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NOVÝ RANGE ROVER OBSAH

ZVOĽTE SI INTERIÉR

Ponuka interiérov pre pôžitok z jazdy 
v znamení luxusu.

ZVOĽTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE 
LAND ROVER

Ponuka balíčkov a výbavy na želanie.

ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO 
LAND ROVER

Prispôsobte si svoj Range Rover výberom 
z bohatého sortimentu príslušenstva.

ZVOĽTE SI MODEL

Porovnajte si typy karosérie a štandardnú 
výbavu v rámci celého radu.

ZVOĽTE SI MOTOR

Nové úrovne výkonu, hospodárnosti 
a kultivovanosti chodu.

ZVOĽTE SI EXTERIÉR

Ponuka podmanivých farieb, kolies 
a dizajnových balíčkov pre exteriér.

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL

NECHAJTE SVOJ NOVÝ RANGE ROVER ODRÁŽAŤ 
VAŠU OSOBNOSŤ
Range Rover vedie aj naďalej príkladom prostredníctvom úchvatnej modernosti, podmanivého dizajnu a inovačných technických 
riešení, vďaka čomu dosahuje nové úrovne dômyselnosti a zdokonalenia. Prispôsobte si vozidlo výberom z ponuky voliteľných 
prvkov exteriéru a interiéru a pohonných jednotiek.
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NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

RANGE ROVER SE OD 122 099 € RANGE ROVER HSE OD 129 721 € RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY OD 145 566 €

RANGE ROVER FIRST EDITION OD 160 912 €

VYBERTE SI MODEL SO ŠTANDARDNÝM RÁZVOROM OD 122 099 €
Nech už si vyberiete ktorýkoľvek model, svoj Range Rover si môžete ešte viac zdokonaliť výberom doplnkových 
voliteľných prvkov.

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

EXTERIÉR

Svetlomety Pixel LED s prémiovým denným svietením
Smerovky s animovaným rozsvecovaním
Nickel Atlas Pack 
Strecha s pevným panoramatickým oknom
Zapustené vysúvacie kľučky dverí
Vyhrievanie čelného skla
Predné hmlovky
Zadné hmlovky.

KOLESÁ A PNEUMATIKY

21“, vzor 5112
Súprava na opravu defektu
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TMPS).

SCHOPNOSTI VOZIDLA

Pohon všetkých kolies
Riadenie všetkých kolies
Dvojstupňová rozdeľovacia prevodovka (redukcia)
All Terrain Progress Control (ATPC)
Terrain Response 2
Elektronický aktívny diferenciál s vektorovým smerovaním 
krútiaceho momentu pomocou bŕzd.
Elektronicky riadené pneumatické pruženie so systémom 
Dynamic Response

INTERIÉR

Dvojité slnečné clony s podsvietenými zrkadielkami
Leštené kovové pedále
Hliníkové prahové lišty s nápisom Range Rover
Ambientné osvetlenie interiéru
Trojzónová klimatizácia
Senzor kvality vzduchu
Predná stredová konzola s úložným priestorom a lakťovými 
opierkami
Zadná stredová lakťová opierka
Jednoduché nakladanie do batožinového priestoru.

SEDADLÁ A VYBAVENIE INTERIÉRU

Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej kože Windsor s 
Ebony interiérom
Vyhrievané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým 
nastavovaním a vyhrievané zadné sedadlá s elektricky 
nastaviteľným sklonom
Rozšírené kožené čalúnenie
Dekorácia z hnedého prírodného orechového dreva
Dvojfarebné Ebony/Perlino čalúnenie stropu
Volant potiahnutý jemnou zrnitou kožou
Elektrické nastavovanie volantu
Chrómované ovládacie prvky
Koberčeky.

INFOTAINMENT

Audiosústava Meridian™
13,1" dotyková obrazovka systému Pivi Pro
Digitálny rádio príjem (DAB)
Wireless Apple CarPlay®1

Wireless Android Auto™2

Bezdrôtové nabíjanie zariadení kombinované so zosilneným 
príjmom signálu5

Secure Tracker (12-mesačné predplatné)6

Digitálny prístrojový panel
USB zásuvka/-y
Zásuvka/-y na 12 V
Hlasové ovládanie
Funkcia All Terrain Info Centre
Bluetooth® pripojenie
Streamovanie pomocou technológie Bluetooth®
InControl Remote7.

KOMFORT

Gestom ovládané elektrické veko batožinového priestoru
Jemné dovretie dverí
Bezkľúčový vstup
Obvodový alarm
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým clonením.

ASISTENČNÉ SYSTÉMY

Funkcia krízového brzdenia
3D kamerový systém 360°
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Driver Assist Pack
Elektronická parkovacia brzda (EPB)
Asistent krízového brzdenia
Antiblokovací systém bŕzd (ABS)
Elektronický rozdeľovač brzdnej sily (EBD).

1Vaše vozidlo podporuje systém Apple CarPlay. Služby, ktoré ponúka systém Apple CarPlay, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.  2Vaše vozidlo 
podporuje systém Android Auto. Služby, ktoré ponúka systém Android Auto, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.android.com/intl/en_uk/auto/.  5Len kompatibilné smartfóny.  6Služby Secure 
Tracker a Secure Tracker Pro si vyžadujú aktiváciu a fungujú iba v oblasti v dosahu signálu siete. Súčasťou tejto služby je aj jej predplatné po dobu 12 mesiacov a môžno ju upgradovať do uplynutia obdobia záruky alebo predĺžiť jej predplatné po skončení počiatočného 
obdobia, a to podľa informácií poskytnutých predajcom vozidiel Land Rover.  7Aplikácia Remote zahŕňa predplatené služby, ktoré si môžete predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca vozidiel Land Rover. Aplikáciu Remote si budete musieť stiahnuť 
z obchodu Apple App Store/Google Play Store.
Funkcie vo vozidle by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.
Funkcie, voliteľné prvky a služby tretích strán v rámci systémov Pivi a InControl a ich dostupnosť budú závisieť od jednotlivých trhov – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od predajcu vozidiel Land Rover. Pripojenie k mobilnej 
sieti nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených 
prvkov.
Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd.
App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Google Play Store je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Po zvolení iného stupňa výbavy môžu byť štandardné prvky nahradené inými prvkami. Štandardné prvky sa môžu líšiť aj v závislosti od krajiny, v ktorej bolo vozidlo zakúpené, a od typu motora a prevodovky.

VYBERTE SI MODEL SO ŠTANDARDNÝM RÁZVOROM (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

HSE 
PRVKY NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE VERZIE RANGE ROVER SE

AUTOBIOGRAPHY 
PRVKY NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE VERZIE RANGE ROVER HSE

EXTERIÉR Digitálne LED svetlomety s prémiovým denným svietením a projekciou obrazov. Balík Autobiography Pack
Strecha s posuvným panoramatickým oknom
Čierne brzdové strmene
Nápis Autobiography.

KOMFORT Vnútorné spätné zrkadlo ClearSight*.

KOLESÁ A PNEUMATIKY 22", vzor 7023. 22“, vzor 1073, lesklé tmavosivé s kontrastnými plochami opracovanými diamantovým sústružením.

INTERIÉR Systém čistenia vzduchu v kabíne Pro. Vyhrievanie volantu
Automaticky sklápateľný kryt batožinového priestoru
Kovové prahové lišty s podsvieteným nápisom Autobiography
Štvorzónová klimatizácia.

SEDADLÁ A VYBAVENIE INTERIÉRU Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým nastavovaním a vyhrievané 
a odvetrávané zadné sedadlá s elektricky nastaviteľným sklonom
Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej semianilínovej kože s čiernym Ebony interiérom
Podsvietené spony bezpečnostných pásov.

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým nastavovaním a masážnou funkciou 
a zadné sedadlá Executive Class
SV Bespoke dekorácia z hnedého prírodného orechového dreva s ozdobným vykladaním
SV Bespoke kožené dvojfarebné Ebony/Perlino čalúnenie stropu
SV Bespoke plne rozšírené kožené čalúnenie
SV Bespoke koberčeky.

INFOTAINMENT Audiosústava Meridian™ 3D Surround
Head-up Display.

Audiosústava Meridian™ Signature.

ASISTENČNÉ SYSTÉMY A SCHOPNOSTI Parkovací asistent. Konfigurovateľné programy.

