RANGE ROVER SPORT

RANGE ROVER SPORT 2015
Range Rover Sport створено, щоб ним керували. Найшвидша зі створених моделей Land Rover має неймовірні
характеристики, з якими може зрівнятися лише її неповторний дизайн. У Range Rover Sport застосовано також нові
технології, такі як програми для смартфона InControl™. Ця опціональна функція дозволяє оптимізувати програми
смартфона за допомогою сенсорного екрана автомобіля. Пропонується також варіант комплектації гібридним
двигуном, який забезпечує потужне чутливе керування на дорозі та повний спектр позашляхових можливостей.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВОДІННЯ
Знайомство з Range Rover Sport
Стор. 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Справжнє втілення вашої індивідуальності
Стор. 20
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Range Rover Sport — найшвидший, найбільш динамічний і чутливий у керуванні автомобіль Land Rover. Народжений із
невпинного прагнення створити сучасну та водночас автентичну модель, цей автомобіль має аеродинамічну форму
капоту та нахилену назад решітку радіатора, що надає йому неповторного і впевненого вигляду на дорозі. Сучасний
дизайн автомобіля, зі звабливими лініями та оздобленням, втілено без втрати його справжнього характеру.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography з пакетом опцій Dynamic кольору Corris Grey.
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Варто лише сісти на місце водія Range Rover Sport, аби миттєво зрозуміти одну річ — автомобіль вимагає руху. Спортивне
командирське місце водія забезпечує незрівнянний огляд дороги попереду. Піднята центральна консоль і більш низький
центр тяжіння створюють почуття ще більшого зв'язку з дорогою.
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Автомобіль на ілюстрації праворуч — Autobiography з пакетом опцій Dynamic кольору Corris Grey.

Створений із залученням більш ніж 65-річного досвіду розробки позашляховиків, цей автомобіль має у своєму серці дух
Land Rover. За допомогою новітніх технологій, таких як Terrain Response® 2, Range Rover Sport автоматично визначає
поточні умови та відповідно до них оптимізує параметри автомобіля, що забезпечує незрівнянні характеристики як на
дорогах, так і на бездоріжжі.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography з пакетом опцій Dynamic кольору Corris Grey.
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Неперевершений діапазон можливостей автомобілів Land Rover ніколи не піддавався сумніву і абсолютно новий
Range Rover Sport створено на основі цього принципу бренду. Цей напрочуд жвавий автомобіль здатен впоратися
із будь-якою ситуацією — маневрування на крутих поворотах чи пересування у щільному трафіку. Такі автоматичні функції,
як Hill Descent Control (Система контрольованого руху з гори), допомагають підсилити відчуття спокійного, вільного від
стресу керування за будь-яких умов.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography з пакетом опцій Dynamic кольору Corris Grey.

9

Впевнений і елегантний, Range Rover Sport є найшвидшою та найбільш маневренною моделлю Land Rover. У його
конструкції застосовано найновіші технологічні досягнення, в тому числі сучасні технології шасі. Силові агрегати,
такі як 4,4-літровий дизельний двигун LR-SDV8, здатні розвивати вражаючий крутний момент 740 Нм. Модель
Range Rover Sport Hybrid значно скорочує викиди і забезпечує підвищену економію пального без втрати ходових
характеристик. Цей автомобіль — справжній гібрид, і на 100% Land Rover.
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Автомобіль на ілюстрації праворуч — HSE кольору Corris Grey.

Range Rover Sport було створено, щоб відповідати потребам сьогодення. Він однаково впевнено почувається у великих
містах, на бездоріжжі або за стрімкого руху автобаном. Його було ретельно розроблено та бездоганно виконано.
А персональні риси, що ви можете додати до комплектації свого власного авто, допомагають створити особливе відчуття
індивідуальності.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography з пакетом опцій Dynamic кольору Ebony / Lunar.
Автомобіль на ілюстрації вгорі — HSE кольору Corris Grey.
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Всередині автомобіля Range Rover Sport застосовано найновітніші технології, що сприяють створенню повного комфорту,
задоволення та радісного настрою. Серед них нова акустична система Meridian™, сенсорний екран із супутниковим
і цифровим телебаченням, опціональна розважальна система для пасажирів задніх сидінь із пультом керування на
сенсорному екрані і бездротовими цифровими навушниками WhiteFire®.
Простора компоновка місць для пасажирів задніх сидінь і доступні на замовлення два приховані сидіння забезпечують
підвищену універсальність і комфорт. Великий вибір варіантів оздоблення та декоративних елементів салону
дозволяє відобразити індивідуальність і стриману впевненість наших клієнтів. Сонячне світло проходить у салон крізь
повнорозмірний зсувний панорамний дах.

Інтер'єри на ілюстраціях ліворуч і вгорі — Autobiography з пакетом опцій Dynamic кольору Ebony / Lunar.
WhiteFire® є зареєстрованою торгівельною маркою компанії Unwired Technology LLC і компанія Land Rover використовує ці марки згідно ліцензії.
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Некерована міць нічого не варта. Range Rover Sport має алюмінієвий кузов нової конструкції та нові легкі передню
та задню підвіски. Система розподілу крутного моменту Torque Vectoring забезпечує більш впевнений і більш
контрольований рух на віражах найскладніших поворотів. Адаптивна система амортизації Adaptive Dynamics
безперервно регулює жорсткість амортизаторів задля забезпечення збалансованого динамічного керування.
Range Rover Sport дійсно заслуговує на літеру «S» у абревіатурі SUV (Sports Utility Vehicle).
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Автомобіль на ілюстраціях вгорі та праворуч — Autobiography з пакетом опцій Dynamic кольору Corris Grey.

Сучасний салон Range Rover Sport відповідає його спортивному характеру навіть у деталях. Якісно виготовлені деталі,
виключно елегантні лінії та чисті поверхні поєднано з вишуканим, м'яким на дотик оздобленням. Інтуїтивно розташовані
прилади, такі як CommandShift® 2, створюють кабіну, де головним є водій. Найвишуканіші матеріали та ретельна увага
до деталей допомогли створити цей приємний і практичний простір.
Сучасний. Чудово спроектований. Бездоганно виконаний.
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Інтер'єр на ілюстрації вгорі — Autobiography кольору Ebony / Lunar.
Автомобіль на ілюстрації праворуч — Autobiography кольору Corris Grey.

НАСТАВ ЧАС ОБИРАТИ…

Range Rover Sport пропонує
ексклюзивний ряд можливостей
персоналізації автомобіля. Наступні
сторінки містять логічну послідовність
кроків, які дозволять вам по-справжньому
відобразити свою індивідуальність.
Вам потрібно здійснити декілька кроків
вибору: від двигуна та моделі до кольорів
кузова та інтер'єру, а також дисків,
елементів оздоблення та деталей,
які й визначають ваш стиль.
Якщо ви бажаєте втілити свої задуми
в реальність, скористайтеся нашим
онлайн-конфігуратором на сайті
landrover.com.
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Крок 1

Крок 2

Крок 3

Крок 4

Hybrid

Оберіть двигун

Оберіть модель

Оберіть колір

Оберіть диски

Стор. 22

Стор. 26

Стор. 28

Стор. 32

Стор. 36

Найперший у світі повнопривідний
позашляховик із дизельним
гібридним двигуном.

Ви можете обирати з широкого діапазону Порівняйте стандартні комплектації
бензинових і дизельних двигунів, включаючи кожної моделі.
новий дизельний гібридний двигун.

Пропонується широка гама кольорів,
що дозволяє вам виразити себе.

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

Крок 5
Оберіть інтер'єр

Головні функції та системи

Технічні дані

Аксесуари

Стор. 38

Стор. 58

Стор. 62

Стор. 64

Ретельно підібрані кольори,
доповнені вишукано
оздобленими металами
та вставками з натуральної
деревини. Ви можете
створити інтер'єр за
власним смаком.

Найновіші технології, що
перетворюють керування
автомобілем у насолоду.

Технічна інформація щодо
розмірів, динамічних якостей
та технічних характеристик.

Додаткові аксесуари можуть задовольнити
ваші персональні вимоги.
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RANGE ROVER SPORT HYBRID
Range Rover Sport Hybrid — перший у світі повнопривідний позашляховик із дизельним гібридним двигуном. Його було спроектовано і розроблено, щоб досягти
найвищої у своєму класі функціональності та універсальності. Повна інтеграція технологій, притаманних гібридним двигунам, до системи шасі автомобіля не
викликала жодних компромісів щодо параметрів дорожнього просвіту, кутів в'їзду та з'їзду чи глибини броду, що дорівнює 850 мм.

