
рейлінгами на виробництві або мати встановлений комплект рейлінгів для даху.

Експедиційний багажник для даху* 
CAB500021PMA

На автомобілі має бути встановлено комплект коротких рейлінгів для багажнику для  
даху з оздобленням Black або Bright CAB500120PVJ (не зображено)/CAP500090 
Висота автомобіля зі встановленими поперечинами 2100 мм за нормального дорожнього 
просвіту. Вантажопідйомність 54,3 кг†. 

Багажна решітка* 
LR006848

Вантажопідйомність 62,6 кг†.

Спортивний контейнер* 
VPLVR0061

Багажний контейнер* 
VPLVR0062 (не зображено)

Великий багажник для даху*  
VPLWR0100 (не зображено)

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 до 410 л для багажного контейнера або 430 л 
для великого спортивного контейнера. Вантажопідйомність 
75 кг.
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Карбовані накладки на пороги з нержавіючої сталі 
EBN500041

Захист і покращення вигляду порогів дверей. 
На пороги передніх і задніх дверей.

Модернізована версія поворотного перемикача Drive Select  
Оздоблення Red — VPLVS0180 
Оздоблення Silver — VPLSS0142 
Шкіряна вставки Drive Select — VPLSS0143PVJ 

Довершіть вигляд інтер’єру свого автомобіля за допомогою цього стильного поворотного 
перемикача та шкіряної вставки Drive Select.

Комплект гумових килимків 
VPLAS0253

Гумові килимки, третій ряд 
EAH500100PMA (не зображено)

Комплект килимків класу преміум 
VPLAS0192SVB — Nutmeg 
VPLAS0192PVJ — Ebony

Вовняні килимки з густим ворсом та водонепроникною основою.

Підкермові перемикачі передач 
Алюміній — VPLVS0187MMU 
Алюміній з оздобленням Red — VPLVS0187CAY

Надайте довершеного вигляду керма за допомогою алюмінієвих підкермових перемикачів 
передач преміум-класу Підкермові перемикачі передач анодовано і відшліфовано вручну, 
щоб надати їм виняткової практичності та високоякісного оздоблення.

Охолоджувач/підігрівач на місці центрального підлокітника 
VPLVS0176

Цей зручний контейнер для напоїв та їжі ідеально підходить для тривалих подорожей, його 
можна також використовувати як центральний підлокітник на задніх сидіннях. Його оздоблено 
шкірою, яка гармонує з інтер'єром Discovery.
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Сітка для утримання багажу 
VUB503130

Застосовується зі швартовими точками багажного відділення. До комплекту входить сітка на 
підлогу та дві стропи з фіксаторами. Довжина стропи близько двох метрів.

Жорстке покриття багажного відділення

EBF500010 Не сумісне з перегородкою багажного відділення 
EBF500080 Сумісне з перегородкою багажного відділення та розділювачем 
багажного відділення

Розділювач багажного відділення 
EOH500040

Розділяє багажне відділення на дві захищені 
частини. Зовнішня стулка з одного боку 
замикається. Використовується лише разом 
з перегородкою для багажного відділення 
Не сумісні зі стандартним покриттям 
багажного відділення.*

Перегородка багажного відділення 
VUB501170

Легко демонтується. Утримує багаж 
відповідно до вимог технічних стандартів 
ECE 17. Сумісні зі стандартним покриттям 
багажного відділення.*

Гумовий килимок для багажного відділення 
LR006401

Вологонепроникний, протиковзний, із високим кантом, що запобігає потраплянню бруду.