*Podlieha miestnym predpisom. Ak vodiči s bifokálnymi alebo multifokálnymi okuliarmi nedokážu ľahko zaostriť na obraz digitálneho spätného displeja ClearSight, môžu kedykoľvek prejsť do režimu spätného zrkadla.
Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd.
Po zvolení iného stupňa výbavy môžu byť štandardné prvky nahradené inými prvkami. Štandardné prvky sa môžu líšiť aj v závislosti od krajiny, v ktorej bolo vozidlo zakúpené, a od typu motora a prevodovky.
Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

VYBERTE SI MODEL SO ŠTANDARDNÝM RÁZVOROM (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

FIRST EDITION 
PRVKY NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE VERZIE RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY

EXTERIÉR Zatmavené sklá.

KOMFORT

KOLESÁ A PNEUMATIKY 23", vzor 10741.

INTERIÉR Kovové prahové lišty s podsvieteným nápisom First Edition
Chladiaca schránka v stredovej konzole vpredu
Sedadlá do batožinového priestoru s koženými vankúšikmi.

SEDADLÁ A VYBAVENIE INTERIÉRU Perlino čalúnenie sedadiel z perforovanej semianilínovej kože s Perlino interiérom
Dekorácia z krémovobieleho prírodného orechového dreva s ozdobným vykladaním a nápisom First Edition.

INFOTAINMENT 11,4-palcové obrazovky v hlavových opierkach predných sedadiel2

Zásuvka na 230 V

ASISTENČNÉ SYSTÉMY A SCHOPNOSTI

1SV Bespoke kontrastné 22" zliatinové disky vzoru 1072 s plochami opracovanými diamantovým sústružením sú súčasťou štandardnej výbavy vozidiel s motorom PHEV.  2Nie je k dispozícii s 
motorom PHEV.  
Po zvolení iného stupňa výbavy môžu byť štandardné prvky nahradené inými prvkami. Štandardné prvky sa môžu líšiť aj v závislosti od krajiny, v ktorej bolo vozidlo zakúpené, a od typu motora 
a prevodovky. Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

VYBERTE SI MODEL SO ŠTANDARDNÝM RÁZVOROM (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

VYBERTE SI MODEL S DLHÝM RÁZVOROM OD 132 730 €
Vyššia úroveň luxusu pre päť dospelých osôb – to všetko pri zachovaní nezameniteľnej siluety Range Roveru.

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL

RANGE ROVER SE S DLHÝM RÁZVOROM 
OD 132 730 €

RANGE ROVER HSE S DLHÝM RÁZVOROM 
OD 140 352 €

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY S DLHÝM RÁZVOROM 
OD 155 496 €

RANGE ROVER FIRST EDITION S DLHÝM RÁZVOROM 
OD 163 720 €



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

EXTERIÉR

Svetlomety Pixel LED s prémiovým denným svietením
Smerovky s animovaným rozsvecovaním
Nickel Atlas Pack 
Strecha s pevným panoramatickým oknom
Zapustené vysúvacie kľučky dverí
Vyhrievanie čelného skla
Predné hmlovky
Zadné hmlovky.

KOLESÁ A PNEUMATIKY

21“, vzor 5112
Súprava na opravu defektu
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TMPS).

SCHOPNOSTI VOZIDLA

Pohon všetkých kolies
Riadenie všetkých kolies
Dvojstupňová rozdeľovacia prevodovka (redukcia)
All Terrain Progress Control (ATPC)
Terrain Response 2
Elektronický aktívny diferenciál s vektorovým smerovaním 
krútiaceho momentu pomocou bŕzd.
Elektronicky riadené pneumatické pruženie so systémom 
Dynamic Response

INTERIÉR

Dvojité slnečné clony s podsvietenými zrkadielkami
Leštené kovové pedále
Hliníkové prahové lišty s nápisom Range Rover
Ambientné osvetlenie interiéru
Trojzónová klimatizácia
Senzor kvality vzduchu
Predná stredová konzola s úložným priestorom a lakťovými 
opierkami
Zadná stredová lakťová opierka
Elektrické roletky na bočných zadných oknách
Jednoduché nakladanie do batožinového priestoru.

SEDADLÁ A VYBAVENIE INTERIÉRU

Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej kože Windsor 
s Ebony interiérom
Vyhrievané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým 
nastavovaním a vyhrievané zadné sedadlá s elektricky 
nastaviteľným sklonom
Rozšírené kožené čalúnenei
Dekorácia z hnedého prírodného orechového dreva
Dvojfarebné Ebony/Perlino čalúnenie stropu
Volant potiahnutý jemnou zrnitou kožou
Elektrické nastavovanie volantu
Chrómované ovládacie prvky
Koberčeky.

INFOTAINMENT

Audiosústava Meridian™
13,1" dotyková obrazovka systému Pivi Pro
Digitálny rádio príjem (DAB)
Wireless Apple CarPlay®1

Wireless Android Auto™2

Bezdrôtové nabíjanie zariadení kombinované so zosilneným 
príjmom signálu5

Secure Tracker (12-mesačné predplatné)6

Digitálny prístrojový panel
USB zásuvka/-y
Zásuvka/-y na 12 V
Hlasové ovládanie
Funkcia All Terrain Info Centre
Bluetooth® pripojenie
Streamovanie pomocou technológie Bluetooth®
InControl Remote7.

KOMFORT

Gestom ovládané elektrické veko batožinového priestoru
Jemné dovretie dverí
Bezkľúčový vstup
Obvodový alarm
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým clonením.

ASISTENČNÉ SYSTÉMY

Funkcia krízového brzdenia
3D kamerový systém 360°
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Driver Assist Pack
Elektronická parkovacia brzda (EPB)
Asistent krízového brzdenia
Antiblokovací systém bŕzd (ABS)
Elektronický rozdeľovač brzdnej sily (EBD).

VYBERTE SI MODEL S DLHÝM RÁZVOROM (POKRAČOVANIE)

1Vaše vozidlo podporuje systém Apple CarPlay. Služby, ktoré ponúka systém Apple CarPlay, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.  2Vaše vozidlo 
podporuje systém Android Auto. Služby, ktoré ponúka systém Android Auto, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.android.com/intl/en_uk/auto/.   5Len kompatibilné smartfóny.  6Služby Secure 
Tracker a Secure Tracker Pro si vyžadujú aktiváciu a fungujú iba v oblasti v dosahu signálu siete. Súčasťou tejto služby je aj jej predplatné po dobu 12 mesiacov a môžno ju upgradovať do uplynutia obdobia záruky alebo predĺžiť jej predplatné po skončení počiatočného 
obdobia, a to podľa informácií poskytnutých predajcom vozidiel Land Rover.  7Aplikácia Remote zahŕňa predplatené služby, ktoré si môžete predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca vozidiel Land Rover. Aplikáciu Remote si budete musieť stiahnuť 
z obchodu Apple App Store/Google Play Store.
Funkcie vo vozidle by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.
Funkcie, voliteľné prvky a služby tretích strán v rámci systémov Pivi a InControl a ich dostupnosť budú závisieť od jednotlivých trhov – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od predajcu vozidiel Land Rover. Pripojenie k mobilnej 
sieti nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených 
prvkov.
Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd.
App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Google Play Store je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Po zvolení iného stupňa výbavy môžu byť štandardné prvky nahradené inými prvkami. Štandardné prvky sa môžu líšiť aj v závislosti od krajiny, v ktorej bolo vozidlo zakúpené, a od typu motora a prevodovky.



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

*Podlieha miestnym predpisom. Ak vodiči s bifokálnymi alebo multifokálnymi okuliarmi nedokážu ľahko zaostriť na obraz digitálneho spätného displeja ClearSight, môžu kedykoľvek prejsť do režimu spätného zrkadla.
Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd.
Po zvolení iného stupňa výbavy môžu byť štandardné prvky nahradené inými prvkami. Štandardné prvky sa môžu líšiť aj v závislosti od krajiny, v ktorej bolo vozidlo zakúpené, a od typu motora a prevodovky.
Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

HSE 
PRVKY NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE VERZIE RANGE ROVER SE

AUTOBIOGRAPHY 
PRVKY NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE VERZIE RANGE ROVER HSE

EXTERIÉR Digitálne LED svetlomety s prémiovým denným svietením a projekciou obrazov. Balík Autobiography Pack
Strecha s posuvným panoramatickým oknom
Čierne brzdové strmene
Nápis Autobiography.

KOMFORT Vnútorné spätné zrkadlo ClearSight*.