Range Rover Sport Hybrid пройшов тестування на найвимогливішіх рельєфах і випробувальних
стендах, його було піддано тим самим екстремальним умовам, що й кожну модель Land Rover.
Гібридні технології надають автомобілю вражаючої ефективності, не втрачаючи при цьому
динаміки керування. 3,0-літровий дизельний двигун LR-SDV6 із електричним мотором потужністю
35 кВт створюють вражаючий крутний момент 700 Нм, що забезпечує характеристики, аналогічні
дизельному двигуну LR-SDV8, але при цьому рівень викидів CO2 на 13% нижчий (на 25 г/км
менший), ніж для двигуна LR-TDV6, який має показник 169 г/км. Про можливість замовлення
гібридної версії для українського ринку дізнайтесь у офіційних дилерів Land Rover.
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SDV6

ТРАНСМІСІЯ З ІНТЕГРОВАНИМ
ЕЛЕКТРИЧНИМ МОТОРОМ

= Рекуперативне гальмування
= Енергія до акумулятора

ПАКЕТ ІНВЕРТОРА БАТАРЕЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

Нові технічні рішення забезпечують безперервну передачу енергії між акумулятором і двигуном.
Енергія створюється у процесі рекуперативного гальмування, який отримує та зберігає в акумуляторі
кінетичну енергію, яка зазвичай втрачається під час гальмування. Потім ця енергія використовується
для живлення електромотору, який, за потреби, миттєво забезпечує крутний момент, що підтримує
незрівнянні характеристики автомобіля.
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RANGE ROVER SPORT HYBRID

Оберіть один із чотирьох гібридних режимів керування, щоб підлаштувати характеристики автомобіля
до ваших потреб. Це надає найбільш динамічній моделі Land Rover додаткових можливостей.

EV

EV увімкнено: режим оптимізації потужності гібридної батареї, що відзначається майже
безшумним ходом при пересування містом або тихою сільською місцевістю.

EV

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 характеристик, аналогічних моделям із двигуном
LR-SDV8. Дросельна система реагує швидше, завдяку тому що додавання крутного моменту
потребує менших зусиль натискання на педаль. Ідеальний режим для обгону, за умов
безпечності такого маневру.
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A

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

21-ДЮЙМОВІ з 6-МА СПИЦЯМИ
«STYLE 602»

21-ДЮЙМОВІ з 6-МА СПИЦЯМИ
«STYLE 602»
ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND TURNED

Увага до дрібниць — це сутність Land Rover. Саме тому навіть легкосплавні диски
Range Rover Sport Hybrid було створено з метою підвищення ефективності. Дизайн дисків
відрізняється 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.
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КРОК 1 ОБЕРІТЬ ДВИГУН

ТРАНСМІСІЯ, ХАРАКТРИСТИКИ ДВИГУНА ТА ПАЛИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Удосконалений асортимент бензинових і дизельних двигунів, а також новий гібридний двигун, використовують переваги найсучасніших технологій. Дійсно, разом із конструкцією,
виготовленою з легких алюмінієвих сплавів, та 8-швидкісною трансмісією, вони значно зменшують споживання пального та знижують викиди CO2. Проте, ніякого погіршення технічних
характеристик. Наприклад, 5,0-літровий двигун LR-V8 Supercharged розганяє автомобіль із місця до 100 км/год всього за 5,3 секунди. 3,0-літровий дизельний двигун LR-TDV6 оснащено
інтелектуальною технологією Stop/Start (пропонується не в усіх країнах), яка автоматично вимикає двигун нерухомого автомобіля та запускає його, щойно ви знімаєте ногу з педалі гальм.
КРОК 1 ОБЕРІТЬ ДВИГУН

Трансмісія
Потужність (кВт / к.с.)
Крутний момент (Нм)
Оберти двигуна з максимальним крутним
моментом (об/хв)
Робочий об'єм (см3)
Кількість циліндрів
Розташування циліндрів
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО
Міський цикл
Позаміський цикл
Комбінований цикл
Викид CO2 у міському циклі
Викид CO2 у позаміському циклі
Викид CO2 у комбінованому циклі

л/100 км
л/100 км
л/100 км
г/км
г/км
г/км

3,0 Л ДИЗЕЛЬНИЙ
ДВИГУН TDV6

3,0 Л ДИЗЕЛЬНИЙ
ДВИГУН SDV6

3,0 Л ГІБРИДНИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ
ДВИГУН SDV6*

4,4 Л ДИЗЕЛЬНИЙ
ДВИГУН SDV8***

3,0 Л БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН V6

5,0 Л БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН V8
SUPERCHARGED

Повний привід
(4WD)
190 / 258
600

Повний привід
(4WD)
215 / 292
600

Повний привід
(4WD)
250 / 340**
700**

Повний привід
(4WD)
250 / 339
740

Повний привід
(4WD)
250 / 340
450

Повний привід
(4WD)
375 / 510
625

2000

2000

1500 – 3000**

1750 – 3000

3500 – 5000

2500 – 5500

2993
6
Поздовжнє V6

2993
6
Поздовжнє V6

2993
6
Поздовжнє V6

4367
8
Поздовжнє V8

2995
6
Поздовжнє V6

5000
8
Поздовжнє V8

8,3 / 9,8†
6,7 / 6,8†
7,3 / 7,9†
218 / 258†
177 / 180†
194 / 209†

8,7 / 9,8†
6,8 / 6,8†
7,5 / 7,5†
230 / 258†
180 / 180†
199 / 209†

6,7
6,3
6,4
177
165
169

11,5
7,6
8,7
306
203
229

14,0 / 15,4†
8,8 / 8,9†
10,7 / 11,3†
326 / 359†
205 / 208†
249 / 264†

18,3 / 20,5†
9,7 / 10,0†
12,8 / 13,8†
426 / 478†
226 / 233†
298 / 321†

*Не пропонується у деяких країнах. **Разом із електродвигуном. *** Про можливість замовлення автомобіля із даним типом двигуна для українського ринку дізнайтесь у офіційних дилерів Land Rover.

Без інтелектуальної технології Stop/Start.

†

Показники споживання пального: наведені дані не є гарантією того, що витрати пального будь-якого конкретного автомобіля відповідатимуть показникам, зазначеним у даній брошурі. Автомобілі не проходять індивідуальних випробувань, тому технічні
характеристики різних авто однієї і тієї ж самої моделі завжди відрізняються між собою. На автомобілі можуть також бути впроваджені деякі модифікації. Крім цього, показники споживання пального залежать від індивідуальної манери керування та дорожніх умов,
а також від інтенсивності та терміну експлуатації автомобіля, стану та рівня якості його технічного обслуговування. Попередження про низький рівень пального подається за залишку приблизно 9 літрів.
Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography кольору Firenze Red.

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua
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КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

МОДЕЛІ ЗА ТИПОМ ДВИГУНА

КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

S

SE

HSE

3,0 л дизельний TDV6

4

4

4

3,0 л дизельний SDV6

4

4

3,0 л гібридний дизельний SDV6*
4,4 л дизельний SDV8**
3,0 л бензиновий V6

4

4

5,0 л бензиновий V8 Supercharged

HSE
З ПАКЕТОМ DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY
З ПАКЕТОМ DYNAMIC

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

*Не пропонується у деяких країнах.
**Про можливість замовлення автомобіля із даним типом двигуна для українського ринку дізнайтесь у офіційних дилерів Land Rover.
Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography кольору Firenze Red.

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua
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КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ – ВАРІАНТИ

RANGE ROVER SPORT S / SE*

RANGE ROVER SPORT HSE

– Решітка радіатора з оздобленням Dark Atlas і окантовка з оздобленням Gloss Black

– Решітка радіатора з оздобленням Atlas і окантовка з оздобленням Gloss Black

– Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Dark Atlas, сітка Atlas і окантовка Gloss Black

– Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Atlas, сітка Atlas і окантовка Gloss Black

– Верхні накладки на корпуси зовнішніх дзеркал у колір кузова

– Верхні накладки на корпуси зовнішніх дзеркал у колір кузова

– Заглушка буксирувального отвору з оздобленням Dark Atlas

– Заглушка буксирувального отвору та окантовка протитуманних фар із оздобленням Atlas

– 19-дюймові диски з 5-ма подвійними спицями «Style 501» (лише для моделей
з двигунами TDV6)

– 20-дюймові диски з 5-ма подвійними спицями «Style 520»

– 20-дюймові диски з 5-ма подвійними спицями «Style 520» (стандарт для моделі SE з SDV6)

– Пропонується з гібридним двигуном.

Кожна модель має декілька варіантів двигунів та унікальних
характеристик. Цей довідник допоможе вам обрати свій
ідеальний Range Rover Sport. Наступні сторінки містять опис
стандартної комплектації кожної моделі.

– Сидіння з тканини для моделі S
– Сидіння із зернистої шкіри для моделі SE.

