
NEW DISCOVERY SPORT 



ДИЗАЙН ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Стор. 2 Стор. 6



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стор. 13 Стор. 16
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Новий Discovery Sport є першою моделлю, виконаною у дизайні нового покоління позашляховиків Land Rover. 
Це сучасний, функціональний, привабливий автомобіль із пропорційним і компактним дизайном кузова та 
цілеспрямованою поставою. Неповторний силует та чудово висічені поверхні поєднано для створення транспортного 
засобу, з яким налаштовується справжній емоційний зв'язок.
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Привабливість дизайну кузова має своє продовження всередині салону — в оригінальному поєднанні горизонтальних 
та вертикальних ліній. Обтічні поверхні, неперевершені елементи оздоблення та опціональний вибір преміум-шкіри 
демонструють усі переваги універсального пакету внутрішнього дизайну. Витончений кузов і розкішний салон непомітно 
для очей перетворюються на транспортний засіб, що має чітко виражений ДНК Discovery та впевнено рухається 
у майбутнє.
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*Пропонується лише для автомобілів, оснащених п'ятьма сидіннями.

Land Rover завжди був синонімом високих функціональних можливостей і новий Discovery Sport відповідає найбільш 
вимогливим очікуванням. Надійна та впевнена система керування автомобілем відрізняється швидкою реакцією 
і довершена інтенсивною артикуляцією коліс та інноваційними технологіями високої прохідності, такими як Terrain 
Response® і опціональна Wade Sensing™*.
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Автомобіль демонструє максимальні експлуатаційні якості навіть у найскладніших умовах бездоріжжя. Terrain Response® 
чудово адаптує відповідні реакції двигуна, коробки передач, центрального диференціала та систем шасі для оптимізації 
керування автомобілем та комфорту. Більш того, ці технології випробовувалися протягом 18 місяців у найбільш 
виснажливих умовах і в понад 20 країнах. Все можливе і неможливе — до ваших послуг.
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Новий Discovery Sport рясніє усіма технічними досягненнями, аби перетворити водіння на справжнє задоволення. 
Опціональні системи керування, серед яких системи Active Driveline*, Torque Vectoring by Braking та система 
адаптивного управління підвіскою Adaptive Dynamics із амортизаторами MagneRide™, забезпечують найбільш впевнене 
і надійне керування автомобілем, яке тільки можна собі уявити. І, оскільки системна інформація постійно передається 
на восьмидюймовий сенсорний екран транспортного засобу, ви завжди відчуватимете себе центром управління.

*Пропонується лише для автомобілів, оснащених п'ятьма сидіннями. 11





Сім'я і друзі хочуть виїхати кудись і насолодитися цим днем наповну? Новий Discovery Sport був розроблений 
і спроектований для подолання будь-яких перешкод. З місткістю багажного відділення до 1698 л і опцією сидінь, 
що складаються, і, коли укладені горизонтально, створюють вантажний простір такої ж довжини як і Range Rover,  
він із легкістю розмістить пасажирів та їх екіпірування.
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З одного погляду стає ясно, що це не звичайна конфігурація розміщення сидінь або багажного відділення. Другий  
ряд є зручним і просторим завдяки сидінням, що складаються та переміщаються вперед і назад на 160 мм; фактично, 
у повністю відсунутому назад положенні сидіння другого ряду пропонують стільки ж вільного місця для ніг, як і в 
Range Rover. Опціональний третій ряд, з його простим розгортанням 50:50, що не потребує сторонньої допомоги, 
встановлюється без збитку для зовнішнього дизайну. Таким чином, ви можете використовувати наявність більшого 
простору і розміщення опціональних сидінь ефективніше, ніж коли-небудь.

15



НАСТАВ ЧАС ОБИРАТИ…

Крок 1

Оберіть двигун 
Стор. 18

Крок 3

Оберіть колір 
Стор. 24

Ви можете обирати з широкого діапазону 
бензинових і дизельних двигунів.

Пропонується широка гама кольорів, 
що дозволяє вам виразити себе.

Крок 4

Оберіть диски 
Стор. 28

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

Крок 2

Оберіть модель 
Стор. 20

Порівняйте стандартні комплектації 
кожної моделі.

Новий Discovery Sport надає широкий 
вибір варіантів та можливостей, аби 
створити авто за вашим смаком. 
Наступні сторінки містять логічну 
послідовність кроків створення 
автомобіля, який найбільше відповідає 
вашому стилю життя. Вам необхідно 
здійснити лише декілька кроків вибіру: 
від типу двигуна та моделі до кольору 
кузова та інтер'єру, дисків, вставок 
на панель приладів і тих невеликих 
деталей, які визначають ваш стиль. 

Якщо ви бажаєте втілити свої задуми 
в реальність, скористайтеся нашим 
онлайн конфігуратором.
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Головні функції та системи
Стор. 42

Технічні дані
Стор. 46

Аксесуари
Стор. 48

Крок 5

Оберіть інтер'єр 
Стор. 30

Ретельно підібрані кольори 
доповнено оздобленням 
з металу. 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.

Широкий вибір стильних і практичних 
аксесуарів дозволяє удосконалити 
автомобіль відповідно до будь-якого 
стилю життя.
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КРОК 1 ОБЕРІТЬ ДВИГУН
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Чудово спроектований асортимент бензинових і дизельних двигунів комплектується найсучаснішою 9-ступінчастою автоматичною трансмісією.

2,2 л TD4 ДИЗЕЛЬ 
(АВТОМАТ)

2,2 л SD4 ДИЗЕЛЬ  
(АВТОМАТ)

2,0 л Si4 БЕНЗИНОВИЙ  
(АВТОМАТ)

КРО
К 1 О

БЕРІТЬ Д
В

И
ГУН

ТРАНСМІСІЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА ТА ПАЛИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Наведені дані є результатами офіційних випробувань виробника відповідно до чинних вимог законодавства ЄС. Фактичні витрати пального автомобілем можуть відрізнятися від результатів, отриманих у цих випробуваннях, тому ці дані призначені лише для 
співставлення. Попередження про низький рівень пального подається за залишку приблизно 9 літрів.

*Available from late 2015. All figures are provisional and subject to official confirmation. 