KOLESÁ A PNEUMATIKY 22", vzor 7023. 22“, vzor 1073, lesklé tmavosivé s kontrastnými plochami opracovanými diamantovým sústružením.

INTERIÉR Systém čistenia vzduchu v kabíne Pro. Vyhrievanie volantu
Automaticky sklápateľný kryt batožinového priestoru
Kovové prahové lišty s podsvieteným nápisom Autobiography
Štvorzónová klimatizácia.

SEDADLÁ A VYBAVENIE INTERIÉRU Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým nastavovaním a vyhrievané a 
odvetrávané zadné sedadlá s elektricky nastaviteľným sklonom
Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej semianilínovej kože s čiernym Ebony interiérom
Podsvietené spony bezpečnostných pásov.

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým nastavovaním a masážnou funkciou a 
zadné sedadlá Executive Class
SV Bespoke dekorácia z hnedého prírodného orechového dreva s ozdobným vykladaním
SV Bespoke kožené dvojfarebné Ebony/Perlino čalúnenie stropu
SV Bespoke plne rozšírené kožené čalúnenie
SV Bespoke koberčeky.

INFOTAINMENT Audiosústava Meridian™ 3D Surround
Head-up Display.

Audiosústava Meridian™ Signature.

ASISTENČNÉ SYSTÉMY A SCHOPNOSTI Parkovací asistent. Konfigurovateľné programy.

VYBERTE SI MODEL S DLHÝM RÁZVOROM (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

1Nie je k dispozícii s motorom PHEV.  3Náramok Activity Key je možné nabiť za 1 hodinu, pričom následne poskytuje výdrž batérie až 7 dní.
Po zvolení iného stupňa výbavy môžu byť štandardné prvky nahradené inými prvkami. Štandardné prvky sa môžu líšiť aj v závislosti od krajiny, v ktorej bolo vozidlo zakúpené, a od typu motora a prevodovky.
Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

FIRST EDITION 
PRVKY NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE VERZIE RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY

EXTERIÉR Zatmavené sklá.

KOMFORT

KOLESÁ A PNEUMATIKY 23", vzor 1074.

INTERIÉR Kovové prahové lišty s podsvieteným nápisom First Edition
Chladiaca schránka v stredovej konzole vpredu
Sedadlá do batožinového priestoru s koženými vankúšikmi.

SEDADLÁ A VYBAVENIE INTERIÉRU Perlino čalúnenie sedadiel z perforovanej semianilínovej kože s Perlino interiérom
Dekorácia z krémovobieleho prírodného orechového dreva s ozdobným vykladaním a nápisom First Edition.

INFOTAINMENT 11,4-palcové obrazovky v hlavových opierkach predných sedadiel1

Zásuvka na 230 V

ASISTENČNÉ SYSTÉMY A SCHOPNOSTI

VYBERTE SI MODEL S DLHÝM RÁZVOROM (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

VYBERTE SI MODEL S DLHÝM RÁZVOROM A SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE OD 
135 437 €
Vyššia úroveň luxusu pre sedem dospelých osôb – to všetko pri zachovaní nezameniteľnej siluety Range Roveru.

RANGE ROVER SE S DLHÝM RÁZVOROM 
A SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE 

OD 135 437 €

RANGE ROVER HSE S DLHÝM RÁZVOROM 
A SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE 

OD 143 060 €

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY S DLHÝM RÁZVOROM 
A SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE 

OD 154 895 €

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

EXTERIÉR

Svetlomety Pixel LED s prémiovým denným svietením
Smerovky s animovaným rozsvecovaním
Nickel Atlas Pack
Strecha s pevným panoramatickým oknom
Zapustené vysúvacie kľučky dverí
Vyhrievanie čelného skla
Predné hmlovky
Zadné hmlovky.

KOLESÁ A PNEUMATIKY

21“, vzor 5112
Súprava na opravu defektu
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TMPS).

SCHOPNOSTI VOZIDLA

Pohon všetkých kolies
Riadenie všetkých kolies
Dvojstupňová rozdeľovacia prevodovka (redukcia)
All Terrain Progress Control (ATPC)
Terrain Response 2
Elektronický aktívny diferenciál s vektorovým smerovaním 
krútiaceho momentu pomocou bŕzd.
Elektronicky riadené pneumatické pruženie so systémom 
Dynamic Response

INTERIÉR

Dvojité slnečné clony s podsvietenými zrkadielkami
Leštené kovové pedále
Hliníkové prahové lišty s nápisom Range Rover
Ambientné osvetlenie interiéru
Štvorzónová klimatizácia
Senzor kvality vzduchu
Predná stredová konzola s úložným priestorom a lakťovými 
opierkami
Zadná stredová lakťová opierka
Elektrické roletky na bočných zadných oknách
Kryt batožinového priestoru
Jednoduché nakladanie do batožinového priestoru.

SEDADLÁ A VYBAVENIE INTERIÉRU

Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej kože Windsor 
s Ebony interiérom
Vyhrievané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým 
nastavovaním, vyhrievané zadné sedadlá s elektricky 
nastaviteľným sklonom a vyhrievané sedadlá tretieho radu
Rozšírené kožené čalúnenie
Dekorácia z hnedého prírodného orechového dreva
Dvojfarebné Ebony/Perlino čalúnenie stropu
Volant potiahnutý jemnou zrnitou kožou
Elektrické nastavovanie volantu
Chrómované ovládacie prvky
Koberčeky.

INFOTAINMENT

Audiosústava Meridian™
13,1" dotyková obrazovka systému Pivi Pro
Digitálny rádio príjem (DAB)
Wireless Apple CarPlay®1

Wireless Android Auto™2

Bezdrôtové nabíjanie zariadení kombinované so zosilneným 
príjmom signálu5

Secure Tracker (12-mesačné predplatné)6

Digitálny prístrojový panel
USB zásuvka/-y
Zásuvka/-y na 12 V
Hlasové ovládanie
Funkcia All Terrain Info Centre
Bluetooth® pripojenie
Streamovanie pomocou technológie Bluetooth®
InControl Remote7.

KOMFORT

Gestom ovládané elektrické veko batožinového priestoru
Jemné dovretie dverí
Bezkľúčový vstup
Obvodový alarm
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým clonením.

ASISTENČNÉ SYSTÉMY

Funkcia krízového brzdenia
3D kamerový systém 360°
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Driver Assist Pack
Elektronická parkovacia brzda (EPB)
Asistent krízového brzdenia
Antiblokovací systém bŕzd (ABS)
Elektronický rozdeľovač brzdnej sily (EBD).

VYBERTE SI MODEL S DLHÝM RÁZVOROM A SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE 
(POKRAČOVANIE)

1Vaše vozidlo podporuje systém Apple CarPlay. Služby, ktoré ponúka systém Apple CarPlay, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.  2Vaše vozidlo 
podporuje systém Android Auto. Služby, ktoré ponúka systém Android Auto, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.android.com/intl/en_uk/auto/.  5Len kompatibilné smartfóny.  6Služby Secure 
Tracker a Secure Tracker Pro si vyžadujú aktiváciu a fungujú iba v oblasti v dosahu signálu siete. Súčasťou tejto služby je aj jej predplatné po dobu 12 mesiacov a môžno ju upgradovať do uplynutia obdobia záruky alebo predĺžiť jej predplatné po skončení počiatočného 
obdobia, a to podľa informácií poskytnutých predajcom vozidiel Land Rover.  7Aplikácia Remote zahŕňa predplatené služby, ktoré si môžete predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca vozidiel Land Rover. Aplikáciu Remote si budete musieť stiahnuť 
z obchodu Apple App Store/Google Play Store.
Funkcie vo vozidle by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.
Funkcie, voliteľné prvky a služby tretích strán v rámci systémov Pivi a InControl a ich dostupnosť budú závisieť od jednotlivých trhov – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od predajcu vozidiel Land Rover. Pripojenie k mobilnej 
sieti nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.
Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených prvkov.
Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd.
App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Google Play Store je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Po zvolení iného stupňa výbavy môžu byť štandardné prvky nahradené inými prvkami. Štandardné prvky sa môžu líšiť aj v závislosti od krajiny, v ktorej bolo vozidlo zakúpené, a od typu motora a prevodovky.