30

*Зображено модель із опціональними 20-дюймовими легкосплавними дисками «Style 520» із 5-ма подвійними спицями.

– Сидіння з перфорованої шкіри Oxford у стандартній комплектації

RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY З ПАКЕТОМ DYNAMIC

– Решітка радіатора з оздобленням Gloss Black, сітка з окантовкою Gloss Black

– Решітка радіатора з оздобленням Atlas і окантовка з оздобленням Gloss Black

– Р ешітка радіатора з оздобленням Gloss Black, сітка з окантовкою Gloss Black

– Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Gloss Black, сітка Atlas і окантовка Gloss Black

– Бічні вентиляційні решітки з оздобленням Atlas, сітка Atlas і окантовка Gloss Black

–Б
 ічні вентиляційні решітки з оздобленням Gloss Black, сітка Atlas і окантовка Gloss Black

– Верхні накладки на дзеркала з оздобленням Gloss Black

– Верхні накладки на корпуси зовнішніх дзеркал у колір кузова

–В
 ерхні накладки на дзеркала з оздобленням Gloss Black

– Заглушка буксирувального отвору та окантовка протитуманних фар з оздобленням
Gloss Black

– Бічні пороги і кути нижнього бампера у колір кузова (за умови оснащення моделі дахом
контрастного кольору)

–О
 собливий дизайн кутів переднього і заднього бамперів кольору кузова

– Молдинг дверей багажного відділення Gloss Black

– Заглушка буксирувального отвору та окантовка протитуманних фар з оздобленням Atlas

– 21-дюймові диски з 5-ма подвійними спицями «Style 507», оздоблення Diamond Turned

– 21-дюймові диски з 5-ма подвійними спицями «Style 507»

– З аглушка буксирувального отвору та окантовка протитуманних фар з оздобленням
Gloss Black

– 20-дюймова гальмівна скоба Red Brembo™

– Сидіння з перфорованої шкіри Oxford з логотипом Autobiography у стандартній
комплектації

–М
 олдинг дверей багажного відділення Gloss Black

– Пропонується з гібридним двигуном.

–2
 0-дюймова гальмівна скоба Red Brembo™

КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

RANGE ROVER SPORT HSE З ПАКЕТОМ DYNAMIC

– Опція розширених характеристик (збільшення максимальної швидкості)
– Сидіння, оздоблені перфорованою шкірою Oxford, в стандартній комплектації

–Б
 ічні пороги у колір кузова

–2
 1-дюймові диски з 5-ма подвійними спицями «Style 505»

– Додатковий пакет кольорового оформлення салону Dynamic

–О
 пція розширених характеристик (збільшення максимальної швидкості)

– Пропонується з гібридним двигуном.

–С
 идіння з перфорованої шкіри Oxford з логотипом Autobiography у стандартній комплектації
–Д
 одатковий пакет кольорового оформлення салону Dynamic
–П
 ропонується з гібридним двигуном.

Brembo є зареєстрованою торгiвельною маркою Freni Brembo S.p.A.
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КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР
Колір кузова і даху
Fuji White
(Непрозора емаль)

Yulong White*
(Металік)

Aleutian Silver
(Металік)

Indus Silver
(Металік)

Kaikoura Stone
(Металік)

Aruba
(Преміум металік)

Chablis
(Металік)

Scotia Grey
(Металік)

Corris Grey
(Металік)

Causeway Grey
(Преміум металік)

Montalcino Red
(Металік)

Опціональні кольори даху
Контрастний Indus Silver

Не пропонується

Не пропонується

Не пропонується

Не пропонується

Не пропонується

Не пропонується

Не пропонується

Контрастний Corris Grey

Не пропонується
Контрастний Santorini Black

*Наявність кольорів кузова залежить від моделі та модельного року.
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Додаткову інформацію отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.

Не пропонується

Не пропонується

Не пропонується

Колір кузова і даху
Firenze Red
(Металік)

Chile*
(Преміум металік)

Aintree Green
(Металік)

Loire Blue
(Металік)

Mariana Black
(Преміум металік)

Santorini Black
(Металік)

Barossa*
(Преміум металік)

Havana
(Преміум металік)

Barolo Black
(Преміум металік)

КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР

Опціональні кольори даху
Контрастний Indus Silver

Контрастний Corris Grey

Не пропонується
Контрастний Santorini Black

Не пропонується

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua

Не пропонується

Не пропонується

Не пропонується

Не пропонується
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КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР – ПАКЕТ STEALTH
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КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР – ПАКЕТ ОЗДОБЛЕННЯ STEALTH

Персоналізація зовнішності
Моделі Range Rover Sport HSE з пакетом Dynamic і Autobiography з пакетом Dynamic можна зробити ще більш вражаючими за допомогою опціонального
пакету Stealth. Підкреслюючи впевнену постать автомобіля пакет оздоблення Stealth робить ваш Range Rover Sport по-справжньому унікальним.

Пакет оздоблення Stealth пропонується для всіх варіантів кольорів кузова, до його складу входять зовнішні елементи з оздобленням Satin Black, такі як
решітка і окантовка радіатора, напис RANGE ROVER на капоті та дверях багажного відділення, верхні накладки на дзеркала, заглушка буксирувального
отвору. Крім цього, до пакету входять затемнені головні фари і задні ліхтарі, а також асортимент 21- та 22-дюймових дисків із оздобленням Satin Black.

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua
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КРОК 4 ОБЕРІТЬ ДИСКИ

36

19-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 501»*

19-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 501»*
ОЗДОБЛЕННЯ SATIN DARK GREY

20-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 520»*

21-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 507»*

21-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 507»*
ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND TURNED

21-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 505»*

21-ДЮЙМОВІ з 6-МА СПИЦЯМИ
«STYLE 602»
(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГІБРИДНИХ МОДЕЛЕЙ)

21-ДЮЙМОВІ з 9-МА СПИЦЯМИ
«STYLE 901»
ОЗДОБЛЕННЕЯ SATIN BLACK
(ТІЛЬКИ ПАКЕТ STEALTH)

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

22-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 508»

22-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 508»
ОЗДОБЛЕННЯ SATIN BLACK
(ТІЛЬКИ ПАКЕТ STEALTH)

КРОК 4 ОБЕРІТЬ ДИСКИ

21-ДЮЙМОВІ з 6-МА СПИЦЯМИ
«STYLE 602»
ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND TURNED
(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГІБРИДНИХ МОДЕЛЕЙ)
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

38

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Сучасний. Чудово спроектований. Бездоганно виконаний. Інтер'єр кожного автомобіля Range Rover Sport визначає
сучасний стиль життя. Суворі архітектурні лінії інтер'єру врівноважено м'якою підсвіткою та широким вибором
різноманітних варіантів колірних рішень. Це — новий рівень дизайну та оздоблення: використання шкіри і металу дійсно
доповнює спортивний стиль автомобіля.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ОЗДОБЛЕННЯ ШКІРОЮ

Найм'якіші види шкіри, найретельніше оздоблення
В інтер'єрі застосовано найвишуканіші природні матеріали. Поєднання теплоти деревини, чудових металевих елементів і м'якої шкіри створює
відчуття затишку. Куди б ви не подивилися, до чого б не доторкнулися — усюди помітно увагу до дрібниць. Тип шкіри визначається обраною моделлю,
як вказано на наступних сторінках.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

МАТОВИЙ РИФЛЕНИЙ
АЛЮМІНІЙ

АЛЮМІНІЙ
MICRO MESH

ТЕКСТУРОВАНИЙ
АЛЮМІНІЙ

АЛЮМІНІЙ
DARK ENGINE TURNED

ШПОНОВАНА ПАНЕЛЬ
SHADOW ZEBRANO

ШПОНОВАНА ПАНЕЛЬ
DARK GREY OAK

ШПОНОВАНА ПАНЕЛЬ
GRAND BLACK
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ СИДІНЬ

Конфігурація сидінь 5
Даний варіант розміщення сидінь було вміло перероблено, аби пристосувати його до профілю даху. Цей легкий і просторий варіант гарантує, що кожен
пасажир насолоджуватиметься спокійною, комфортною подорожжю. У цьому сучасному салоні забезпечено великий простір для ніг, достатню висоту над
сидіннями та ширину на рівні плечей.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Конфігурація сидінь 5+2
У конфігурації 5+2 два сидіння, які використовуються нерегулярно, складаються під підлогу багажного відділення — цей варіант може вмістити до сімох пасажирів.*

*Сидіння третього ряду не призначені для перевезення дітей, які потребують дитячих крісел або додаткових подушок на сидіння.
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ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

КОЛЬОРОВІ ГАМИ

EBONY/LUNAR

ESPRESSO/ALMOND

EBONY/CIRRUS

ESPRESSO/IVORY

(стор. 47)