Водонепроникні чохли на сидіння  
кольру Almond

Пара для передніх сидінь** (зображено)  
VPLAS0130SVA

Для сидінь з DVD-екранамив в підголівниках, 
пара для передніх сидінь** VPLAS0131SVA

Для задніх сидінь — 5-містний варіант 
35:30:35** VPLAS0132SVA

Для задніх сидінь — 5-містний варіант  
65:35** VPLAS0168SVA

Для задніх сидінь та 3-го ряду — 7-містний 
варіант** VPLAS0134SVA

Водонепроникні чохли на сидіння  
кольру Ebony

Пара для передніх сидінь** VPLAS0130PVJ

Для сидінь з DVD-екранамив в підголівниках, 
пара для передніх сидінь** VPLAS0131PVJ

Для задніх сидінь — 5-містний варіант 
35:30:35** VPLAS0132PVJ

Для задніх сидінь — 5-містний варіант  
65:35** VPLAS0168PVJ

Для задніх сидінь та 3-го ряду — 7-містний 
варіант** VPLAS0134PVJ

Гнучке покриття багажного відділення 
VPLAS0015

Щільна тканина захищає багажне відділення до рівня вікон. Повністю вкриває підлогу 
багажного відділення зі складеними сидіннями другого ряду. До комплекту також входять 
захисні рукавички.

*Сумісні з гумовим килимком для багажного відділення (LR006401) і жорстким покриттям багажного відділення (EBF500080)

**Захищає сидіння від бруду, пилу та звичайного зносу. Машинне прання. До комплекту також входять чохли на підлокітники та підголовники. Фактичний колір може відрізнятися від 
представленого у цій брошурі.70



А
КС

ЕСУА
РИ

Фаркоп, що регулюється за висотою¹ 
VPLAT0088

Куля 50 мм. Три положення за висотою. Найнижче положення кулі 350 мм від землі, 
найвище положення кулі 500 мм від землі.

Фаркоп комбінований куля/палець¹ 
LR008244

Комбінація 50-мм кулі та тяглового пальця для більшої універсальності буксирування. 
Встановлення лише у позицію 450 мм (від поверхні землі) фаркопа з регулюванням висоти.

Швидкознімний фаркоп¹ 
VPLAT0090

Оснащено замком. Легко демонтується. 50-мм куля, висота 400 мм від землі.

Контейнер для зберігання знімного фаркопа 
LR020002 (не зображено)

Прихований відсік для зберігання. Тільки для 7-містних модифікацій.

Пристрій для перевезення двох велосипедів на фаркопі 
VPLVR0067

Пристрій для перевезення трьох велосипедів 
VPLVR0069 (не зображено)

Сумісний із знімним фаркопом та фаркопом з регулюванням висоти. Одночасне 
буксирування причепа неможливе. Додаткову інформацію про велосипеди Land Rover 
дивіться на сайті www.2x2worldwide.com 

Додаткове дзеркало для буксирування 
VPLVT0080

Дзеркала для буксирування, чохол для зберігання з символікою Land Rover.  
Зручно кріпиться до корпусу дзеркала на дверях.

Драбина для доступу на дах 
AGP780020

¹Потрібна для автомобілів, обладнаних системою допомоги під час руху з причепом Trailer Assist.
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Сонцезахисний екран 
VPLFY0068

Відбиває сонячні промені, не дозволяючи салону нагріватися.

Сумка на спинку сидіння 
Преміум-клас — VPLVS0182 

Виготовлена з найкращих матеріалів, з м’яким на дотик підбоєм і магнітними застібками, 
ця зручна система зберігання, яка встановлюється позаду передніх сидінь, має багато 
відділень для дрібних речей.

Стандарт — VPLVS0181 (не зображено)

Універсальний підіймач 
VPLVR0096

Цей пристрій для завантаження багажу на дах автомобіля кріпиться до даху гаража та 
дозволяє зручно підіймати спорядження на автомобіль. Його можна також використовувати 
для зберігання багажного контейнера, знятого з автомобіля.

Чохол для лиж 
VPLGS0166

Вміщує дві пари лиж та палки довжиною до 180 см. Має знімні плечові ремені.

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

Ліхтарик акумуляторний 
VPLAV0102

Потужний акумуляторний ліхтарик, здатний випромінювати світло зі світловим потоком  
300 лм, виготовлено з суцільного алюмінію з чорним анодованим оздобленням. Вбудований 
заряджальний док у багажнику гарантує, що ліхтарик завжди заряджений і готовий до 
використання. Випромінює світло максимальної потужності, а також має ще три режими, 
включаючи проблисковий. Має логотип Land Rover.