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MODEL

*Podlieha miestnym predpisom. Ak vodiči s bifokálnymi alebo multifokálnymi okuliarmi nedokážu ľahko zaostriť na obraz digitálneho spätného displeja ClearSight, môžu kedykoľvek prejsť do režimu spätného zrkadla.
Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd.
Po zvolení iného stupňa výbavy môžu byť štandardné prvky nahradené inými prvkami. Štandardné prvky sa môžu líšiť aj v závislosti od krajiny, v ktorej bolo vozidlo zakúpené, a od typu motora a prevodovky.
Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

HSE 
PRVKY NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE VERZIE RANGE ROVER SE

AUTOBIOGRAPHY 
PRVKY NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE VERZIE RANGE ROVER HSE

EXTERIÉR Digitálne LED svetlomety s prémiovým denným svietením a projekciou obrazov. Balík Autobiography Pack
Strecha s posuvným panoramatickým oknom
Čierne brzdové strmene
Nápis Autobiography.

KOMFORT Vnútorné spätné zrkadlo ClearSight*.

KOLESÁ A PNEUMATIKY 22", vzor 7023. 22“, vzor 1073, lesklé tmavosivé s kontrastnými plochami opracovanými diamantovým sústružením.

INTERIÉR Systém čistenia vzduchu v kabíne Pro Vyhrievanie volantu
Kovové prahové lišty s podsvieteným nápisom Autobiography.

SEDADLÁ A VYBAVENIE INTERIÉRU Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým nastavovaním, vyhrievané a 
odvetrávané zadné sedadlá s elektricky nastaviteľným sklonom a vyhrievané sedadlá tretieho radu
Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej semianilínovej kože s čiernym Ebony interiérom
Podsvietené spony bezpečnostných pásov.

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým nastavovaním a masážnou funkciou, 
vyhrievané a odvetrávané zadné sedadlá s elektricky nastaviteľným sklonom a vyhrievané sedadlá tretieho 
radu
SV Bespoke dekorácia z hnedého prírodného orechového dreva s ozdobným vykladaním
SV Bespoke kožené dvojfarebné Ebony/Perlino čalúnenie stropu
Plne rozšírené kožené čalúnenie SV Bespoke
SV Bespoke koberčeky.

INFOTAINMENT Audiosústava Meridian™ 3D Surround
Head-up Display.

Audiosústava Meridian™ Signature.

ASISTENČNÉ SYSTÉMY A SCHOPNOSTI Parkovací asistent. Konfigurovateľné jazdné programy.

VYBERTE SI MODEL S DLHÝM RÁZVOROM A SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE 
(POKRAČOVANIE)
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NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MOTOR ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL

VYBERTE SI MOTOR RANGE ROVERU PODĽA MODELU

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

SPOTREBA PALIVA – SPOTREBA PODĽA WLTP*/CO2

MOTOR HNACIE 
ÚSTROJENSTVO PREVODOVKA MAXIMÁLNY VÝKON  

kW (k)

KOMBINOVANÁ SPOTREBA / 
EMISISE 

l/100 km / g/km
CENA BEZ DPH CENA S DPH

RANGE ROVER SE
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 249 k D250 AWD Automatická 183 (249) 7,6-8,3 / 201-220 101 749 € 122 099 €
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 300 k D300 AWD Automatická 221 (300) 7,6-8,3 / 201-220 104 758 € 125 710 €
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,6-8,3 / 201-220 107 683 € 129 220 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,1-11,0 / 231-251 107 683 € 129 220 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,0-12,8 / 275-294 115 288 € 138 346 €

RANGE ROVER HSE
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 249 k D250 AWD Automatická 183 (249) 7,6-8,3 / 201-220 108 101 € 129 721 €
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 300 k D300 AWD Automatická 221 (300) 7,6-8,3 / 201-220 111 110 € 133 332 €
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,6-8,3 / 201-220 114 034 € 136 842 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,1-11,0 / 231-251 114 034 € 136 842 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,0-12,8 / 275-294 121 640 € 145 969 €

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 249 k D250 AWD Automatická 183 (249) 7,6-8,3 / 201-220 121 305 € 145 566 €
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 300 k D300 AWD Automatická 221 (300) 7,6-8,3 / 201-220 124 314 € 149 177 €
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,6-8,3 / 201-220 127 239 € 152 688 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,1-11,0 / 231-251 127 239 € 152 688 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,0-12,8 / 275-294 134 844 € 161 814 €

RANGE ROVER FIRST EDITION
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,6-8,3 / 201-220 134 093 € 160 912 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,1-11,0 / 231-251 134 093 € 160 912 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,0-12,8 / 275-294 141 699 € 170 039 €

*Uvedené hodnoty vychádzajú z oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ a s úplne nabitou batériou. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty CO2, spotreby paliva, spotreby energie a dojazdu sa 
môžu meniť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýly jazdy, poveternostné podmienky, náklad, namontované kolesá, namontované príslušenstvo, aktuálna trasa a stav akumulátora. Hodnoty dojazdu vychádzajú z jazdy na sériovom vozidle na štandardizovanej ceste.



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MOTOR

DLHÝ RÁZVOR

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL

VYBERTE SI MOTOR RANGE ROVERU PODĽA MODELU (POKRAČOVANIE)

SPOTREBA PALIVA – SPOTREBA PODĽA WLTP*/CO2

MOTOR HNACIE 
ÚSTROJENSTVO PREVODOVKA MAXIMÁLNY VÝKON  

kW (k)

KOMBINOVANÁ SPOTREBA / 
EMISISE 

l/100 km / g/km
CENA BEZ DPH CENA S DPH

RANGE ROVER SE
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,7-8,4 / 203-221 110 608 € 132 730 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,2-11,0 / 233-253 110 608 € 132 730 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,1-12,9 / 277-295 118 214 € 141 857 €

RANGE ROVER HSE
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,7-8,4 / 203-221 116 960 € 140 352 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,2-11,0 / 233-253 116 960 € 140 352 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,1-12,9 / 277-295 124 565 € 149 478 €

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,7-8,4 / 203-221 129 580 € 155 496 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,2-11,0 / 233-253 129 580 € 155 496 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,1-12,9 / 277-295 137 185 € 164 622 €

RANGE ROVER FIRST EDITION
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,7-8,4 / 203-221 136 433 € 163 720 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,2-11,0 / 233-253 136 433 € 163 720 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,1-12,9 / 277-295 144 038 € 172 846 €

*Uvedené hodnoty vychádzajú z oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ a s úplne nabitou batériou. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty CO2, spotreby paliva, spotreby energie a dojazdu sa 
môžu meniť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýly jazdy, poveternostné podmienky, náklad, namontované kolesá, namontované príslušenstvo, aktuálna trasa a stav akumulátora. Hodnoty dojazdu vychádzajú z jazdy na sériovom vozidle na štandardizovanej ceste.



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI MOTOR

DLHÝ RÁZVOR - 7 MIEST

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL

VYBERTE SI MOTOR RANGE ROVERU PODĽA MODELU (POKRAČOVANIE)

SPOTREBA PALIVA – SPOTREBA PODĽA WLTP*/CO2

MOTOR HNACIE 
ÚSTROJENSTVO PREVODOVKA MAXIMÁLNY VÝKON  

kW (k)

KOMBINOVANÁ SPOTREBA / 
EMISISE 

l/100 km / g/km
CENA BEZ DPH CENA S DPH

RANGE ROVER SE
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,8-8,4 / 206-221 112 864 € 135 437 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,4-11,0 / 237-253 112 864 € 135 437 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,3-12,9 / 281-295 120 469 € 144 563 €

RANGE ROVER HSE
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,8-8,4 / 206-221 119 216 € 143 060 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,4-11,0 / 237-253 119 216 € 143 060 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,3-12,9 / 281-295 126 821 € 152 186 €

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY
3,0-liter, I6 diesel MHEV, 350 k D350 AWD Automatická 258 (350) 7,8-8,4 / 206-221 129 079 € 154 895 €
3,0-liter, I6 benzín MHEV, 400 k P400 AWD Automatická 294 (400) 10,4-11,0 / 237-253 129 079 € 154 895 €
4,4-liter, V8 benzín MHEV, 530 k P530 AWD Automatická 390 (530) 12,3-12,9 / 281-295 136 684 € 164 021 €

*Uvedené hodnoty vychádzajú z oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ a s úplne nabitou batériou. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty CO2, spotreby paliva, spotreby energie a dojazdu sa 
môžu meniť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýly jazdy, poveternostné podmienky, náklad, namontované kolesá, namontované príslušenstvo, aktuálna trasa a stav akumulátora. Hodnoty dojazdu vychádzajú z jazdy na sériovom vozidle na štandardizovanej ceste.
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NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI EXTERIÉR

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE
Ponuka podmanivých farieb, kolies a dizajnových balíčkov pre exteriér.