(стор. 48)

(стор. 49)

(стор. 50)

КОЛЬОРИ ІНТЕР'ЄРУ
Колір сидіння

Ebony

Килимове покриття

Lunar

Ebony/
Lunar

Espresso

Ebony

Almond

Espresso/
Almond

Ebony

Espresso

Cirrus

Ebony/
Cirrus

Espresso

Ebony

Ivory

Espresso/
Ivory

Espresso

МОДЕЛЬ
SE (Тканина)

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SE (Зерниста шкіра)

6

—

—

—

6

—

—

6

—

—

—

—

HSE (Перфорована шкіра Oxford)

6

6

—

6

6

—

6

6

—

6

6

—

HSE з пакетом Dynamic (Перфорована шкіра Oxford)

6

6

—

6

6

—

6

6

—

6

6

—

Autobiography
(Перфорована шкіра Oxford із логотипом Autobiography)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Autobiography з пакетом Dynamic
(Перфорована шкіра Oxford із логотипом Autobiography)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Алюміній Dark Brushed

6

—

—

—

6

—

—

6

—

—

—

—

Алюміній Micro Mesh

6

—

—

6

6

—

6

6

—

6

6

—

Текстурований алюміній Sport

6

6

—

6

6

—

6

6

—

6

6

—

Рифлений алюміній Dark Engine

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

Шпонована панель Shadow Zebrano

—

—

—

6

6

6

—

—

—

6

6

Шпонована панель Dark Grey Oak

6

6

6

—

—

—

6

6

6

—

—

—

Шпонована панель Grand Black

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Fuji White

6

6

6

6

6

6

6

6

˘

6

6

6

Yulong White*

6

6

˘

6

6

6

˘

˘

˘

6

6

6

Aleutian Silver

6

6

6

6

6

6

6

˘

6

6

6

6

Indus Silver

˘

6

6

6

6

6

˘

6

6

6

6

6

Kaikoura Stone

6

6

6

˘

6

6

6

6

6

˘

6

˘

Aruba

6

6

6

˘

6

6

6

6

6

˘

6

6

Chablis

6

6

6

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

6

Causeway Grey

6

6

˘

6

6

6

˘

6

˘

6

6

6

Montalcino Red

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Firenze Red

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Chile*

˘

6

6

6

6

6

˘

6

6

6

6

6

Aintree Green

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

˘

6

Loire Blue

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Mariana Black

6

6

6

6

6

6

6

˘

6

6

6

6

Barossa*

6

6

6

6

˘

6

6

6

6

6

6

6

Santorini Black

6

˘

6

6

6

6

6

˘

6

6

6

6

Havana

6

˘

6

6

6

˘

6

6

6

6

6

˘

Barolo Black

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

˘

6

КОЛІР КУЗОВА

*Наявність кольорів кузова залежить від моделі та модельного року. Додаткову інформацію отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.
Комбінація, рекомендована дизайнером 6 Можлива комбінація — Неможлива комбінація.

˘
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Цю таблицю призначано лише для довідки. Додаткову інформацію отримайте у найближчого дилера Land Rover.

КОЛЬОРОВІ ГАМИ

EBONY/IVORY

EBONY/TAN

EBONY/PIMENTO

(стор. 51)

(стор. 52)

(стор. 53)

ESPRESSO/
IVORY/TAN
(стор. 54)

ESPRESSO/IVORY/ EBONY/LUNAR/
SAVANNAH
CIRRUS
(стор. 55)
(стор. 56)

EBONY/LUNAR/
SAVANNAH
(стор. 57)

КОЛЬОРИ ІНТЕР'ЄРУ
Колір сидіння

Ebony

Килимове покриття

Ivory

Ebony/
Ivory

Tan

Ebony

Ebony/
Tan

Pimento

Ebony

Ebony/
Pimento
Ebony

Espresso/Ivory/
Tan

Espresso/Ivory/
Savannah

Ebony/Lunar/
Cirrus

Ebony/Lunar/
Savannah

Espresso

Espresso

Ebony

Ebony

МОДЕЛЬ
S (Тканина)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SE (Зерниста шкіра)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

HSE (Перфорована шкіра Oxford)

6

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

HSE з пакетом Dynamic (Перфорована шкіра Oxford)

6

6

—

6

—

6

—

—

—

—

—

Autobiography
(Перфорована шкіра Oxford із логотипом Autobiography)

6

6

6

—

—

—

—

6

6

—

—

Autobiography з пакетом Dynamic
(Перфорована шкіра Oxford із логотипом Autobiography)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

—

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Алюміній Micro Mesh

6

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Текстурований алюміній Sport

6

6

—

6

—

6

—

—

—

—

—

Рифлений алюміній Dark Engine

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Шпонована панель Shadow Zebrano

6

6

6

—

—

—

—

6

6

—

—

Шпонована панель Dark Grey Oak

—

—

—

6

6

6

6

—

—

6

6

Шпонована панель Grand Black

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Fuji White

6

6

6

˘

6

6

6

˘

6

˘

6

Yulong White*

6

6

6

˘

˘

˘

6

6

6

6

˘

Aleutian Silver

6

6

6

6

6

6

6

6

6

˘

6

Indus Silver

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Kaikoura Stone

6

6

6

6

6

6

6

6

˘

6

6

Aruba

6

˘

6

6

6

6

˘

˘

˘

6

6

Chablis

6

6

6

6

6

6

6

6

˘

˘

˘

Scotia Grey

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Corris Grey

6

6

6

˘

6

6

˘

6

6

˘

˘

Causeway Grey

6

6

˘

6

˘

˘

6

6

6

˘

˘

Montalcino Red

6

6

6

—

—

6

˘

—

6

6

—

Firenze Red

˘

6

6

—

—

6

˘

6

—

6

—

Chile*

6

6

6

6

6

6

6

6

—

6

—

Aintree Green

6

6

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

6

Santorini Black

6

˘

˘

6

˘

˘

6

6

6

6

˘

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Алюміній Dark Brushed

КОЛІР КУЗОВА

Barossa*

6

6

6

6

6

6

6

—

—

—

—

Havana

˘

6

6

˘

6

6

6

6

˘

6

6

Barolo Black

6

6

6

6

6

6

˘

6

6

6

6

*Наявність кольорів кузова залежить від моделі та пори року. Додаткову інформацію отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.
˘ Комбінація, рекомендована дизайнером 6 Можлива комбінація — Неможлива комбінація.
Дана таблиця призначана лише для довідки. Додаткову інформацію отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

Варіанти кольору
Для кожного інтер'єру пропонується до
трьох комбінацій кольорів. Цей розділ
допоможе вам обрати кольорову гаму
та зробити салон свого автомобіля
неповторним. Пропонуються також
варіанти оздоблення салону.

3

4
1

5

2

КОЛЬОРОВІ ГАМИ

Ebony/Lunar

2

3

4

5

НИЖНЯ СЕКЦІЯ
ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ

ВЕРХНЯ
ОКАНТОВКА ДВЕРІ

ДВЕРНИЙ
ПІДЛОКІТНИК

НИЖНЯ
ОКАНТОВКА ДВЕРЕЙ

Ebony

Lunar

Lunar

Lunar

Ebony

Espresso

Almond

Almond

Almond

Almond

Ebony/Cirrus

Ebony

Cirrus

Cirrus

Cirrus

Ebony

Espresso/Ivory

Espresso

Ivory

Ivory

Ivory

Ivory

Ebony/Ivory

Ebony

Ivory

Ivory

Ivory

Ebony

Ebony/Tan

Ebony

Tan

Tan

Tan

Ebony

Ebony/Pimento

Ebony

Pimento

Pimento

Pimento

Ebony

Espresso/Ivory/Tan

Espresso

Ivory

Ivory

Tan

Ivory

Espresso/Ivory/Savannah

Espresso

Ivory

Ivory

Savannah

Ivory

Ebony/Lunar/Cirrus

Ebony

Lunar

Lunar

Cirrus

Ebony

Ebony/Lunar/Savannah

Ebony

Lunar

Lunar

Savannah

Ebony

Espresso/Almond
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1
ВЕРХНЯ СЕКЦІЯ
ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ

Ebony / Lunar (пропонується для моделей S, SE, HSE, HSE з пакетом Dynamic, Autobiography, Autobiography з пакетом Dynamic)

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Зображений інтер'єр:
інтер'єр HSE кольору Ebony/Lunar,
сидіння Ebony, вставки з алюмінію
Dark Brushed.

Варіанти сидіння

Ebony

Варіанти декоративних вставок

Алюміній Dark Brushed

Рифлений алюміній Dark Engine

Пропонуються варіанти інтер'єру:
тканина для моделей S
зерниста шкіра для моделей SE
шкіра Oxford для моделей HSE
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.
Варіанти кольорових гам — див. стор. 44.