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua.

2,2 л TD4 ДИЗЕЛЬ
(АВТОМАТ)

2,2 л SD4 ДИЗЕЛЬ  
(АВТОМАТ)

2,0 л Si4 БЕНЗИНОВИЙ 
(АВТОМАТ)

Трансмісія Four Wheel Drive (4WD) Four Wheel Drive (4WD) Four Wheel Drive (4WD)

Потужність (кВт / к.с.) 110.3 / 150 139.7 / 190 176.5 / 240

Крутний момент (Нм) 400 420 340

Максимальний крутний момент (об/хв) 1,750 1,750 1,750

Робочий об'єм (см3) 2,179 2,179 1,999

Кількість циліндрів 4 4 4

Розташування циліндрів i4 i4 i4

НОРМИ ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО

Конфігурація сидінь 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2

Міський цикл л/100 км
7.20 (39.2) /  
7.47 (37.8)

7.1 (39.8) /  
7.4 (38.2)

10.6 (26.7) /  
10.9 (25.9)

Позаміський цикл л/100 км
5.30 (53.3) /  
5.48 (51.5)

5.5 (51.4) /  
5.7 (49.6)

6.5 (43.5) /  
6.8 (41.5)

Комбінований цикл л/100 км
5.99 (47.1) /  
6.20 (45.5)

6.1 (46.3) /  
6.3 (44.8)

8.0 (35.3) /  
8.3 (34.0)

Викид CO2 у міському циклі г/км ––* 187 / 195 251 / 258
Викид CO2 у позаміському циклі г/км ––* 146 / 151 155 / 162
Викид CO2 у комбінованому циклі г/км 159 / 164 161 / 166 191 / 197
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КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ
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КРО
К 2 О

БЕРІТЬ М
О

Д
ЕЛ

Ь

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua.

МОДЕЛІ ЗА ТИПОМ ДВИГУНА

S SE HSE HSE LUXURY

2,2 л TD4 дизель, автоматична КП 4 4 4 4

2,2 л SD4 дизель, автоматична КП 4 4 4 4

2,0 л Si4 бензиновий, автоматична КП 4 4 4 4

*Пропонуватиметься з кінця 2015 р. 

21



КРОК 2 ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ – ВАРІАНТИ
Кожна модель має декілька варіантів комплектації двигунами та свої 
унікальні властивості. Цей довідник допоможе вам обрати свій ідеальний 
Discovery Sport. Наступні сторінки містять опис стандартної комплектації 
кожної моделі.

DISCOVERY SPORT S DISCOVERY SPORT SE

–  Решітка радіатора із оздобленням Brunel і окантовка із оздобленням Narvik Black 

– Бічні вентиляційні решітки із оздобленням Brunel

–  Дверні ручки у колір кузова 

–  Накладки на дзеркала із оздобленням Narvik Black

–  Напис Discovery на капоті та молдинг дверей багажного відділення із оздобленням Brunel   

– Заглушка буксирувального отвору із оздобленням Anthracite

– Молдинг дверей багажного відділення Narvik Black

–  Головні галогенові фари 

–  17-дюймові 5-спицеві легкосплавні колісні диски «Style 522»

–  Оздоблені тканиною сидіння

–  Решітка радіатора із оздобленням Dark Atlas і окантовка із оздобленням Narvik Black

–  Бічні вентиляційні решітки із оздобленням Dark Atlas

–  Дверні ручки у колір кузова 

–  Накладки на корпуси зовнішніх дзеркал у колір кузова 

–  Заглушка буксирувального отвору із оздобленням Dark Techno Silver

–  Напис Discovery на капоті та молдинг дверей багажного відділення із оздобленням Brunel  

–  Молдинг дверей багажного відділення Narvik Black

–  Головні ксенонові фари зі світлодіодами 

–  18-дюймові легкосплавні колісні диски з 9 подвійними спицями «Style 109»

–  Частково оздоблені шкірою сидіння
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DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

– Решітка радіатора із оздобленням Atlas і окантовка із оздобленням Narvik Black

–  Бічні вентиляційні решітки із оздобленням Atlas

–  Дверні ручки у колір кузова 

–  Накладки на корпуси зовнішніх дзеркал у колір кузова 

–  Заглушка буксирувального отвору із оздобленням White Silver

–  Напис Discovery на капоті та молдинг дверей багажного відділення із оздобленням Brunel 

–  Молдинг дверей багажного відділення Narvik Black

–  Головні ксенонові фари зі світлодіодами

– 19-дюймові легкосплавні колісні диски з 5 подвійними спицями «Style 521»

–  Сидіння із зернистої шкіри. 

–  Решітка радіатора із оздобленням Atlas і окантовка із оздобленням Narvik Black

–  Бічні вентиляційні решітки із оздобленням Atlas 

–  Верхні та нижні дверні ручки із металевим оздобленням Noble 

–  Накладки на корпуси зовнішніх дзеркал у колір кузова

– Заглушка буксирувального отвору із оздобленням White Silver

–  Напис Discovery на капоті та молдинг дверей багажного відділення із оздобленням Atlas

–  Молдинг дверей багажного відділення Atlas

–  Адаптивні ксенонові головні фари зі світлодіодами

– Окантовка протитуманних фар із оздобленням Atlas

–  19-дюймові 5-спицеві легкосплавні колісні диски «Style 902»

–  Сидіння зі шкіри Windsor

КРО
К 2 О

БЕРІТЬ М
О

Д
ЕЛ

Ь
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Fuji White  
(непрозора емаль)

Indus Silver  
(металік)

Yulong White  
(металік)

Scotia Grey 
(металік)

Контрастний Corris Grey

Колір кузова

Опціональні кольори даху

КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР

Не пропонується Не пропонується Не пропонується

Контрастний Santorini Black

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua.

Firenze Red  
(металік)

Corris Grey 
(металік)
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Barolo Black  
(преміум-металік)

Опціональні кольори даху

Не пропонується

Колір кузова

КРО
К 3 О

БЕРІТЬ КО
Л

ІР

Контрастний Santorini Black

Контрастний Corris Grey

Не пропонуєтьсяНе пропонується

Aintree Green  
(металік)

Santorini Black 
(металік)

Kaikoura Stone  
(металік)

Loire Blue  
(металік)
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КРОК 3 ОБЕРІТЬ КОЛІР – ПАКЕТ ОЗДОБЛЕННЯ BLACK
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КРО
К 3 О

БЕРІТЬ КО
Л

ІР – П
А

К
ЕТ О

З
Д

О
БЛ

ЕН
Н

Я
 B

LAC
K

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua.