EXTERIÉR KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER  
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Svetlomety Pixel LED s prémiovým denným svietením2 064QH ■ — — —
Digitálne LED svetlomety s prémiovým denným svietením 
a projekciou obrazov2 064QN □ ■ ■ ■ 1 063 €

Predné hmlovky 064AP ■ ■ ■ ■
Smerovky s animovaným rozsvecovaním4 065FD ■ ■ ■ ■
Zatmavené sklá 047DB □ □ □ ■ 538 €
Vrstvené predné bočné sklá a tvrdené zadné bočné sklá1 047BH ■ ■ — —
Vrstvené predné a zadné bočné sklá3 047AW □ □ ■ ■ 301 €
Čelné sklo s infračerveným filtrom (pohlcujúce slnečné žiarenie) 047EB □ □ ■ ■ 261 €
Čelné sklo bez vyhrievania 040AJ □ □ □ — 0 €
Vyhrievanie čelného skla 040AK ■ ■ ■ ■
Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla 040AQ ■ ■ ■ ■

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii.
1Nie je k dispozícii pre LWB   2Len so smerovkami  s animovaným rozsvecovaním. a prednými hmlovkami. Nie je k dispozícii s asistentom diaľkových svetiel (AHBA).  3Štandard pre LWB   4Len so svetlometmi Pixel LED s prémiovým denným svietením alebo digitálnymi LED 
svetlometmi s prémiovým denným svietením a projekciou obrazov.  

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI EXTERIÉR

BRZDY KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER  
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Nelakované brzdové strmene 020BG ■ ■ — —
Čierne brzdové strmene 020BK □ □ ■ ■ 402 €

PNEUMATIKY A REZERVNÉ KOLESÁ
Súprava na opravu defektu6 029FJ ■ ■ ■ ■
Dojazdové zliatinové rezervné koleso7 029VT □ □ □ □ 322 €
20" plnohodnotná rezerva8 028MC □ □ □ — 933 €
21" plnohodnotná rezerva8, 9 028MD □ □ □ — 1 056 €
22" plnohodnotná rezerva3, 8 028ME □ □ □ □ 1 180 €
23" plnohodnotná rezerva8, 10 028MF □ □ □ □ 1 303 €

VEKO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Gestom ovládané elektrické veko batožinového priestoru 070BB ■ ■ ■ ■

JAZDNÁ DYNAMIKA
Elektronický aktívny diferenciál s vektorovým smerovaním krútiaceho 
momentu pomocou bŕzd. 027DC ■ ■ ■ ■
Elektronicky riadené pneumatické pruženie so systémom Dynamic 
Response 027DQ ■ ■ ■ ■
Konfigurovateľné jazdné programy 184AD □ □ ■ ■ 503 €

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii.
3Len s 22“ kolesami.  6Nie je k dispozícii so samozaceľujúcimi pneumatikami, dojazdovou zliatinovou rezervou ani žiadnym plnohodnotným rezervným kolesom.  7Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  8Nie je k dispozícii so sedadlami 
do batožinového priestoru s koženými vankúšikmi ani so systémom na opravu pneumatík. Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie ani s pohonnou jednotkou PHEV.  9Len s 21“ kolesami.  10Len s 23“ kolesami. 

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI EXTERIÉR

ŤAHANIE PRÍVESU KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER  
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Pokročilý asistent ťahania2 062CE □ □ □ □ 421 €
Elektricky vysúvateľné ťažné zariadenie2 028LD □ □ □ □ 1 492 €

FARBY STRECHY
Strecha vo farbe karosérie 080AC ■ ■ ■ ■
Čierna kontrastná strecha 080AN □ □ □ □ 1 053 €
Strecha s pevným panoramatickým oknom 041CX ■ ■ □ — 0 €
Strecha s posuvným panoramatickým oknom 041CZ □ □ ■ ■ 322 €

DIZAJNOVÉ BALÍČKY
Nickel Atlas Pack 032MT ■ ■ □ — 0 €
Autobiography Pack 032EC — — ■ ■
Shadow Pack 4, 5, 6 032XX □ □ □ □ 903 €

NÁPISY
Nápis Autobiography 057RQ — — ■ ■

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii.
2Nie je k dispozícii pre modely PHEV SV.  4Len s čiernou kontrastnou strechou na modeloch First Edition. 
5Len s 23“ zliatinovými diskami vzoru 1075 v lesklej čiernej farbe na modeloch iných ako PHEV First Edition a vo vybraných krajinách.  6Len s 22“ zliatinovými diskami vzoru 1073 v lesklej čiernej 
farbe na modeloch PHEV First Edition.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI EXTERIÉR

FARBY LAKU KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER  
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Štandardný lak
Biela Fuji 1AA □ □ □ — 0 €

Metalíza
Čierna Santorini2 1AG □ □ □ Δ 1 205 €
Sivá Eiger 1DF □ □ □ — 1 205 €
Modrá Portofino 1DG □ □ □ — 1 205 €
Bronzová Lantau 1DP □ □ □ Δ 1 205 €
Strieborná Hakuba 1DU □ □ □ — 1 205 €
Zelená Belgravia3 1DV □ □ □ — 1 205 €
Perleťová biela Ostuni 1EJ □ □ □ — 1 205 €

Prémiová metalíza
Sivá Carpathian 1AU □ □ □ — 2 340 €
Strieborná Silicon 1BN □ □ □ — 2 340 €
Zlatá Batumi 1DM □ □ □ Δ 2 340 €
Sivá Charente 1DN □ □ □ Δ 2 340 €

Ultra metalíza
Zelená British Racing v lesklej úprave 1ES □ □ □ — 5 519 €
Zelená British Racing v matnej úprave 1EV □ □ □ — 8 992 €
Čierna Ligurian v lesklej úprave1 1ET □ □ □ — 5 519 €
Čierna Ligurian v matnej úprave 1EU □ □ □ — 8 992 €
Strieborná Flux v lesklej úprave 1EW □ □ □ — 5 519 €
Strieborná Flux v matnej úprave 1EX □ □ □ — 8 992 €

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
1K dispozícii od januára 2022.  2Nie je k dispozícii s čiernou kontrastnou strechou.  3Nie je k dispozícii s Deep Garnet čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Deep Garnet interiérom.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI EXTERIÉR

FARBY LAKU (POKRAČOVANIE) KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER  
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Ultra metalíza (pokračovanie)
Strieborná Ethereal Frost v lesklej úprave 1EY □ □ □ — 5 519 €
Strieborná Ethereal Frost v matnej úprave 1FD □ □ □ — 8 992 €
Modrá Velocity v lesklej úprave 1EZ □ □ □ — 5 519 €
Modrá Velocity v matnej úprave 1FC □ □ □ — 8 992 €
Modro-čierna Constellation v lesklej úprave2 1FB □ □ □ — 5 519 €
Strieborná Ionian v lesklej úprave 1FJ □ □ □ — 5 519 €
Strieborná Ionian v matnej úprave 1FK □ □ □ — 8 992 €
Zlatá Gold v lesklej úprave 1FL □ □ □ — 5 519 €
Zlatá Gold v matnej úprave 1FM — — — □ 8 992 €
Sivo-purpurová Amethyst v lesklej úprave 1FN □ □ □ — 5 519 €
Modrá Petrolix v lesklej úprave 1FP □ □ □ — 5 519 €
Hnedá Tourmaline v matnej úprave 1FR □ □ □ — 5 519 €
Hnedá Tourmaline v lesklej úprave 1FS □ □ □ — 8 992 €
Oranžová Sanguinello v lesklej úprave 1FT □ □ □ — 5 519 €

Lak vyberaný na základe porovnávania vzoriek SV Bespoke
Lak v lesklej úprave vyberaný na základe porovnávania vzoriek SV 
Bespoke 1FE □ □ □ — dohodou
Lak v matnej úprave vyberaný na základe porovnávania vzoriek SV 
Bespoke 1FF □ □ □ — dohodou

Lak SV Bespoke so špeciálnym efektom
Biela Icy v lesklej úprave 1FG □ □ □ — 8 338 €
Biela Icy v matnej úprave 1FH □ □ □ — 11 812 €

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii.
2Nie je k dispozícii s čiernou kontrastnou strechou.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER VYBERTE SI KOLESÁ

VYBERTE SI KOLESÁ
Rôzne štýly a úpravy 21", 22“ a úplne nových 23“ kolies dokonale zavŕšia celkový dojem z robustných proporcií a enormnej výšky 
vozidla.