Lunar

Алюміній Micro Mesh

Шпонована панель Grand Black

Ebony/Lunar

Текстурований алюміній Sport

Шпонована панель Dark Grey Oak

47

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ
Espresso / Almond (пропонується для моделей SE, HSE, HSE з пакетом Dynamic, Autobiography, Autobiography з пакетом Dynamic)

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography кольору
Espresso/Almond, сидіння Espresso/
Almond, вставки шпонована панель
Shadow Zebrano.

Варіанти сидіння

Espresso

Варіанти декоративних вставок

Алюміній Dark Brushed

Рифлений алюміній Dark Engine

Пропонуються варіанти інтер'єру:
зерниста шкіра для моделей SE
шкіра Oxford для моделей HSE
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.
Варіанти кольорових гам — див. стор. 44.
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Almond

Алюміній Micro Mesh

Шпонована панель Grand Black

Espresso/Almond

Текстурований алюміній Sport

Шпонована панель Shadow Zebrano

Ebony / Cirrus (пропонується для моделей SE, HSE, HSE з пакетом Dynamic, Autobiography, Autobiography з пакетом Dynamic)

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Зображений інтер'єр:
інтер'єр HSE кольору Ebony/
Cirrus, сидіння Ebony, вставки
шпонована панель
Grand Black.

Варіанти сидіння

Ebony

Варіанти декоративних вставок

Алюміній Dark Brushed

Рифлений алюміній Dark Engine

Пропонуються варіанти інтер'єру:
зерниста шкіра для моделей SE
шкіра Oxford для моделей HSE
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.
Варіанти кольорових гам — див. стор. 44.

Cirrus

Алюміній Micro Mesh

Шпонована панель Grand Black

Ebony/Cirrus

Текстурований алюміній Sport

Шпонована панель Dark Grey Oak
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ
Espresso / Ivory (пропонується для моделей HSE, HSE з пакетом Dynamic, Autobiography, Autobiography з пакетом Dynamic)

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography кольору
Espresso/Ivory, сидіння Espresso/Ivory,
вставки з алюмінію Micro Mesh.
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Варіанти сидіння

Варіанти декоративних вставок
Пропонуються варіанти інтер'єру:
шкіра Oxford для моделей HSE
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.

Espresso

Алюміній Micro Mesh

Шпонована панель Grand Black

Ivory

Текстурований алюміній Sport

Шпонована панель Shadow Zebrano

Espresso/Ivory

Рифлений алюміній Dark Engine

Варіанти кольорових гам — див. стор. 44.

Ebony / Ivory (пропонується для моделей HSE, HSE з пакетом Dynamic, Autobiography, Autobiography з пакетом Dynamic)

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography кольору
Ebony/Ivory, сидіння Ebony/Ivory,
вставки з алюмінію Micro Mesh.

Варіанти сидіння

Варіанти декоративних вставок
Пропонуються варіанти інтер'єру:
шкіра Oxford для моделей HSE
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.

Ebony

Алюміній Micro Mesh

Шпонована панель Grand Black

Ivory

Текстурований алюміній Sport

Шпонована панель Shadow Zebrano

Ebony/Ivory

Рифлений алюміній Dark Engine

Варіанти кольорових гам — див. стор. 45.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ
Ebony / Tan (пропонується для моделей HSE з пакетом Dynamic та Autobiography з пакетом Dynamic)

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography з пакетом
Dynamic кольору Ebony/Tan, сидіння
Ebony/Tan, вставки шпонована панель
Dark Grey Oak.
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Варіанти сидіння

Варіанти декоративних вставок
Пропонуються варіанти інтер'єру:
шкіра Oxford для моделей HSE
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.

Tan

Текстурований алюміній Sport

Шпонована панель Dark Grey Oak

Ebony/Tan*

Рифлений алюміній Dark Engine

Шпонована панель Grand Black

*Пропонується лише для моделей Autobiography з пакетом Dynamic.

Варіанти кольорових гам — див. стор. 45.

Ebony / Pimento (пропонується для моделей HSE з пакетом Dynamic та Autobiography з пакетом Dynamic)

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography з пакетом Dynamic
кольору Ebony/Pimento, сидіння Ebony/
Pimento, вставки з рифленого алюмінію
Dark Engine.

Варіанти сидіння

Варіанти декоративних вставок
Пропонуються варіанти інтер'єру:
шкіра Oxford для моделей HSE
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.

Pimento

Текстурований алюміній Sport

Шпонована панель Dark Grey Oak

Ebony/Pimento*

Рифлений алюміній Dark Engine

Шпонована панель Grand Black

*Пропонується лише для моделей Autobiography з пакетом Dynamic.

Варіанти кольорових гам — див. стор. 45.
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ
Espresso / Ivory / Tan (пропонується тільки для моделей Autobiography і Autobiography з пакетом Dynamic)

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography кольору
Espresso/Ivory/Tan, сидіння Espresso/
Ivory/Tan, вставки шпонована панель
Shadow Zebrano.

Варіанти сидіння

Варіанти декоративних вставок
Пропонуються варіанти інтер'єру:
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.

Espresso/Ivory/Tan

Рифлений алюміній Dark Engine

Шпонована панель Grand Black
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Шпонована панель Shadow Zebrano

Варіанти кольорових гам — див. стор. 45.

Espresso / Ivory / Savannah (пропонується тільки для моделей Autobiography і Autobiography з пакетом Dynamic)

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography кольору
Espresso/Ivory/Savannah,
сидіння Espresso/Ivory/Savannah
вставки з рифленого алюмінію
Dark Engine.

Варіанти сидіння

Варіанти декоративних вставок
Пропонуються варіанти інтер'єру:
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.

Espresso/Ivory/Savannah

Рифлений алюміній Dark Engine

Шпонована панель Shadow Zebrano

Варіанти кольорових гам — див. стор. 45.

Шпонована панель Grand Black
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ
Ebony / Lunar / Cirrus (пропонується тільки для моделей Autobiography з пакетом Dynamic)

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography з пакетом
Dynamic кольору Ebony/Lunar/Cirrus,
сидіння Ebony/Lunar/Cirrus, вставки
шпонована панель Dark Grey Oak.

Варіанти сидіння

Варіанти декоративних вставок
Пропонуються варіанти інтер'єру:
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.

Ebony/Lunar/Cirrus

Рифлений алюміній Dark Engine

Шпонована панель Grand Black
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Шпонована панель Dark Grey Oak

Варіанти кольорових гам — див. стор. 45.

Ebony / Lunar / Savannah (пропонується тільки для моделей Autobiography з пакетом Dynamic)

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Зображений інтер'єр:
інтер'єр Autobiography з пакетом
Dynamic кольору Ebony/Lunar/
Savannah, сидіння Ebony/Lunar/
Savannah вставки шпонована
панель Dark Grey Oak.

Варіанти сидіння

Варіанти декоративних вставок
Пропонуються варіанти інтер'єру:
шкіра Oxford із логотипом Autobiography
для моделей Autobiography.

Ebony/Lunar/Savannah

Рифлений алюміній Dark Engine

Шпонована панель Dark Grey Oak

Варіанти кольорових гам — див. стор. 45.

Шпонована панель Grand Black
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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8-швидкісна автоматична коробка передач з CommandShift® 2

Електрична система підсилювання (EPAS)

Усі бензинові та дизельні двигуни моделей Range Rover Sport комплектуються сучасною
8-швидкісною автоматичною коробкою передач із електронним керуванням, у якій інженери
Land Rover поєднали плавне перемикання з миттєвим реагуванням та видатною паливною
ефективністю. Маючи вісім передатних чисел із малим кроком, перемикання передач
відбуваються майже непомітно, та кожне з них триває лише 200 мілісекунд.

Електрична система підсилювання EPAS (Electric Power Assisted Steering) гарантує точне,
адекватне управління та високу маневреність. Система підсилювання враховує швидкість
руху автомобіля, тому керування легке і чутливе за малих швидкостей та жорсткіше за вищих
швидкостей.

Система динамічної стабілізації Dynamic Response

Пневматична підвіска з електронним керуванням

Система розподілу крутного моменту Torque Vectoring

Система Dynamic Response перетворює рухи керма у сигнали гідравлічної системи,
що контролює крен та систему підтримання курсової стійкості, оптимізуючи дорожні
характеристики автомобіля та забезпечуючи комфорт пасажирів. Ця система доповнює
функції системи Adaptive Dynamics, яка відстежує рухи автомобіля понад 500 разів за
секунду, реагуючи на дії водія або вплив дороги практично миттєво, допомагаючи отримати
більшу керованість і мінімізувати нахил кузова задля спокійної їзди.