Персоналізація зовнішності

Ще більш вражаючого ефекту персоналізації the New Discovery Sport можна досягти з опціональним пакетом оздоблення Black.* 
Підкреслюючи рішучу, впевнену постать автомобіля, пакет оздоблення Black робить Discovery Sport по-справжньому індивідуальним.

Пакет зовнішнього оздоблення Black пропонується в усіх варіантах кольору кузова і охоплює наступні елементи: контрастний дах Santorini 
Black**, решітка радіатора із оздобленням Narvik Black, бічні вентиляційні решітки, накладки на дзеркала, а також напис «DISCOVERY» на  
капоті та дверях багажного відділення із оздобленням Black. Варіанти легкосплавних колісних дисків: 19-дюймові з оздобленням Gloss Black  
або 20-дюймові з оздобленням Gloss Black.

*Не пропонується для моделей S  **Моделі Barolo Black мають дах Barolo Black.
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17-ДЮЙМОВІ 10-СПИЦЕВІ  
«STYLE 105»

18-ДЮЙМОВІ з 5 СПИЦЯМИ 
«STYLE 518»

18-ДЮЙМОВІ з 9 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ 
«STYLE 109»

17-ДЮЙМОВІ 5-СПИЦЕВІ  
«STYLE 522» 

18-ДЮЙМОВІ з 5 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ   
«STYLE 511» 

ОЗДОБЛЕННЯ SATIN DARK GREY

КРОК 4 ОБЕРІТЬ ДИСКИ

S SE HSE HSE LUXURY

ДИСКИ

17-дюймові 5-спицеві «Style 522» 4 8 8 8

17-дюймові 10-спицеві «Style 105» 8 — — —

18-дюймові з 5 подвійними спицями «Style 511» 8 8 — —

18-дюймові з 5 подвійними спицями «Style 511», оздоблення Satin Dark Grey 8 8 8 8

18-дюймові з 9 подвійними спицями «Style 109» — 4 8 8

18-дюймові 5-спицеві «Style 518» 8 8 — —

4 Стандартна комплектація   8 Опція   — Не пропонується 

18-ДЮЙМОВІ з 5 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ 
«STYLE 511»
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19-ДЮЙМОВІ з 5 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ  
«STYLE 521»

19-ДЮЙМОВІ 9-СПИЦЕВІ 
«STYLE 902» 

ОЗДОБЛЕННЯ DIAMOND TURNED

19-ДЮЙМОВІ з 5 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ 
«STYLE 521» 

ОЗДОБЛЕННЯ GLOSS BLACK*

20-ДЮЙМОВІ з 5 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ 
«STYLE 511»

20-ДЮЙМОВІ з 5 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ 
«STYLE 511»  

ОЗДОБЛЕННЯ GLOSS BLACK*

S SE HSE HSE LUXURY

ДИСКИ

19-дюймові з 5 подвійними спицями «Style 521» — 8 4 —

19-дюймові з 5 подвійними спицями «Style 521», оздоблення Gloss Black* — 8 8 8

19-дюймові 9-спицеві «Style 902» — 8 8 4

19-дюймові 9-спицеві «Style 902», оздоблення Diamond Turned — — — 8

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

20-дюймові з 5 подвійними спицями «Style 511», оздоблення Gloss Black* — — 8 8

19-ДЮЙМОВІ 9-СПИЦЕВІ  
«STYLE 902»

КРО
К 4 О
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Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua.

*Пропонується лише у складі пакету оздоблення Black.
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Салон у новому Discovery Sport втілює найвищий рівень вишуканості сучасного життя. Потужні горизонтальні та 
вертикальні лінії, а також найвищі рівні комфорту створюють простір, у якому вам, вашій родині та друзям захочеться 
проводити час. Широкий вибір кольорів і матеріалів сидінь задовольнить найвибагливіші смаки.
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Сидіння другого ряду, які складаються в пропорції 60:40, зсуваються та відхиляються

Ці сидіння можна переміщати вперед або назад на 160 мм, що дозволяє по-справжньому універсально використовувати 
простір для розташування багажу або збільшити місце для ніг. Сидіння можуть також відхилятися задля більшого комфорту. 

Нерухомі сидіння другого ряду, які складаються в пропорції 60:40 (не зображені)

Конфігурація з п’ятьма сидіннями 60:40, яка є стандартною для моделей S, пропонує три зручні сидіння.

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ СИДІНЬ
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Конфігурація сидінь 5 + 2

До замовлення доступна комплектація з акуратно інтегрованим третім рядом сидінь, який надає салону ще більшу універсальність. Ці сидіння ідеальні для дітей, 
підлітків або дорослих під час коротких подорожей. До них легко дістатися — достатньо нахилити і посунути вперед сидіння другого ряду. У складеному вигляді 
сидіння третього ряду створюють рівну підлогу багажного відділення, як у моделях з п’ятьма сидіннями.
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ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

*Пропонується лише у складі пакету оновлення оздоблення S/SE. 
**Пропонується лише для моделей S. 
˘ Комбінація, рекомендована дизайнером   6 Можлива комбінація   — Неможлива комбінація.

Дана таблиця призначана лише для довідки. Додаткову інформацію отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.