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL

ZLIATINOVÉ KOLESÁ KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY RANGE ROVER FIRST EDITION

21“, vzor 5112 031VU cena ■ Δ Δ —
21“, vzor 7021, lesklé tmavosivé s kontrastnými plochami 
opracovanými diamantovým sústružením 031VW cena 1 804 € Δ Δ —

22“, vzor 7023 031ZE cena 1 804 € ■ 602 € —
SV Bespoke, 22", vzor 1072, matné čierne s kontrastnými plochami 
opracovanými diamantovým sústružením1 2 031VX cena 2 405 € 1 204 € 602 € Δ

21", vzor 5112 
Súčasť štandardnej výbavy modelu Range Rover 

SE

21“, vzor 7021, lesklé tmavosivé s kontrastnými 
plochami opracovanými diamantovým 

sústružením

22", vzor 7023 
Súčasť štandardnej výbavy modelu Range Rover 

HSE

SV Bespoke, 22", vzor 1072, matné čierne 
s kontrastnými plochami opracovanými 

diamantovým sústružením1 2

■ štandard   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
1Štandardná výbava verzie First Edition s pohonnou jednotkou PHEV.  2K dispozícii od januára 2022.



NOVÝ RANGE ROVER VYBERTE SI KOLESÁ

VYBERTE SI KOLESÁ (POKRAČOVANIE)

ZLIATINOVÉ KOLESÁ KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY RANGE ROVER FIRST EDITION

22“, vzor 1073, lesklé tmavosivé s kontrastnými plochami 
opracovanými diamantovým sústružením 031WA cena 3 007 € Δ ■ —

22“, vzor 1073, lesklé čierne1 032AJ cena 2 405 € 1 204 € 602 € —
23“, vzor 1075, lesklé čierne2 032AG cena 3 607 € 2 405 € 1 804 € 1 204 €
23“, vzor 1075, lesklé tmavosivé s kontrastnými plochami 
opracovanými diamantovým sústružením2 031WB cena 4 208 € 3 007 € 2 405 € —

22“, vzor 1073, lesklé tmavosivé s kontrastnými 
plochami opracovanými diamantovým 

sústružením 
Štandardná výbava verzie Range Rover 

Autobiography

22“, vzor 1073, lesklé čierne1 22“, vzor 7023, lesklé tmavosivé s kontrastnými 
plochami opracovanými diamantovým 

sústružením

23“, vzor 1075, lesklé čierne2 23“, vzor 1075, lesklé tmavosivé s kontrastnými 
plochami opracovanými diamantovým 

sústružením2

■ štandard   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku

1Len pre verziu First Edition s pohonnou jednotkou PHEV, ak je špecifikovaná spolu s čiernou kontrastnou strechou a exteriérovým balíkom Shadow Pack.  2Nie je k dispozícii s motorom PHEV. 



NOVÝ RANGE ROVER VYBERTE SI KOLESÁ

ZLIATINOVÉ KOLESÁ KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY RANGE ROVER FIRST EDITION

SV Bespoke, 23", vzor 1079, strieborné s kontrastnými plochami 
v lesklej tmavosivej farbe1 031ZF cena 3 607 € 2 405 € 1 804 € —

23“, vzor 10741 032AH cena — — — ■

SV Bespoke, 23", vzor 1079, strieborné s 
kontrastnými plochami v lesklej tmavosivej farbe1

23", vzor 1074, strieborné1 
Štandardná výbava verzie Range Rover First 

Edition

23“, kované, vzor 1077, lesklé tmavosivé 
s kontrastnými plochami opracovanými 

diamantovým sústružením a svetlými detailmi v 
matnej farbe Atlas1

23“, kované, vzor 1077, lesklé tmavosivé 
s kontrastnými plochami opracovanými 

diamantovým sústružením a matnými detailmi v 
bronzovej farbe Corinthian1 2

23", kované, vzor 1077, matné čierne s 
kontrastnými plochami opracovanými 

diamantovým sústružením, detailmi v lesklej 
čiernej farbe Narvik a tmavou tónovanou úpravou 

laku1 3

■ štandard   — nie je k dispozícii.
1Nie je k dispozícii s motorom PHEV.  2Len s exteriérovými ozdobnými prvkami SV Serenity.  3Len s exteriérovými ozdobnými prvkami SV Intrepid.  

VYBERTE SI KOLESÁ (POKRAČOVANIE)



4
NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI INTERIÉR

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE
Ponuka interiérov pre pôžitok z jazdy v znamení luxusu.

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL

FUNKCIONALITA SEDADIEL KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER FIRST 
EDITION

Vyhrievané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým nastavovaním 
a vyhrievané zadné sedadlá s elektricky nastaviteľným sklonom3, 4 401AE cena ■ — — —
Vyhrievané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým nastavovaním, 
vyhrievané zadné sedadlá s elektricky nastaviteľným sklonom 
a vyhrievané sedadlá tretieho radu5, 6

401AF cena ■ — — —

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým 
nastavovaním a vyhrievané zadné sedadlá s elektricky nastaviteľným 
sklonom3, 4

401AG cena 903 € — — —

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým 
nastavovaním, vyhrievané zadné sedadlá s elektricky nastaviteľným 
sklonom a vyhrievané sedadlá tretieho radu4, 5

401AH cena 903 € — — —

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým 
nastavovaním a vyhrievané a odvetrávané zadné sedadlá s elektricky 
nastaviteľným sklonom3, 7

401AJ cena 1 804 € ■ — —

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii.
2Len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z textúrovanej kože s Ebony interiérom, Perlino čalúnením sedadiel z textúrovanej kože s Perlino interiérom alebo Ecru čalúnením sedadiel z textúrovanej kože s Ecru interiérom.  3Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a 
siedmimi miestami na sedenie.  4Len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Ebony interiérom, Caraway čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Caraway interiérom, Perlino čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino 
interiérom, Ecru čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Ecru interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino interiérom.  5Len pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  6Len s čiernym Ebony 
čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Ebony interiérom, Caraway čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Caraway interiérom, Perlino čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel z 
perforovanej kože Windsor s Perlino interiérom.  7Na modeloch SE je k dispozícii len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Ebony interiérom, Caraway čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Caraway interiérom, Perlino čalúnením 
sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino interiérom, Ecru čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Ecru interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino interiérom. Na modeloch HSE je k dispozícii len s čiernym Ebony 
čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s čiernym Ebony interiérom, Caraway čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Caraway interiérom, Perlino čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom, Deep Garnet čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože 
s Deep Garnet interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom. 



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI INTERIÉR

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)

FUNKCIE SEDADIEL (POKRAČOVANIE) KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER FIRST 
EDITION

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 20-smerovým elektrickým 
nastavovaním, vyhrievané a odvetrávané zadné sedadlá s elektricky 
nastaviteľným sklonom a vyhrievané sedadlá tretieho radu2,3

401AK cena 1 804 € ■ — —

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým 
nastavovaním a masážnou funkciou, vyhrievané a odvetrávané zadné 
sedadlá s elektricky nastaviteľným sklonom4, 5

401AM cena 3 207 € 1 404 € Δ Δ

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým 
nastavovaním a masážnou funkciou, vyhrievané a odvetrávané zadné 
sedadlá s elektricky nastaviteľným sklonom a vyhrievané sedadlá 
tretieho radu3, 4

401AN cena 3 207 € 1 404 € ■ —

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým 
nastavovaním a masážnou funkciou a zadné sedadlá Executive Class5, 6 401AP cena 6 712 € 4 909 € ■ ■
Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým 
nastavovaním a masážnou funkciou „Hot-Stone“ a zadné sedadlá 
Executive Class Comfort5, 7

401AQ cena — 7 314 € 2 405 € —

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým 
nastavovaním a masážnou funkciou „Hot-Stone“ a zadné sedadlá 
Executive Class Comfort-Plus8

401AR cena — — 3 708 € 3 708 €

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá s 24-smerovým elektrickým 
nastavovaním a masážnou funkciou „Hot-Stone“ a zadné sedadlá 
Executive Class Comfort Plus5, 9