Range Rover Sport обладнано повністю незалежною пневматичною підвіскою нового
покоління, яка підтримує автомобіль у чотирьох точках, що забезпечує найкращі у своєму
класі комфорт і характеристики при пересуванні як дорогами, так і бездоріжжям.
У позашляховому режимі система пневматичної підвіски з електронним керуванням
автоматично перемикається між двома значеннями дорожнього просвіту. Якщо швидкість
не перевищує 50 км/год максимальний дорожній просвіт збільшується на 65 мм відносно
нормального значення.

Система Torque Vectoring застосовує електронний диференціал і гальмівну систему
автомобіля задля забезпечення постійного контролю над розподілом крутного моменту
двигуна між чотирма колесами під час поворотів, що поліпшує зчеплення коліс із дорогою та
зручність керування, а також зменшує явище недостатнього повертання, утримуючи відповідну
постійну швидкість.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система Terrain Response® 2
Система нового покоління Terrain Response® 2 відстежує умови керування та автоматично
оптимізує параметри автомобіля так, аби вони відповідали вимогам рельєфу. Це забезпечує
найвищий рівень комфорту керування по будь-яких поверхнях, в тому числі по траві/гравію/
снігу, багну/коліях, піску та великих каменях. 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.

Автомобіль на ілюстрації ліворуч — HSE кольору Firenze Red.

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua
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Адаптивний круїз-контроль Adaptive Cruise Control із функціями руху в щільному
потоці Queue Assist та інтелектуального екстреного гальмування Intelligent Emergency
Braking, активні ремені безпеки
Adaptive Cruise Control (ACC) — це вдосконалена система круїз-контролю, що допомагає
підтримувати попередньо задану відстань від автомобіля попереду, навіть якщо той змінює
швидкість. Функція автоматичної підтримки дистанції Queue Assist розширює можливості
системи адаптивного круїз-контролю. Вона призначена для того, щоб автомобіль зупинявся,
потрапивши до складного транспортного потоку.
Функція інтелектуального екстреного гальмування застосовує радар для визначення авто, що
рухаються у тому ж напрямку, та автоматично зменшує швидкість удару, якщо вважає, що
фронтальне зіткнення неминуче.

Система розпізнавання дорожніх знаків Traffic Sign Recognition і система
попередження про зміну смуги руху Lane Departure Warning
Система Traffic Sign Recognition сканує дорогу попереду, відшукує знаки обмеження
швидкості та відображає інформацію на панелі приладів.
Система Lane Departure Warning застосовує встановлену перед дзеркалом заднього виду
спрямовану вперед камеру, щоб відстежувати розмітку дороги по обидва боки автомобіля.
Вона надає попередження у вигляді відчутної вібрації керма, коли автомобіль залишає
свою смугу руху, а також вмикає індикатори. (Ця система працює у певному діапазоні
швидкостей).
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Контроль «мертвих» зон Blind Spot Monitor із функцією відстеження автомобілів,
які наближаються, Closing Vehicle Sensing
За допомогою датчиків, встановлених по боках та під заднім бампером, ці системи побачать
те, що ви могли проґавити. Якщо інший автомобіль потрапляє у «мертву» зону, у відповідному
дзеркалі на дверях з'являється попереджувальне світло.
Функція Closing Vehicle Sensing сканує простір далеко позаду автомобіля, щоб визначити
транспортні засоби, що швидко наближаються позаду та можуть становити загрозу
маневруванню під час зміни смуги.

Система допомоги під час паркування Park Assist
Range Rover Sport було створено, щоб задовольняти потребам сьогодення. Паркування
простішає з використанням функції паралельного паркування, можливості якої можна розширити
із додаванням функцій паралельного виїзду, перпендикулярного паркування та кругового
контролю відстані паркування. Цей автомобіль залишається жвавим усюди — чи то на звивистій
дорозі, чи то у щільному міському потоці машин.

Можлива комплектація системою попередження про небезпеку зіткнення під час руху заднім
ходом (Reverse Traffic Detection).

Адаптивні головні ксенонові фари (з омивачами головних фар)

Панель приладів на тонкоплівкових транзисторах

Світлодіодні лампи поєднують практичність із визначним дизайном: динамічні ксенонові фари
повертаються услід за дорогою, в той час як статичні фари освітлення поворотів спрямовані
на край тротуару, що надає водієві більшої впевненості вночі.

Віртуальна панель приладів розміром 12,3 дюйма застосовує сучасну технологію
відтворення зображень із високою роздільною здатністю та новітні засоби кольорової
графіки для чіткого відображення інформації про головні параметри автомобіля. Цю
систему з віртуальним годинником, що виглядає як справжній хромований годинник, можна
налаштувати на відображення лише інформації, яка стосується поточної дорожньої ситуації.

Подвійний сенсорний екран

Система контролю глибини броду Wade Sensing™

Можливість конфігурації освітлення користувачем — це новий рівень персоналізації салону
та створення вишуканого середовища. Застосовуючи комбінацію кольорових світлодіодів,
ця функція дозволяє пасажирам налаштовувати відтінки та змінювати атмосферу відповідно
до свого настрою. Десять кольорів — від яскравого блакитного до холодного білого та
енергійного червоного — здатні задовольнити будь-який смак та настрій.

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.

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 за 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.

Акустична система

Розважальна система для пасажирів задніх сидінь

Програми InControl™*

Технологія Meridian™ відтворює звук приголомшливої якості. Ця краща у своєму класі
система має конфігурацию Meridian Signature Reference Audio з 23 гучномовцями,
включаючи сабвуфер, для створення повного ефекту об'ємного звуку.

Розважальну систему для пасажирів задніх сидінь можна комплектувати двома 8-дюймовими
вбудованими або 10,2-дюймовими відеоекранами, вона має також пару цифрових
бездротових навушників WhiteFire®, один порт USB у другому ряду та власний пульт
дистанційного керування.

Програми Land Rover InСontrol™ дозволяють використовувати на сенсорному екрані
автомобіля оптимізовані для нього додатки смартфона. За допомогою порта USB програм
InControl можна насолодитися різноманітністю оптимізованих для автомобіля додатків, таких
як: контакти, календар і музичний плеєр, та інших, розроблених сторонніми виробниками
додатків для автомобіля по мірі їх реалізації. Окрім цього, під час використання програм
InControl ваш смартфон може заряджатися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративне освітлення салону

Вона має функцію «Journey Status», яка відображає навігаційну інформацію загального
характеру для пасажирів задніх сидінь, зокрема, час і відстань до місця призначення.

*Ця функція не пропонується у деяких країнах. Додаткову інформацію можна отримати в офіційного дилера Land Rover.
WhiteFire® є зареєстрованою торгівельною маркою компанії Unwired Technology LLC і компанія Land Rover використовує ці марки відповідно до ліцензії.
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Ширина зі складеними дзеркалами 2073 мм
Ширина з розкладеними дзеркалами 2220 мм

Висота
1780 мм

Колісна база 2923 мм

Колія передніх коліс 1690 мм

Шляховий просвіт

Колія задніх коліс 1685 мм

Позашляхове положення кузова — 278 мм
Нормальне положення кузова — 213 мм

Звичайний дорожній просвіт
З даховими рейлінгами 1780 мм
З даховою антеною 1801 мм
З відкритим панорамним люком 1817 мм
Режим висоти для посадки пневмопідвіски зменшує
кожне з наведених значень на 50 мм.

Багажне відділення

Загальна довжина 4850 мм

Задні сидіння у нормальному положенні
Висота 767 мм, ширина 1285 мм
Об'єм багажника 784 л
Ширина між колісними арками 1120 мм
Довжина на рівні підлоги 1043-1143 мм
Задні сидіння складені
Висота 767 мм, ширина 1285 мм
Об'єм багажника 1761 л
Ширина між колісними арками 1120 мм
Довжина на рівні підлоги 1871 мм

Висота салону над сидіннями

A

Дорожній просвіт
Позашляховий режим
(Гібрід)
Звичайний режим (Гібрід)

B
A

B

C

Кут в'їзду

Кут переїзду

Кут з'їзду

33,0°

27,2° (25,9°)

31,0°

24,3°

19,4° (18,9°)

24,9°

Максимальна висота салону над передніми
сидіннями з панорамним люком 1002 мм
Висота салону над задніми сидіннями 993 мм

Діаметр розвороту
Між бордюрами 12,3 м
Між стінами 12,5 м
Кількість обертів керма
від упору до упору 2,78

Глибина броду
Максимальна глибина броду 850 мм
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3,0 Л ДИЗЕЛЬНИЙ
ДВИГУН SDV6