КОЛЬОРОВІ ГАМИ EBONY/EBONY 
 

(стор. 36)

 CIRRUS/LUNAR 
  

(стор. 37)

GLACIER/LUNAR 
 

(стор. 38)

ALMOND/EBONY 
 

(стор. 39)

TAN/EBONY 
 

(стор. 40)

IVORY/EBONY  
 

(стор. 41)

КОЛЬОРИ ІНТЕР'ЄРУ

Колір сидінь Ebony Cirrus Glacier Almond Tan Ivory

Килимове покриття Ebony Lunar Lunar Ebony Ebony Ebony

МОДЕЛЬ

S (Тканина) 6 — — — — —

S (Часткове оздоблення шкірою)   6* — — — — —

SE (Часткове оздоблення шкірою) 6 6 6 — — —

SE (Зерниста шкіра) 6 6 6 — — —

HSE (Зерниста шкіра) 6 6 — 6 — —

HSE Luxury (Шкіра Windsor) 6 — 6 — 6 6

БІЧНІ РЕЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОНСОЛІ
 
Фарба Ebony** 6 — — — — —
 
Матовий рифлений алюміній 6 6 — 6 6 6

 
Полірований рифлений алюміній — — 6 — — —

КОЛЬОРИ КУЗОВА

 Fuji White (емаль) 6 6 6 6 6 6
 
Yulong White (металік) ˘ ˘ 6 6 6 6

 Indus Silver (металік) 6 ˘ 6 6 6 6
 
Scotia Grey (металік) 6 6 ˘ 6 6 6
 
Corris Grey (металік) ˘ ˘ ˘ 6 6 6
 
Firenze Red (металік) ˘ 6 6 6 6 6

 Aintree Green (металік) 6 6 6 ˘ 6 6
 
Kaikoura Stone (металік) 6 6 6 6 6 ˘

 Loire Blue (металік) 6 6 6 6 6 ˘

 
Santorini Black (металік) ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘

 
Barolo Black (преміум-металік) 6 6 6 6 ˘ 6

34



КРО
К 5 О

БЕРІТЬ ІН
ТЕР'Є

Р

КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

КОЛЬОРОВІ ГАМИ

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА  
ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ

СЕРЕДНЯ СЕКЦІЯ  
ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ

ВСТАВКИ  
ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ

ДВЕРНИЙ  
ПІДЛОКІТНИК

НИЖНЯ  
ОКАНТОВКА ДВЕРЕЙ

БІЧНІ РЕЙКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОНСОЛІ

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Матовий рифлений алюміній*

Cirrus/Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Lunar Матовий рифлений алюміній

Glacier/Lunar Lunar Glacier Lunar Lunar Lunar Крижаний рифлений алюміній

Almond/Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Ebony Матовий рифлений алюміній

Tan/Ebony Ebony Ebony Tan Tan Ebony Матовий рифлений алюміній

Ivory/Ebony Ebony Ivory Ebony Ebony Ebony Матовий рифлений алюміній

Варіанти кольору

Для кожного інтер'єру пропонується  
не менше двох комбінацій кольорів. 
За допомогою цього розділу ви зможете 
обрати кольорову гаму та зробити 
салон свого автомобіля неповторним. 
Пропонуються також варіанти 
застосування декоративних вставок 
у салоні.

1 2 3 4 5 6

*У стандартній комплектації моделі S мають бічні рейки центральної консолі, кольору Ebony. 35



КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

Ebony / Ebony (для моделей S, SE, HSE і HSE Luxury)

Бічні рейки центральної консолі

Сидіння

Матовий рифлений алюмінійФарба Ebony

Ebony

Зображений інтер'єр: модель S кольору Ebony/Ebony, сидіння оздоблені тканиною кольору Ebony та бічні рейки центральної консолі кольору Ebony.
Пропонуються варіанти інтер'єру: тканина для моделей S, часткове оздоблення шкірою для моделей S* і SE, зерниста шкіра для моделей SE і HSE або шкіра Windsor для моделей HSE LUX. Докладніше про варіанти кольорових гам, див. стор. 34. 

*Пропонується лише у складі пакету оновлення оздоблення S/SE.36
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Cirrus / Lunar (для моделей SE і HSE)

Бічні рейки центральної консолі

Сидіння

Матовий рифлений алюміній

Cirrus 

Зображений інтер'єр: модель SE кольору Cirrus/Lunar, сидіння з частковим оздобленням шкірою Cirrus і бічні рейки центральної консолі з матового рифленого алюмінію.
Пропонуються варіанти інтер'єру: часткове оздоблення шкірою для моделей SE, зерниста шкіра для моделей SE і HSE. Докладніше про варіанти кольорових гам, див. стор. 34. 
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КРОК 5 ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР – ВАРІАНТИ

Glacier / Lunar (для моделей SE і HSE Luxury)

Бічні рейки центральної консолі

Сидіння

Полірований рифлений 
алюміній

Glacier

Зображений інтер'єр: модель SE кольору Glacier/Lunar, оздоблення сидінь шкірою Glacier Grained із контрастним швом, бічні рейки центральної консолі з полірованого рифленого алюмінію.
Пропонуються варіанти інтер'єру: часткове оздоблення шкірою з контрастним швом для моделей SE, зерниста шкіра з контрастним швом для моделей SE або шкіра Windsor без контрастного шову для моделей HSE Luxury. Докладніше про варіанти кольорових гам, див. стор. 34.
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Almond / Ebony (для моделей HSE)

Бічні рейки центральної консолі

Сидіння

Матовий рифлений алюміній

Almond

Зображений інтер'єр: модель HSE кольору Almond/Ebony, оздоблені шкірою Almond Grained сидіння, бічні рейки центральної консолі з матового рифленого алюмінію.
Пропонується інтер'єр: зерниста шкіра для моделей HSE. Докладніше про варіанти кольорових гам, див. стор. 34.
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Tan / Ebony (для моделей HSE Luxury)

Бічні рейки центральної консолі

Сидіння

Матовий рифлений алюміній

Tan

Зображений інтер'єр: модель HSE Luxury кольору Tan/Ebony, оздоблені шкірою Tan Windsor сидіння, бічні рейки центральної консолі з матового рифленого алюмінію.
Пропонується інтер'єр: шкіра Windsor для моделей HSE Luxury. Докладніше про варіанти кольорових гам, див. стор. 34.
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Ivory / Ebony (для моделей HSE Luxury)

Бічні рейки центральної консолі

Сидіння

Матовий рифлений алюміній

Ivory

Зображений інтер'єр: модель HSE Luxury кольору Ivory/Ebony, оздоблені шкірою Ivory Windsor сидіння, бічні рейки центральної консолі з матового рифленого алюмінію.
Пропонується інтер'єр: шкіра Windsor для моделей HSE Luxury. Докладніше про варіанти кольорових гам, див. стор. 34.
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Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua.