Тримач iPad 
VPLVS0165 

Тримач iPad 1 
VPLVS0164
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¹Ці аксесуари не пропонуються для фургонів, причепів або панелей світлової сигналізації із встановленими світлодіодними задніми ліхтарями.   ²Діти знаходяться у більшій безпеці, коли дитяче крісло правильно закріплене на задньому сидінні. Примітка: матеріали чохлів та їхні кольори 
періодично змінюються.   ³Тільки обід диска як аксесуар. Для замовлення центрального ковпака з символікою Range Rover вказуйте номер деталі LR023301.

Примітка: обираючи автомобіль, оснащений певним комплектом дисків і шин або опціональних дисків і шин, зважайте на передбачувані умови експлуатації автомобіля. Колеса зі збільшеним діаметром дисків і шинами більш низького профілю мають певні переваги за швидкісної їзди та 
надають автомобілю ефектного вигляду, проте вони більш вразливі до пошкоджень на бездоріжжі. Обговоріть свої вимоги щодо комплектації автомобіля з офіційним дилером Land Rover. За додатковою інформацією стосовно ефективності використання шин згідно вимог законодавства ЄС 
звертайтеся до офіційного дилера Land Rover.

Електричні роз'єми до причепа, тип «N» і «S»¹ 
VPLAT0135 
За потреби забезпечують електроживлення усіх задніх габаритних вогнів та внутрішнього 
освітлення причепа. Постачаються у комплекті. Сумісні з панеллю світлової сигналізації 
(STC8153).

13 -контактні електричні роз'єми до причепа¹ 
VPLAT0136  
Роз'єми європейського стандарту забезпечують електроживлення задніх габаритних вогнів  
і внутрішнього освітлення причепа. Не сумісні з панеллю світлової сигналізації.

Дитяче крісло — група 0+ (вагою до 13 кг)² 
VPLFS0100 
Для дітей вагою до 13 кг (віком до 12–15 місяців). Запона від вітру та сонячних променів. 
Чохол із підкладкою можна прати у пральній машині. Можна встановлювати з 3-точковим 
ременем безпеки або з опорою BABY-SAFE ISOFIX Base VPLMS0008.

Дитяче крісло — група I (9–18 кг)² 
LR006637 
Для дітей вагою 9-18 кг (віком від 9 місяців до 4 років). Висувні регульовані за висотою 
ремені та підголівник. Чохол із підкладкою можна прати у пральній машині. Встановлюється 
обличчям вперед на задньому сидінні. Кріплення ISOFIX фіксує крісло у точках кріплення 
ISOFIX у салоні.

Дитяче крісло — група I-II (15–36 кг) з подушкою² 
LR004940 
Для дітей вагою 15-36 кг (віком 4-12 років). Напрямні ременя безпеки правильно закріпляють 
ремінь. Три варіанти регулювання ширини. Поліпшений захист від бічного удару. Чохол із 
підкладкою можна прати у пральній машині.

Дитяче крісло — опора ISOFIX² 
VPLMS0008

Електрична сумка-холодильник 
VUP100140L 
Живлення від додаткового роз'єму 12 В. Температура контролюється термостатом. Внутрішня 
поверхня легко чиститься. Висота 380 мм, довжина 380 мм, ширина 220 мм. Місткість 14 л.

Комплект петель для кріплення 
VUB503160 
Шість додаткових точок кріплення для Т-подібних пазів на поперечинах.

Комплект запасних ламп 
VPLAV0018

Вогнегасник 
VPLAS0041  
Вогнегасник з 1 кг порошку у комплекті з монтажними кронштейнами для  
кріплення до переднього сидіння та підлоги. Сумісний з сидіннями з ручним  
і електропривідним регулюванням.

Знак аварійної зупинки 
KCC500021

Панель світлової сигналізації¹ 
STC8153 
4-метровий кабель сумісний тільки з електророз'ємом типу «N».

Шинний манометр 
VPLVW0077

Комплект першої допомоги 
STC7642

 

Наліпка Tracking Target 
LR021589 
Додаткова наліпка потрібна для автомобілів, обладнаних системою камер кругового огляду, 
яка включає систему допомоги під час руху з причепом Tow Assist.