3,0 Л ГІБРИДНИЙ
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН SDV6

4,4 Л ДИЗЕЛЬНИЙ
ДВИГУН SDV8

3,0 Л БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН V6

5,0 Л БЕНЗИНОВИЙ
ДВИГУН V8
З НАГНІТАЧЕМ

2993

2993

2993

4367

2995

5000

6

6

6

8

6

8

Поздовжнє V6

Поздовжнє V6

Поздовжнє V6

Поздовжнє V8

Поздовжнє V6

Поздовжнє V8

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ДИНАМІЧНІ ТА ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3,0 Л ДИЗЕЛЬНИЙ
ДВИГУН TDV6
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА
Робочий об'єм (см3)
Кількість циліндрів
Розташування циліндрів
Кількість клапанів на циліндр

4

4

4

4

4

4

Діаметр циліндра (мм)

84

84

84

84

84,5

92,5

Хід поршня (мм)

90

90

90

98,5

89

93

16,1

16,1

16,1

16,1

10,5

9,5

190 (258) / 4000

215 (292) / 4000

250 (340) / 4000**

250 (339) / 3500

250 (340) / 6500

375 (510) / 6000 – 6500

600 / 2000

600 / 2000

700 / 1500 – 3000**

740 / 1750 – 2300

450 / 3000 – 5000

625 / 2500 – 5500

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

350

380

380

380

350

380

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

Дискові вентильовані

350

365

365

365

350

365

Ступінь стиску (:1)
Максимальна потужність кВт (к.с.) за об/хв
Максимальний крутний момент, Нм за об/хв
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА
Тип передніх гальм
Діаметр передніх гальм (мм)
Тип задніх гальм
Діаметр задніх гальм (мм)
ВАГА (кг)
Вага
Максимальна вага з вантажем (5 сидінь / 5+2 сидінь)
Максимальне навантаження на передній міст
Максимальне навантаження на задній міст (5 сидінь / 5+2 сидінь)

2115

2115

2372

2398

2147

2335

3020 / 3170

3020 / 3170

3150 / 3250

3200 / 3250

2950

3050 / 3200

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1775 / 1900

1775 / 1900

1775 / 1900

1775 / 1900

1730

1775 / 1900

БУКСИРУВАННЯ (кг)
Причіп без гальм

750

750

750

750

750

750

Максимальна вага причепа

3500

3500

3000

3500

3500

3500

Максимальне навантаження на зчіпний пристрій

150

150

120

150

150

150

6500 / 6650

6500 / 6650

6150 / 6250

6700 / 6750

6450

6550 / 6700

100

100

100

100

100

100

Максимальна вага автомобіля з причепом / повна вага автопоїзда
(5 сидінь / 5+2 сидінь)
ВАНТАЖ НА ДАХУ (кг)
Максимальна вага вантажу на даху (включаючи рейлінги)
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

210 / 130

210 (222*) / 130 (138*)

210 (225*)

210 (225*)

210 / 130

225 (250*) / 140 (155*)

Розгін (с) 0-100 км/год

Максимальна швидкість км/год

7,6

7,2

6,7

6,9

7,2

5,3

Розгін (с) 0-60 км/год

7,1

6,8

6,4

6,5

6,9

5,0

Корисна ємність паливного бака, л

80

80

80

105

105

105

4

4

4

4

—

—

Дизельний сажовий фільтр (DPF)

*Пропонується лише для моделей із пакетом Dynamic. **Разом з електромотором.
4 Стандартна комплектація — Не пропонується.
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Складані бічні підніжки
VPLWP0192, VPLWP0191, VPLWP0177, VPLWP0173 та будь-які з VPLWP0178,
VPLWP0181 (для авто з системою попередження про зміну смуги руху Lane
Departure), VPLWP0179 (для авто з конфігурацією сидінь 5+2) або VPLWP0180
(для авто з конфігурацією сидінь 5+2 та Lane Departure)

Бічні труби*
VPLWP0154

Фіксовані бічні підніжки полегшують посадку в автомобіль та вихід з нього, а також
спрощують доступ до даху. Дизайн цього аксесуару включає логотип Range Rover та яскраве
оздоблення алюмінієм, що доповнює загальний стиль автомобіля. Сумісні з системою Wade
Sensing™ на моделях 2015 року. Оновлення програмного забезпечення гарантує сумісність
із попередніми моделями.

Виготовлені з нержавіючої сталі з полірованою поверхнею ці деталі допомагають
захистити автомобіль в умовах бездоріжжя. Їх міцний позашляховий вигляд доповнює
дизайн автомобіля.

Захист передній із нержавіючої сталі
VPLWP0162

Захист задній із нержавіючої сталі
VPLWP0163

Бічні молдинги
VPLWP0159

Виготовлений у позашляховому стилі, цей захист для передньої частини автомобіля має
першокласну поліровану поверхню.

Захист задній із нержавіючої сталі (для авто, оснащених комплектом для
буксирування)**
VPLWP0164

Призначені для захисту панелей дверей від випадкового пошкодження з боку сусідніх
автомобілів. Пофарбовані у колір кузова, вони мають якісне оздоблення та відповідають
загальній естетиці вашого Range Rover Sport.

Елегантні практичні підніжки полегшують посадку в автомобіль та вихід з нього. У складеному
стані бічні підніжки знаходяться під нижньою повздовжньою балкою та автоматично
розкладаються, коли відчиняються двері, або за командою з брелока ключів.
Вони складаються автоматично, коли двері закрито.

*Встановлення бічних підніжок або бічних захисних труб може вплинути на позашляхові властивості автомобіля.
**Можливе використання разом із фаркопом із електроприводом VPLWT0111.
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Фіксовані бічні підніжки*
VPLGP0226
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20-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 520»
ОЗДОБЛЕННЯ GLOSS BLACK
VPLWW0090*

21-ДЮЙМОВІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ
«STYLE 507»
ОЗДОБЛЕННЯ GLOSS BLACK FINISH
VPLWW0091*

21-ДЮЙМОВІ КОВАНІ з 9-МА СПИЦЯМИ
«STYLE 705»
ПОВНЕ МЕХАНІЧНЕ ПОЛІРУВАННЯ
VPLWW0083*

21-ДЮЙМОВІ КОВАНІ з 9-МА СПИЦЯМИ
«STYLE 705»
З МАТОВИМ ОЗДОБЛЕННЯМ
VPLWW0084*

21-ДЮЙМОВІ КОВАНІ з 9-МА СПИЦЯМИ
«STYLE 705»
ОЗДОБЛЕННЯ SATIN BLACK
VPLWW0085*

22-ДЮЙМОВІ КОВАНІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ
СПИЦЯМИ «STYLE 514»
МЕХАНІЧНЕ ПОЛІРУВАННЯ
VPLWW0086*†

*Лише обід. Центральні ковпаки продаються окремо.
†
Не пропонуються для автомобілів із конфігурацією сидінь 5+2.

22-ДЮЙМОВІ КОВАНІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ
СПИЦЯМИ «STYLE 514»
ОЗДОБЛЕННЯ CERAMIC POLISHED
VPLWW0088*†

22-ДЮЙМОВІ КОВАНІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ
СПИЦЯМИ «STYLE 514»
ПОВНІСТЮ ПОФАРБОВАНІ У СІРИЙ КОЛІР
VPLWW0087*†

22-ДЮЙМОВІ КОВАНІ з 5-МА ПОДВІЙНИМИ
СПИЦЯМИ «STYLE 514»
ПОВНІСТЮ ПОФАРБОВАНІ У КОЛІР LOW GLOSS BLACK
VPLWW0089*†

Додаткові опції комплектації дисками
Пропонується асортимент ексклюзивних дисків преміум-класу для моделей Range Rover Sport. Виготовлені з якісних матеріалів, в тому числі з кованого алюмінію, вони мають
різноманітне оздоблення. Пропонуються диски діаметром 20, 21 і 22 дюйми.
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Спортивні накладки на педалі з нержавіючої сталі
VPLGS0160 — лівостороннє керування
Накладки на педалі з нержавіючої сталі мають яскравий дизайн та приховане кріплення,
що створює рівну поверхню.

Накладки на пороги з підсвіткою
VPLWS0208
Накладки на пороги з підсвіткою, що можна встановити з боків водія та пасажира
переднього сидіння, запрошують вас до салону.
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Килимки класу преміум
LR041635 — Ebony — лівостороннє керування
LR041634 — Espresso — лівостороннє керування
Вовняні килимки з густим ворсом та водонепроникною основою вагою 2050 г.

Персональні накладки на пороги з підсвіткою
VPLWS0212 — Передні
VPLWS0209 — Комплект для автомобіля
Ви можете ще більше персоналізувати свій автомобіль, замовивши накладки зі власним
текстом, виконаним шрифтом за вашим вибором, що будуть підсвічені м’яким білим
світлом. Пропонується повний комплект для автомобіля (передня пара персональна, задня
лише з підсвіткою), або лише передня пара.