401AS cena — — 4 709 € 4 709 €

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
2Na modeloch SE len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Ebony interiérom, Caraway čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Caraway interiérom, Perlino čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej kože 
Windsor s Perlino interiérom. Na modeloch HSE je k dispozícii len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s čiernym Ebony interiérom, Caraway čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Caraway interiérom, Perlino čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom, Deep Garnet čalúnením 
sedadiel zo semianilínovej kože s Deep Garnet interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom.  3Len pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  4Len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s čiernym Ebony interiérom, Caraway čalúnením 
sedadiel zo semianilínovej kože s Caraway interiérom, Perlino čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom, Deep Garnet čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Deep Garnet interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom.  5Nie je k dispozícii pre modely s 
dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  6Na modeloch Range Rover a SE len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z látky Ultrafabrics™ a prémiovej vlnenej zmesi Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom. Na modeloch HSE alebo Autobiography len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s čiernym Ebony 
interiérom, Caraway čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Caraway interiérom, Perlino čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom, Deep Garnet čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Deep Garnet interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel z anilínovej kože s čiernym Ebony interiérom, čiernym 
Ebony čalúnením sedadiel z látky Ultrafabrics™ a prémiovej vlnenej zmesi Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel z anilínovej kože s Perlino interiérom.  7Len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej 
kože s čiernym Ebony interiérom, Caraway čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Caraway interiérom, Perlino čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom, Deep Garnet čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Deep Garnet interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel z anilínovej kože s čiernym Ebony 
interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel z anilínovej kože s Perlino interiérom.  8Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom ani  modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  9Nie je k dispozícii pre modely so štandardným 
rázvorom. 10Len s modelom Range Rover SV s dlhým rázvorom.



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI INTERIÉR

KOMBINÁCIE FARIEB INTERIÉRU KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER FIRST 
EDITION

Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej kože Windsor s 
Ebony interiérom 301MX cena ■ — — —
Caraway čalúnenie sedadiel z perforovanej kože Windsor s Caraway 
interiérom 301MY cena Δ — — —
Perlino čalúnenie sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino 
interiérom 301MZ cena Δ — — —
Ecru čalúnenie sedadiel z perforovanej kože Windsor s Ecru 
interiérom2 301RA cena Δ — — —
Čierne Ebony čalúnenie sedadiel zo semianilínovej kože s čiernym 
Ebony interiérom 301RB cena 1 704 € ■ ■ Δ
Caraway čalúnenie sedadiel zo semianilínovej kože s Caraway 
interiérom 301RC cena 1 704 € Δ Δ —

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
2Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI INTERIÉR

KOMBINÁCIE FARIEB INTERIÉRU (POKRAČOVANIE) KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER FIRST 
EDITION

Perlino čalúnenie sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom 301RD cena 1 704 € Δ Δ ■
Deep Garnet čalúnenie sedadiel zo semianilínovej kože s Deep 
Garnet interiérom2, 3 301RF cena 1 704 € Δ Δ —
SV Bespoke čierne Ebony čalúnenie sedadiel z anilínovej kože 
s čiernym Ebony interiérom3 301TG cena — — 1 604 € —
Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej látky Ultrafabrics™ 
a prémiovej látky Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom2, 3 301RM cena Δ Δ Δ Δ
Čierne Ebony čalúnenie sedadiel z perforovanej kože Windsor 
s Perlino interiérom 301TJ cena Δ — — —
Čierne Ebony čalúnenie sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino 
interiérom 301TM cena 1 704 € Δ Δ —
SV Bespoke čierne Ebony čalúnenie sedadiel imitáciou anilínovej kože 
s čiernym Ebony interiérom3 301TS cena — — 1 604 € —

Plne rozšírené kožené čalúnenie SV Bespoke 032KK cena 1 653 € 1 653 € ■ ■
Rozšírené kožené čalúnenie 032CG cena ■ ■ — —
Prémiové nekožené vylepšienie interiéru1, 2, 3 032KF cena Δ Δ Δ Δ

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
1K dispozícii od januára 2022.   2Len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej látky Ultrafabrics™ a prémiovej látky Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom. Na modeloch SV len s SV Intrepid Cinder Grey čalúnením predných sedadiel a Light Cloud čalúnením zadných sedadiel z látky Ultrafabric™ s Cinder Grey interiérom.  
3Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI INTERIÉR

OBKLADY A DEKORÁCIE KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Dekorácia z hnedého prírodného orechového dreva 088TU ■ ■ Δ —
Dekorácia z prírodného dreva jaseňa štíhleho1 088TR □ □ Δ — 903 €
Dekorácia z prírodného hnedo-strieborného brezového dreva 088TS □ □ Δ — 452 €
Dekorácia z krémovobieleho prírodného orechového dreva 088TV □ □ Δ — 452 €
Dekorácia v lesklej čiernej fabe Grand 088EH □ □ Δ — 903 €
Dekorácia z prírodného čierneho brezového dreva2 088UX □ □ Δ — 903 €
SV Bespoke dekorácia z hnedého prírodného orechového dreva 
s ozdobným vykladaním 088TW — — ■ —
SV Bespoke dekorácia z krémovobieleho prírodného orechového 
dreva s ozdobným vykladaním3 088TX — — Δ —
Dekorácia z krémovobieleho prírodného orechového dreva 
s ozdobným vykladaním a nápisom First Edition3 088UE — — — ■
Dekorácia z prírodného čierneho brezového dreva s ozdobným 
vykladaním a nápisom First Edition3 4 088UV — — — Δ

Dekorácia Natural Ash Burr s nápisom "First Edition" 088UF — — — Δ

OVLÁDACIE PRVKY
Chrómované ovládacie prvky 305BB ■ ■ ■ ■

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
1K dispozícii od januára 2022.  2Na modeloch SV len s farebnými vyhotoveniami SV alebo SV Serenity.  3Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  4Len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s čiernym 
Ebony interiérom alebo čiernym Ebony čalúnením sedadiel z látky Ultrafabrics™ a prémiovej vlnenej zmesi Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom na modeloch First Edition.  5Nie je k dispozícii s SV Bespoke volantom z kože a dreva.  6Len s farebnými vyhotoveniami 
SV Intrepid.  7Dekorácia z matnej tmavej tkanej sieťoviny bude k dispozícii od polovice roka 2022. 

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI INTERIÉR

ČALÚNENIE STROPU KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Dvojfarebné Ebony/Perlino čalúnenie stropu2, 3 188HW ■ ■ Δ Δ
Dvojfarebné Ebony/Caraway čalúnenie stropu4, 5 188HV Δ Δ — —
Dvojfarebné Ebony/Ecru čalúnenie stropu1, 6 188HX Δ — — —
Dvojfarebné Ebony/Deep Garnet čalúnenie stropu1, 5, 7 188HZ Δ Δ — —
Perlino čalúnenie stropu2 188MA □ □ Δ — 428 €
Čierne čalúnenie stropu vo farbe Ebony 188HD □ □ Δ — 428 €
SV Bespoke kožené dvojfarebné Ebony/Perlino čalúnenie stropu2, 8 188MH — — ■ ■
SV Bespoke kožené dvojfarebné Ebony/Caraway čalúnenie stropu4, 8 188MG — — Δ —
SV Bespoke kožené dvojfarebné Ebony/Deep Garnet čalúnenie 
stropu1, 7, 8 188ML — — Δ —

SV Bespoke kožené čierne Ebony čalúnenie stropu8, 9 188HQ — — Δ —
SV Bespoke kožené Perlino čalúnenie stropu2 ,8, 10 188MM — — Δ —

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
1Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.   2Len s Ebony alebo Perlino interiérom.  3Na modeloch First Edition len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej látky Ultrafabrics™ a prémiovej látky Kvadrat™ s čiernym Ebony 
interiérom.  4Len s Caraway interiérom.  5Nie je k dispozícii so slnečnými clonami s podsvietenými zrkadielkami.  6Len s Ecru interiérom.  7Len s Deep Garnet interiérom.  8Nie je k dispozícii s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej látky Ultrafabrics™ a prémiovej látky 
Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom.  9Na modeloch SV len s čiernym Ebony interiérom, SV Intrepid čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s čiernym Ebony interiérom alebo SV Intrepid Rosewood/Ebony koženými interiérmi.  10Na modeloch SV len s SV 
Perlino/Ebony koženými interiérom.  11Len s SV Serenity Caraway čalúnením predných sedadiel z imitácie anilínovej kože a Perlino čalúnením zadných sedadiel zo semianilínovej kože s Caraway interiérom.  12Len s SV Serenity Liberty Blue čalúnením predných sedadiel z imitácie 
anilínovej kože a Perlino čalúnením zadných sedadiel zo semianilínovej kože s Liberty Blue interiérom.  13SV Serenity Sequoia Green čalúnenie predných sedadiel z imitácie anilínovej kože a Perlino čalúnenie zadných sedadiel zo semianilínovej kože so Sequoia Green interiérom.  
14Len s SV Intrepid Cinder Grey čalúnením predných sedadiel a Light Cloud čalúnením zadných sedadiel z látky Ultrafabric™ s Cinder Grey interiérom. 