Ремінь з храповиком 
CAR500010 
Нейлоновий ремінь-стяжка з храповиком для закріплення предметів на поперечинах  
і багажній решітці. 
Довжина 5 м, ширина 20 мм, постачається окремо.

Буксирувальний трос 
STC8919AA 
Включає сумку для зберігання, яку при буксируванні можна кріпити до троса як 
попереджувальний прапорець. Максимальне навантаження 3000 кг.

Ретуш-фарби 
Повний спектр ретуш-фарб у вигляді олівців і аєрозолей для того, щоб ваш Discovery виглядав 
як новий, незважаючи на дрібні сколи та подряпини.  
Додаткову інформацію отримайте у офіційного дилера Land Rover.

Вішалка для одягу 
VPLVS0167

Складана багажна решітка 
VPLVS0175

Ковпачки для вентиля шини 
Land Rover — LR027560 
Union Jack — LR027664 
Black Jack — LR027666

20 ДЮЙМОВІ 10-СПИЦЕВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ  
З ОЗДОБЛЕННЯМ TITAN SILVER 

ТИП ШИНИ: 255/50 ZR20 
VPLAW00033

20 ДЮЙМОВІ 5-СПИЦЕВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 
З ОЗДОБЛЕННЯМ DIAMOND TURNED 

ТИП ШИНИ: 250/50 ZR20 
VPLAW00023





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. Хоча компанія докладає 
всіх можливих зусиль, аби забезпечити клієнтів найбільш актуальними інформаційними матеріалами, цю брошуру не можна вважати 
непохибним джерелом інформації щодо чинних технічних характеристик, а також її не можна розглядати як пропозицію щодо продажу 
будь-якого конкретного автомобіля. За будь-яких домовленостей або запевнень, явних або неявних, дистриб'ютери та дилери не є агентами 
Jaguar Land Rover Limited.

На усі сертифіковані аксесуари Land Rover, які встановлюються офіційним дилером впродовж одного місяця або протягом пробігу  
1500 кілометрів/1000 миль (залежно від того, що настане раніше) після продажу нового автомобіля, розповсюджуються ті самі гарантійні 
умови, що й на сам автомобіль. За інших випадків на придбані аксесуари розповсюджується 12-місячна гарантія без обмеження пробігу. 
Усі сертифіковані аксесуари Land Rover пройшли випробування на відповідність тим самим високим стандартам якості, що і наші автомобілі. 
Вони випробуються на стійкість до високих та низьких температур, корозії, ударів та розкриття подушки безпеки, та це лише деякі з тестів, яким 
піддається наша продукція та які гарантують надійність аксесуарів, а також, що важливо, їхню відповідність усім діючим нормативним вимогам.

Усі аксесуари Land Rover повністю сумісні з нашими автомобілями. Хоча багато компонентів, наприклад багажник на даху, можна 
встановити самостійно, встановлення певних аксесуарів потребує спеціального інструменту та діагностичного обладнання, що гарантує 
належне встановлення на кузові та приєднання до електричної системи автомобіля. Перелік доступних аксесуарів залежить від певної країни, 
тому по додаткову інформацію звертайтеся до офіційних дилерів Land Rover, які із задоволенням нададуть вам необхідні відомості.

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 колірне оздоблення без попередження. Автомобілі з деякими 
колірними поєднаннями можуть бути недоступні у вашій країні. За додатковою інформацією щодо наявних кольорів і технічних характеристик 
звертайтеся до свого дилера Land Rover. 

Юридична адреса компанії Jaguar Land Rover Limited:  
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF  
United Kingdom.

Зареєстровано в Англії та Уельсі: № 1672070

landrover.ua

© Jaguar Land Rover Limited 2013. № публікації: LRML 4361/13

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

Бритиш Моторс Україна вул. Кіровоградська, 21 А,  
Тел.: (044) 525 64 06 (07), 525 67 58, www.landrover.kiev.ua

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

Львів

Трістар Авто Еліт вул. Липинського, 60, Тел.: (032) 236 15 55, 
www.landrover.tristar.lviv.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