Контроль «сліпих» зон (Blind Spot Monitor) із функцією відстеження автомобілів, які 
наближаються (Closing Vehicle Sensing)

Ці додаткові системи призначені бачити те, що ви могли проґавити. За допомогою окремих 
датчиків, прихованих у бічних і задніх бамперах, Blind Spot Monitor попереджає вас, 
засвічуючи індикатор у відповідному зовнішньому дзеркалі, коли інший автомобіль потрапляє 
у «сліпу зону» з будь-якого боку.

Під час зміни смуги руху функція Closing Vehicle Sensing визначає інший автомобіль, що 
швидко наближається; вона попереджає про потенціальну загрозу за допомогою індикатора, 
який з'являється у зовнішньому дзеркалі.

Система попередження про небезпеку під час руху заднім ходом (Reverse 
Traffic Detection)

Ця додаткова система активується після вмикання передачі заднього ходу та за допомогою 
візуального та звукового сигналів інформує водія про наближення з будь-якого боку іншого 
автомобіля, який може становити загрозу.

Адаптивні головні ксенонові фари

Світлодіодні лампи характерного дизайну поєднують особливий вигляд зі справжньою 
потужністю. Адаптивні ксенонові фари повторюють контур дороги, а статичні фари освітлення 
поворотів спрямовані на край тротуару, що надає водієві більшої впевненості під час 
керування вночі. 

Система паралельного паркування, виїзду з паркінгу і перпендикулярного паркування

Додаткова система паралельного паркування Parallel Park знаходить місця, придатні для 
паркування, та автоматично скеровує автомобіль на обране місце, а водій лише натискає на 
педаль. Система виїзду з паркінгу Parking Exit надає таку ж допомогу під час маневрування 
при виїзді з паркінгу. Перпендикулярне паркування — це опціональний додаток до системи. 
Він дуже корисний у паркінгах і тісних місцях, тому що автоматично визначає, чи придатне 
знайдене місце для паркування, а потім автоматично скеровує автомобіль на обране місце, 
в той час як водій лише натискає на педаль.

Панорамний дах

Цей опціональний повністю прозорий фіксований панорамний дах підсилює відчуття 
простору у салоні та наповнює його природним світлом. Щоб підтримувати комфортну 
температуру в салоні та забезпечити потрібну приватність, міцне скло має функцію 
затемнення та надійно захищає від сонячного випромінювання. При необхідності отримати 
додатковий затінок або приватність, електричну шторку можна розтягнути на весь 
скляний дах. 

Двері багажного відділення з електроприводом

Двері багажника можна відкрити, користуючись брелоком, перемикачем на панелі 
приладів або незалежно за допомогою кнопки на самому багажному відділенні. Кнопка, 
розташована на внутрішньому боці дверей багажника, дозволяє закривати двері багажника 
автоматично. 
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*В залежності від типу встановлених сидінь.
†Пропонується лише для автомобілів, оснащених п'ятьма сидіннями.

Екологічний режим

Водій може увімкнути цю додаткову функцію, яка надає перевагу найбільш ефективним 
налаштуванням автомобіля, в тому числі автоматичну трансмісію*, систему Active Driveline*† 
та такі функції комфорту, як обігрів і кондиціювання повітря, аби мінімізувати витрати пального 
і викиди CO2.

Передні сидіння із системою клімат-контролю 

Пропоновані передні сидіння із системою клімат-контролю забезпечують повний комфорт 
незалежно від температури. Ця опція має вентиляцію підігрітим та охолодженим повітрям 
крізь перфорацію шкіряниї сидінь. Водій і пасажир можуть робити окремі налаштування, 
користуючись сенсорним екраном.

Оздоблене шкірою кермо з підігрівом

В умовах прохолодного клімату кермо з підігрівом, оздоблене шкірою Windsor, забезпечує 
водієві повний комфорт.

Декоративне освітлення інтер'єру за вибором пасажирів

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. П’ять кольорів — від яскравого блакитного до холодного білого та енергійного 
червоного — здатні задовольнити будь-який смак та настрій.

Система попередження про зміну смуги руху Lane Departure Warning

Спрямована вперед камера, встановлена попереду дзеркала заднього виду, відстежує 
розділювальні лінії по обидва боки автомобіля та надає водієві попередження, коли 
автомобіль сходить зі своєї смуги без увімкнених покажчиків повороту. Попередження, що 
надається у вигляді відчутної вібрації керма, дозволяє водієві виконати відповідний маневр.

Система контролю глибини броду Wade Sensing™†

Ця система призначена допомагати під час долання водної перешкоди. Датчики, 
розташовані у дзеркалах на дверях, надають інформацію у реальному часі, включаючи 
глибину води відносно автомобіля, а також максимальну можливу для автомобіля 
глибину броду. 
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iPod® є зареєстрованою торгівельною маркою компанії Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

WhiteFire® є зареєстрованою торгівельною маркою компанії Unwired Technology LLC і компанія Land Rover використовує ці марки відповідно до ліцензії.
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Якщо автомобіль обладнано опціональним пакетом розважальної системи, пасажири на 
задніх сидіннях ніколи не сумуватимуть. Завдяки двом 8-дюймовим екранам, вбудованим 
у підголівники передніх сидінь, парі цифрових навушників WhiteFire®, одному порту USB 
у другому ряду та окремому пульту дистанційного керування, пасажири почуватимуться 
як вдома, маючи багатий вибір фільмів, телепрограм, музики або ігор.

Система камер кругового огляду†

Опціональна система, яка застосовує п’ять цифрових камер, розташованих по периметру 
автомобіля, забезпечує майже кругове зображення оточення автомобіля на сенсорному 
екрані. Вона допомагає паркуванню та ідеальна за більш складних умов керування, таких 
як буксирування човна чи фургона для коней. 

Окрім можливості одночасно відображати декілька різних зображень, ця вражаюча 
технологія може також збільшувати і панорамувати, надаючи можливісь бачити об’єкти, 
які зазвичай знаходяться нижче лінії зору. 

Точки заряджання USB

Бажаєте заряджати ігрові консолі, планшети або смартфони протягом подорожі? Discovery 
Sport надає можливість зручно заряджати пристрої усіх пасажирів через порти USB. 