Гумові килимки
VPLWS0190 — лівостороннє керування
Гумові килимки розміщуються у нішах для ніг пасажирів першого та другого рядів та
захищають авто від бруду.

Зовнішні накладки на пороги дверей
VPLWS0207
Підсилення порогів дверей з алюмінію з лазерним гравіюванням емблеми «Sport».

Перегородка багажного відділення — на повну висоту
VPLWS0235
Перегородка багажного відділення запобігає потраплянню багажу у пасажирський салон.
Вона має зручний отвір для лиж, який дозволяє перевозити довгі речі за використання
відповідної опції задніх сидінь.
Перегородка багажного відділення — на половину висоти
VPLWS0236

Накладка на поріг багажного відділення з підсвіткою
VPLWS0211PVJ — Ebony
VPLWS0211AAM — Espresso

Накладка на поріг багажного відділення
VPLWS0210PVJ — Ebony
VPLWS0210AAM — Espresso

Виготовлена з нержавіючої сталі з добре полірованою поверхнею ця накладка захищає
багажник під час завантаження та розвантаження. М’яке освітлення надає відмінного
оздоблення багажному відділенню.

Виготовлена з нержавіючої сталі з добре полірованою поверхнею ця накладка захищає
багажник під час завантаження та розвантаження.

Гумовий килимок для багажного відділення
VPLWS0225

Захисний короб у багажник
VPLWS0224

Гумовий килимок з емблемою Range Rover захищає килимове покриття багажника від
бруду. Пропонується також подовження гумового килимка для захисту спинок задніх сидінь
у складеному стані — Дет. №: VPLWS0223

Захисний короб чудово захищає покриття підлоги та стін багажного відділення від брудного
та вологого спорядження.

Перегородка багажного відділення — розділювач багажника
VPLWS0237

Рейлінги, встановлені у багажному відділенні, допомагають створити нові варіанти розміщення
вантажу. Багажні рейлінги сумісні з комплектом для утримання багажу.
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Рейлінги багажного відділення
VPLWS0242 — 5 сидінь
VPLWS0243 — 5+2 сидінь

Комплект для утримання багажу
VPLGS0171
Комплект кріпильних елементів, які встановлюються на рейлінгах багажника за допомогою
швидкознімних замків, забезпечують безліч варіантів фіксації багажу. До комплекту
кріпильних елементів входять втяжна стропа з інерційною котушкою, телескопічний стрижень
і чохол для зберігання.
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Рейлінги на дах*
VPLWR0104 — оздоблення Black†
VPLWR0103 — оздоблення Silver††
Рейлінги сприяють зручному встановленню
поперечин на дах. Передбачені місця
кріплення гарантують оптимальний
розподіл ваги та кращі динамічні
характеристики автомобіля.

Поперечини*
VPLGR0102

Багажна решітка*
LR006848

T-подібний переріз дозволяє
використовувати повну довжину поперечин,
надаючи місце для розміщення багатьох
аксесуарів. Аеродинамічний профіль
зменшує опір повітря та шум. Без рейлінгів.

Гнучка система для розміщення вантажу на даху. Максимальна вантажопідйомність 75 кг.**
Пристрій для перевезення велосипеда на даху (не зображено)*
VPLFR0091
Пристрій для перевезення велосипеда на даху — з фіксацією за виделку та тримачем
колеса (не зображено)* VPLWR0101

Багажник для лиж і сноуборду* — LR006849
Вміщає чотири пари лиж або два сноуборди. Оснащено замком для захисту. Максимальна
вантажопідйомність 36 кг.**
Багажник для водноспортивного спорядження (не зображено) — VPLGR0107
Вміщає одну дошку для серфінгу, вітрильну дошку, або одне каное чи каяк. Має
універсальний тримач із замком для перевезення мачти або весел. Нахиляється для
полегшення завантаження та розвантаження. Максимальна вантажопідйомність 45 кг.**

Максимальне навантаження — 100 кг, за встановлення рейлінгів висота автомобіля
збільшується на 88 мм.
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Великий спортивний контейнер*
VPLWR0100

Багажний контейнер*
VPLVR0062

Має систему швидкої фіксації для зручного, безпечного встановлення. До комплекту входить
опорна підкладка з нековзною поверхнею для підвищеної безпеки завантаження. Дозволяє
перевозити до чотирьох пар лиж або п'яти сноубордів. Місткість 430 л. Максимальна
вантажопідйомність 75 кг.**

Багажний контейнер із оздобленням Gloss Black відкривається з обох боків та має міцний
вузол кріплення для зручної та швидкої фіксації до дахових поперечин. Оснащено замком для
захисту. Місткість 410 л. Максимальна вантажопідйомність 75 кг.**

*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. †Для встановлення рейлінгів для даху з оздобленням Black потрібні заглушки
дахових рейлінгів — VPLWR0108.
††
Для встановлення рейлінгів для даху з оздобленням Silver потрібні заглушки дахових рейлінгів — VPLWR0109.

Пристрій для перевезення велосипедів на фаркопі
Пристрій для двох велосипедів — VPLVR0067 — лівостороннє керування
Пристрій для трьох велосипедів — VPLVR0069 — лівостороннє керування
Пристрій для чотирьох велосипедів — VPLVR0106 — лівостороннє керування
Пропонуються пристрої для перевезення двох, трьох або чотирьох велосипедів. Пристрій має
світлодіодне освітлення, місце для встановлення номерного знака, швидкознімний фіксатор для
зручності користування та замок для захисту. Максимальне навантаження — 60 кг (пристрій
для чотирьох велосипедів).
Для встановлення пристроїв для двох або трьох велосипедів потрібен окремий теплозахисний
екран — дет. №: VPLWR0124
Для встановлення пристрою для чотирьох велосипедів потрібен окремий теплозахисний
екран — дет. №: VPLWR0123

Відбиваючий екран на лобове скло
VPLWS0231

Накладки на дзеркала з оздобленням Noble
VPLGB0073

Чохол захищає автомобіль Range Rover Sport від впливу будь-якої погоди.

Допомагає підтримувати комфортну прохолодну температуру в салоні під час спеки.

Накладки на дзеркала з оздобленням Noble Plated доповнюють дизайн автомобіля
Range Rover Sport.

Фаркоп з електроприводом
VPLWT0111, VPLWT0123, VPLWT0122 та один з наступних: VPLWB0140,
VPLWB0135 чи VPLWB0138

Фаркоп регульованої висоти та арматура
VPLWT0159 та VPLWB0139, VPLWB0136
чи VPLWB0137

13-контактний електричний роз'єм
до причепу
VPLWT0114

Передні бризковики
VPLWP0165

Фаркоп з електроприводом непомітно ховається під бампер та забезпечує чистий
привабливий вигляд автомобіля. Тривалість випуску/прибирання 12 секунд.
Максимальна вага причепа 3500 кг.

Ця унікальна система Range Rover Sport має
три різні висоти буксирування та можливість
налаштування висоти за лічені секунди.
Максимальна вага причепа 3500 кг.

Роз'єми європейського стандарту
забезпечують електроживлення задніх
габаритних вогнів та внутрішнього освітлення
причепа. Пропонується для фаркопа
регульованої висоти.

*Максимальна вага причепа для гібридних моделей 3000 кг.
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Чохол для автомобіля
VPLWC0061

Передні бризковики для складаних бічних підніжок (не зображено)
VPLWP0167
Задні бризковики
VPLWP0166
Бризковики призначені для зменшення розбризкування від коліс і захисту лакофарбового
покриття авто. Постачаються парою у комплекті.
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ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ LAND ROVER:
Київ

Одеса

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

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

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

Сімферополь

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

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

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

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. Компанія Land Rover докладає
усіх зусиль, аби забезпечити відповідність усієї інформації стану технічної документації на час публікації, але цю брошуру не можна
розглядати ані як бездоганне керівництво до технічних нормативів, ані як комерційну пропозицію щодо продажу окремого автомобіля.
За будь-яких домовленостей або запевнень, явних або неявних, дистриб'ютери та дилери не є агентами Jaguar Land Rover Limited.
На всі сертифіковані аксесуари Land Rover, які встановлюються офіційним дилером впродовж одного місяця або протягом пробігу 1600 км
(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 відповідають тим самим високим стандартам якості, що і наші автомобілі. Вони випробовуються на стійкість до високих та низьких
температур, корозії, ударів та розкриття подушки безпеки, і це лише деякі з тестів, яким піддається наша продукція та які гарантують надійність
аксесуарів, а також, що важливо, їхню відповідність усім 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 доступних кольорів і технічних
характеристик звертайтеся 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.
Автомобіль на ілюстрації ліворуч — Autobiography з пакетом опцій Dynamic кольору Chile (червоний).
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