Задні сидіння з підігрівом

Задля підвищеного комфорту автомобіль можна додатково обладнати сидіннями заднього 
ряду з підігрівом. 

Подвійний сенсорний екран

Ця технологія дозволяє водію та пасажиру переднього сидіння незалежно переглядати 
зображення на сенсорному екрані. Наприклад, коли водій користується системою навігації, 
пасажир переднього сидіння може переглядати DVD.

Аудіосистема Meridian™

Аудіосистема Meridian™ має виняткові акустичні характеристики та відома своєю чудовою 
якістю відтворення звуку з будь-яких носіїв: радіо, CD, iPod® чи USB. 

Опціональна система Meridian Surround Sound має 17 динаміків, включаючи сабвуфер, для 
створення повного ефекту об'ємного звуку.
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ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дізнайтесь більше на сайті landrover.ua.

Глибина броду 
Максимальна глибина броду 600 мм

Колісна база 2741 мм Колія задніх коліс 1630 мм
Шляховий просвіт
Звичайний дорожній просвіт 212 мм

Загальна довжина 4599 мм 

Діаметр розвороту
Між бордюрами 11,6 м 
Між стінами 11,86 м 
Кількість обертів керма 
від упору до упору 2,43 
Під час руху 2,44 
У статичному стані 2,43

B CA

Колія передніх коліс 1621 мм

Висота 
1724 мм

Звичайний дорожній просвіт
З антеною на даху 1724 мм

Габарити багажного відділення
Задні сидіння у нормальному положенні 
Висота 778 мм, ширина 1318 мм 
Макс. об'єм багажника 981 л 
Ширина між колісними арками 1108 мм 
Макс. довжина на рівні підлоги 985 мм

Задні сидіння складені 
Висота 778 мм, ширина 1318 мм 
Макс. об'єм багажника 1698,1 л 
Ширина між колісними арками 1108 мм 
Макс. довжина на рівні підлоги 1887 мм

Висота салону над сидіннями
Максимальна висота салону над передніми  
сидіннями з панорамним люком 1021 мм 
Висота салону над задніми сидіннями 984 мм

A B C

Дорожній просвіт Кут в'їзду Кут переїзду Кут з'їзду
Стандарт 25° 21° 31°

Ширина зі складеними дзеркалами 2069 мм 
Ширина з розкладеними дзеркалами 2173 мм 
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2,2 л TD4 ДИЗЕЛЬ  
(АВТОМАТ)

2,2 л SD4 ДИЗЕЛЬ  
(АВТОМАТ)

2,0 л Si4 БЕНЗИНОВИЙ  
(АВТОМАТ)

Конфігурація сидінь 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Робочий об'єм (см3) 2179 2179 1999

Кількість циліндрів 4 4 4

Розташування циліндрів i4 i4 i4

Кількість клапанів на циліндр 4 4 4

Діаметр циліндра (мм) 85 85 87,5

Хід поршня (мм) 96 96 83,1

Ступінь стиску (:1) 15,8 +/- 0,5 15,8 +/- 0,5 10 +/- 0,5

Максимальна потужність кВт (к.с.) за об/хв 110,3 (150) / 3500 139,7 (190) / 3500 176,5 (240) / 5800

Максимальний крутний момент, Нм за об/хв 380 / 1750 420 / 1750 340 / 1750

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Тип передніх гальм Однопоршневий плаваючий супорт Однопоршневий плаваючий супорт Однопоршневий плаваючий супорт

Діаметр передніх гальм (мм) 325 325 325

Тип задніх гальм Однопоршневий плаваючий супорт Однопоршневий плаваючий супорт Однопоршневий плаваючий супорт

Діаметр задніх гальм (мм) 300 300 300

Тип паркувальних гальм Електричне стоянкове гальмо (ЕРВ), інтегроване в гальмівний супорт

ВАГА (кг)

Вага спорядженого автомобіля 1775 / 1863 1755 / 1863 1744 / 1841

Вага автомобіля з вантажем 2505 / 2600 2505 / 2600 2505 / 2575

Максимальне навантаження на передній міст 1340 / 1310 1340 / 1310 1340 / 1310

Максимальне навантаження на задній міст 1270 / 1360 1270 / 1360 1270 / 1360

БУКСИРУВАННЯ (кг)

Причіп без гальм 750 / 750 750 / 750 750 / 750

Максимальна вага причепа 2200 / 2200 2500 / 2200 2000 / 2000

Максимальне навантаження на зчіпний пристрій 150 / 100 150 / 100 150 / 100

Максимальна вага автомобіля з причепом / повна 
вага автопоїзда 4705 / 4800 5005 / 4800 4505 / 4575

ВАНТАЖ НА ДАХУ (кг)

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість, км/год** 180 / 180 188 / 188 199 / 199

Розгін 0-100 км/год в секундах 10,3 / 10,3 8,9 / 8,9 8,2 / 8,2

Корисна ємність паливного бака, л 65 65 70

Дизельний сажовий фільтр (DPF) 4 4 —

*Пропонуватиметься з кінця 2015 р. Всі дані є попередніми та потребують офіційного підтвердження.
**Обов’язково дотримуйтесь встановлених обмежень швидкості. 

4 Стандартна комплектація   — Не пропонується. 47
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Додаткову інформацію про повний асортимент аксесуарів дивіться на сайті landrover.ua.48
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Бічні труби* 
VPLCP0209

Виготовлені з нержавіючої сталі, з полірованою поверхнею. Їх міцний позашляховий вигляд 
доповнює дизайн автомобіля.

19-дюймові легкосплавні колісні диски з 5 подвійними спицями «Style 523»  
VPLCW0104

Контрастні внутрішні спиці Gloss Black з керамічним оздобленням та тонкими червоними 
смужками, виготовленими лазерним травленням. 

Передній захист із нержавіючої сталі 
VPLCP0212

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

20-дюймові легкосплавні колісні диски з 5 подвійними спицями «Style 524» 
VPLCW0105

Матове поліроване оздоблення.

*Встановлення бічних труб або бічних підніжок може погіршити позашляхові властивості автомобіля.  
**Не пропонується з системами буксирування для автомобілів з конфігурацією сидінь 5+2 та обладнаних запасним колесом зменшеного розміру.

Бічні підніжки* 
VPLCP0210

Бічні підніжки полегшують посадку в автомобіль та вихід з нього, а також спрощують 
доступ до даху. У дизайні застосовані яскраве оздоблення країв з нержавіючої сталі 
та гумовий килимок.

Задній захист із нержавіючої сталі** 
VPLCP0213

Виготовлений у позашляховому стилі, цей захист для задньої частини автомобіля має добре 
поліровану поверхню.



АКСЕСУАРИ

*Можливе обладнання гумовим килимком для багажного відділення (VPLCS0279) і захисним коробом у багажник (VPLCS0268).

Зверніть увагу: дизайн аксесуарів може змінюватися та відрізнятися від зображеного.

Рейлінги багажного відділення 
VPLGS0171

Рейлінги багажного відділення надають значну кількість переваг при перевезенні багажу. 
Комплект для утримання багажу складається з кріпильних елементів, які встановлюються на 
рейлінгах багажника за допомогою швидкознімних замків, що забезпечують безліч варіантів 
фіксації багажу. До комплекту кріпильних елементів входять втяжна стропа з інерційною 
котушкою, телескопічний стрижень і чохол для зберігання.

Комплект для утримання багажу 
VPLVS0125

Перегородка багажного відділення — на половину висоти* 
VPLCS0300 

Перегородка багажного відділення запобігає потраплянню багажу у пасажирський салон. 
Конструкцію перегородки багажного відділення оптимізовано для сидінь другого ряду 
з функцією відхилення.

Захисний короб у багажник 
VPLCS0274  
VPLCS0268 — з розділювачем багажного відділення (не зображено)

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

Гнучке захисне покриття багажного відділення 
VPLCS0272

Щільна тканина захищає багажне відділення — вона вкриває підлогу, бічні панелі 
облицювання і спинки сидінь другого ряду.

Гумовий килимок для багажного відділення 
VPLCS0279

Гумовий килимок захищає килимове покриття багажника від бруду. Пропонується також 
подовження гумового килимка для захисту спинок задніх сидінь у складеному стані — 
Дет. №: VPLCS0273.

Перегородка багажного відділення — 
на повну висоту* 
VPLCS0299

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. Конструкцію перегородки багажного відділення оптимізовано 
для сидінь другого ряду з функцією відхилення. 

Перегородка багажного відділення — 
розділювач багажника*  
VPLCS0301
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Сітка для отвору багажного відділення 
VPLCS0267

Сітка для отвору багажного відділення фіксує багаж за відкритих дверей багажника, вона 
допомагає максимально збільшити простір для багажу.

Сітка для утримання багажу 
VPLCS0269

Сітка для утримання багажу використовує точки фіксації у багажнику, щоб запобігти 
зсуненню багажу під час подорожі. До комплекту входить сітка на підлогу та дві стропи 
з фіксаторами.

Накладка на поріг багажного відділення  
VPLCS0287LAA — Lunar 
VPLCS0287PVJ — Ebony (не зображено)

Виготовлена з нержавіючої сталі з яскравим оздобленням, ця накладка захищає поріг 
багажника під час завантаження та розвантаження.

Захисне покриття заднього бамперу 
VPLVS0179

Захищає фарбове покриття бампера під час завантаження та розвантаження.
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Гумові килимки на підлогу 
VPLCS0281 — другий ряд 
VPLCS0280 — третій ряд (не зображено)

Гумові килимки у нішу під ногами захищають автомобіль від бруду.

Охолоджувач/підігрівач на місці центрального підлокітника 
VPLVS0176

Цей зручний контейнер для напоїв та їжі ідеально підходить для довгих подорожей, його 
можна також використовувати як центральний підлокітник зі шкіряним оздобленням на 
задніх сидіннях.

Накладки на пороги з підсвіткою  
VPLCS0286LAA — Lunar 
VPLCS0286PVJ — Ebony (не зображено)

Ці накладки встановлює дилер, вони відрізняються підсвіченим написом Discovery. Накладки 
на пороги з підсвіткою, що можна встановити з боків водія та пасажира переднього сидіння, 
запрошують вас до салону. 

Накладки на пороги з рифленою поверхнею 
Lunar 
Ebony (не зображено)

Передня пара накладок на пороги з рифленою поверхнею підкреслює стиль автомобіля 
та захищає оздоблення порогу від подряпин. Додаткову інформацію про номери деталей 
отримайте в офіційного дилера Land Rover.

Спортивні накладки для педалей з нержавіючої сталі 
VPLHS0044 — Автомобілі з автоматичною коробкою передач

Накладки на педалі з нержавіючої сталі мають яскравий дизайн та приховане кріплення, 
що створює рівну поверхню.

Спортивне оформлення опори для ніг з нержавіючої сталі 
VPLVS0178

Опори для ніг, виготовлені з нержавіючої сталі з полірованою поверхнею, доповнюють 
спортивні педалі.

Комплект килимків класу преміум 
VPLCS0282LAA — Lunar 
VPLCS0282PVJ — Ebony (не зображено)

Вовняні килимки з густим ворсом та 
водонепроникною основою вагою 2,05 кг.

Комплект килимків

Килимки чудово доповнюють оздоблення 
інтер’єру та мають водозахисну основу. 
Додаткову інформацію про номери деталей 
отримайте в офіційного дилера Land Rover.
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Тримач парасольки (під сидіння) 
VPLCS0294

Цей виріб призначено для використання з багатьма типами компактних парасольок,  
його можна непомітно розташувати під сидінням переднього пасажира. 

Задні сонцезахисні шторки 
VPLCS0298 — другий ряд 
VPLCS0297 — третій ряд 
VPLCS0296 — двері багажника (не зображено)

Ці сонцезахисні шторки зручно встановлювати і знімати, вони збільшують комфорт, 
захищаючи пасажирів від спеки та яскравих сонячних променів. Пропонуються три варіанти: 
для бічних вікон пасажирів другого і третього рядів, а також для дверей багажника.

Плечики для пальт 
VPLCS0276

Зручні плечики для пальт кріпляться до стійок підголівника. 

Пелюстки перемикання передач 
VPLVS0187MMU — алюміній 
VPLVS0187CAY — алюміній з оздобленням Red

Надайте керму довершеного вигляду за допомогою алюмінієвих підкермових 
перемикачів передач преміум-класу. Поліровані пелюстки перемикання передач 
анодовано та відшліфовано вручну, щоб надати їм виняткової стійкості до ушкоджень 
та високоякісного оздоблення.

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

Забезпечує надійну фіксацію вашого iPad®. Кріпиться до стійок підголівника переднього 
сидіння та спрямований до заднього пасажира.

*Сумісний з 2, 3 і 4 поколіннями iPad®. Не сумісний з iPad Air™ та iPad Mini™. 

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

Зверніть увагу: дизайн аксесуарів може змінюватися та відрізнятися від зображеного.

Сумка на спинку сидіння 
VPLVS0182 — преміум 
VPLVS0181 — стандарт (не зображено)

Виготовлена зі шкіри Windsor того ж гатунку, що й інтер’єр, ця зручна система зберігання, яка 
встановлюється позаду передніх сидінь, має багато відділень для дрібних речей. Сумка класу 
преміум відрізняється м’яким на дотик підбоєм і магнітними застібками.
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Пристрій для перевезення велосипеда на даху* 
VPLFR0091

Пристрій для перевезення велосипеда із замком призначено для розміщення одного 
велосипеду. Комплект поперечин дозволяє розмістити до трьох пристроїв для 
перевезення велосипеда.

Рейлінги на дах 
VPLCR0137 — оздоб. Silver (панорамний дах) 
VPLCR0133 — оздоб. Silver (фіксований дах)†  
VPLCR0136 — оздоб. Black (панорамний дах) 
VPLCR0132 — оздоб. Black (фіксований дах)†

Рейлінги сприяють зручному встановленню 
поперечин на дах. Передбачені місця кріплення 
гарантують, що поперечини буде встановлено 
в оптимальне положення для кращого розподілу 
ваги та динамічних характеристик автомобіля. 
Максимальна вантажопідйомність 75 кг.**

Багажна решітка* 
LR006848

Гнучка система для розміщення вантажу на даху. Максимальна вантажопідйомність 75 кг.**

*Рейлінги та поперечини потрібні для всіх сертифікованих аксесуарів Land Rover, 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). 
**Максимальна вантажопідйомність дорівнює допустимій вантажопідйомності аксесуару для даху. 
†Автомобілям із нерухомим дахом потрібні окремі накладки канавок у колір рейлінгів. Деталь №: оздоблення Silver — VPLCR0135 та оздоблення Black — VPLCR0134.

Багажник для водноспортивного спорядження* 
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.**

Багажник для лиж і сноуборду* 
LR006849

Вміщає чотири пари лиж або два сноуборди. Має замок для безпеки. Максимальна 
вантажопідйомність 36 кг.**

Контейнер на дах* 
VPLWR0100 — Великий спортивний контейнер на дах* 
VPLVR0061 — Спортивний контейнер на дах* (не зображено) 
VPLVR0062 — Багажний контейнер на дах* (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. Максимальна 
вантажопідйомність 75 кг.**

Поперечини 
VPLCR0131

T-подібний переріз дозволяє 
використовувати повну довжину 
поперечин, надаючи місце для 
розміщення багатьох аксесуарів. 
Аеродинамічний профіль зменшує 
опір повітря та шум. Без рейлінгів.
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Передні бризковики 
VPLCP0203

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

Захист передніх фар 
VPLCP0211

Позашляхові умови диктують встановлення захисту фар від уламків каменю та будь-якого 
сміття. Не постачаються зі ксеноновими фарами.

Задні бризковики 
VPLCP0204  
VPLCP02058

Бризковики призначені для зменшення розбризкування від коліс і захисту лакофарбового 
покриття авто.
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††Не пропонується у деяких країнах. 
ΔМаксимальна вага причепа 2500 кг і 2200 кг для конфігурації сидінь 5+2 (залежить від двигуна, типу трансмісії та конфігурації сидінь). 
8Пропонується для автомобілів із конфігурацією сидінь 5+2 та обладнаних запасним колесом зменшеного розміру.

Фаркоп фіксованої висотиΔ†† 
VPLCT0140

Фаркоп фіксованої висоти придатний для 
буксирування причепа вагою до 2500 кг. 

Фаркоп фіксованої висотиΔ†† 
VPLCT0142

Пропонується для автомобілів 
з конфігурацією сидінь 5+2 та обладнаних 
запасним колесом зменшеного розміру.

Знімний фаркопΔ†† 
VPLCT0147

Знімний фаркоп зручний у користуванні; 
коли він не використовується, автомобіль 
зберігає свій привабливий вигляд.

Знімний фаркопΔ†† 
VPLCT0148

Пропонується для автомобілів 
з конфігурацією сидінь 5+2 та обладнаних 
запасним колесом зменшеного розміру.





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 прикладає 
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 усі сертифіковані аксесуари Land Rover, які встановлюються офіційним дилером впродовж одного місяця або протягом пробігу 
1500 кілометрів (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 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, їх відповідність усім нормативним вимогам. Деякі аксесуари не пропонуються для 
усіх моделей. Додаткову інформацію отримайте у найближчого офіційного дилера Land Rover.

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 за додатковою інформацією звертайтесь 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 офіційного дилера Land Rover. Дистриб'ютери та дилерські представництва не є агентами Jaguar Land Rover Limited, тому 
вони не мають жодних прав приймати від імені Jaguar Land Rover Limited будь-які явні та неявні зобов'язання або гарантії.

Land Rover рекомендує виключно мастило Castrol EDGE Professional.

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

Зареєстрована в Англії: № 1672070

landrover.com

© Jaguar Land Rover Limited 2014.  
№ публікації: LRML 4565/14

ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ LAND ROVER:

Київ

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

Дніпропетровськ

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

Донецьк

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

Одеса

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

Харків

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

Сімферополь

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

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР LAND ROVER В УКРАЇНІ:

ТОВ «ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД.»,  
08112, Київська обл., с. Капітанівка, вул. Дачна, 5А,  
Тел.: 044 585 63 00, landrover@winner.ua, www.landrover.ua 