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI INTERIÉR

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
2Len s SV Serenity Caraway/Perlino čalúnením sedadiel z imitácie anilínovej kože.  3Len s SV Serenity Caraway/Perlino čalúnením sedadiel z imitácie anilínovej kože a SV koberčekmi s hlbokým vlasom.  4Len s SV Serenity Sequoia Green/Perlino čalúnením sedadiel z imitácie anilínovej kože.  5Len s Liberty Blue/Perlino čalúnením 
sedadiel z imitácie anilínovej kože.  6Len s Cinder Grey/Light Cloud čalúnením sedadiel z látky Ultrafabric™ a mohérovými koberčekmi s koženým lemovaním.  7Nie je k dispozícii s Pearl Oyster kobercom ani s Cinder Grey kobercom. Štandardná výbava modelov SV s dlhým rázvorom.  8Len s SV Intrepid Cinder Grey/Light Cloud 
čalúnením sedadiel z látky Ultrafabric alebo SV Serenity Caraway/Perlino čalúnením sedadiel z imitácie anilínovej kože. Len s Caraway/Perlino čalúnením sedadiel z imitácie anilínovej kože s Pearl Oyster kobercom. Štandardná výbava modelu SV s dlhým rázvorom s čalúnením sedadiel z látky Ultrafabric™ vo farbe Cinder Grey/
Light Cloud.  9Nie je k dispozícii s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z látky Ultrafabrics™ a prémiovej vlnenej zmesi Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom.  10Len s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z látky Ultrafabrics™ a prémiovej vlnenej zmesi Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom a vyhrievaním volantu.  11Na modeloch 
SV len s Cinder Grey/Light Cloud čalúnením sedadiel z látky Ultrafabric.  12Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  13Len s dekoráciou v lesklej čiernej farbe Grand a vyhrievaním volantu.  14Len s vyhrievaním volantu. Len s dekoráciou v lesklej čiernej fabe Grand, dekoráciou z hnedého 
prírodného orechového dreva, SV Bespoke dekoráciou z hnedého prírodného orechového dreva s ozdobným vykladaním alebo dekoráciou z prírodného čierneho brezového dreva, ak je niektorá z uvedených dekorácií špecifikovaná spolu s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z textúrovanej kože s Ebony interiérom, čiernym 
Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Ebony interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s čiernym Ebony interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel z anilínovej kože s čiernym Ebony interiérom alebo Deep Garnet čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Deep Garnet 
interiérom. Len s dekoráciou z hnedého prírodného orechového dreva, SV Bespoke dekoráciou z hnedého prírodného orechového dreva s ozdobným vykladaním, dekoráciou z prírodného hnedo-strieborného brezového dreva alebo dekoráciou z prírodného čierneho brezového dreva, ak je niektorá z uvedených dekorácií 
špecifikovaná spolu s Caraway čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Caraway interiérom alebo Caraway čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Caraway interiérom. Len s dekoráciou z prírodného dreva jaseňa štíhleho, dekoráciou z krémovobieleho prírodného orechového dreva, SV Bespoke dekoráciou 
z krémovobieleho prírodného orechového dreva s ozdobným vykladaním alebo dekoráciou z prírodného čierneho brezového dreva, ak je niektorá z uvedených dekorácií špecifikovaná spolu s Perlino čalúnením sedadiel z textúrovanej kože s Perlino interiérom, Perlino čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino 
interiérom, Perlino čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej kože Windsor s Perlino interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel zo semianilínovej kože s Perlino interiérom, čiernym Ebony čalúnením sedadiel z anilínovej kože, Ecru čalúnením sedadiel 
z kože Windsor s Ecru interiérom alebo Ecru čalúnením sedadiel z textúrovanej kože s Ecru interiérom. Na modeloch SV len s dekoráciou zo svetložltého prírodného dreva z guľovitého výrastku orecha, dekoráciou zo svetlého prírodného dreva wenge s lineárnou kresbou s mozaikovou marketériou, dekoráciou z prírodného 
čierneho brezového dreva alebo dekoráciou z tmavého prírodného dreva wenge s lineárnou kresbou s mozaikovým kovovým ozdobným vykladaním.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)

KOBERČEKY KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Čierny koberec 124AF ■ ■ ■ ■
Koberčeky 079AJ ■ ■ — —
SV Bespoke koberčeky 079DU □ □ ■ ■ 221 €

VOLANTY
Volant bez vyhrievania 032DU ■ ■ — —
Vyhrievanie volantu 032DV □ □ ■ ■ 261 €
Volant potiahnutý jemnou textúrovanou kožou9 032FM ■ ■ ■ ■
Volant potiahnutý prémiovou textíliou10 , 11,  12 032LZ Δ Δ Δ Δ
SV Bespoke volant z kože a dreva1 9 , 13 032NR □ □ □ — 746 €
SV Bespoke volant z kože a dreva s otvorenými pórmi1 9,  14 032NT □ □ □ □ 746 €



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI INTERIÉR

PRAHOVÉ LIŠTY KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Hliníkové prahové lišty s nápisom Range Rover 048AR ■ ■ — —
Kovové prahové lišty s podsvieteným nápisom Range Rover 048BD □ □ — — 853 €
Kovové prahové lišty s podsvieteným nápisom Autobiography 048BJ — — ■ —
Kovové prahové lišty s podsvieteným nápisom First Edition2 048CR — — — ■

INTERIÉR
Podsvietené spony bezpečnostných pásov3 032QB Δ ■ ■ ■
Dvojité slnečné clony s podsvietenými zrkadielkami 115AP ■ ■ ■ ■
Leštené kovové pedále 051AJ ■ ■ ■ ■
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo 031CG ■ — — —
Vnútorné spätné zrkadlo ClearSight4 031BS □ ■ ■ ■ 652 €
Nefajčiarsky balíček 094AB ■ ■ ■ ■
Fajčiarsky balíček v prvom a druhom rade 094AE □ □ □ □ 108 €
Elektrické roletky na bočných zadných oknách5 112RB □ □ ■ ■ 503 €
Ambientné osvetlenie interiéru 064LB ■ ■ ■ ■
Stredová konzola s lakťovou opierkou 045AS ■ ■ ■ —
Chladiaca schránka v lakťovej opierke vpredu6 045CB □ □ □ ■ 768 €
Trojzónová klimatizácia2 022BG ■ ■ — —
Štvorzónová klimatizácia9 022BC □ □ ■ ■ 1 492 €
Senzor kvality vzduchu 022FA ■ ■ ■ ■
Systém čistenia vzduchu v kabíne Pro6 022GJ □ ■ ■ ■ 503 €
Prednastavenie teploty v kabíne8 022LB □ □ □ □ 1 596 €

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   P súčasť balíka   Δ voliteľné bez príplatku
1K dispozícii od januára 2022.  2Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  3Na modeloch SE so štandardným rázvorom a modeloch SE s dlhým rázvorom a 5 miestami na sedenie len s materiálom čalúnenia sedadiel zo 
semianilínovej kože alebo prémiového nekoženého materiálu. Na modeloch SE s dlhým rázvorom a 7 miestami na sedenie len s materiálom čalúnenia sedadiel zo semianilínovej kože. Na všetkých modeloch HSE je k dispozícii len s materiálom čalúnenia sedadiel 
zo semianilínovej kože alebo prémiového nekoženého materiálu. Na všetkých modeloch Autobiography je k dispozícii len s materiálom čalúnenia sedadiel z anilínovej kože, imitácie anilínovej kože, semianilínovej kože alebo prémiového nekoženého materiálu.  
4Podlieha miestnym predpisom. Ak vodiči s bifokálnymi alebo multifokálnymi okuliarmi nedokážu ľahko zaostriť na obraz digitálneho spätného displeja ClearSight, môžu kedykoľvek prejsť do režimu spätného zrkadla.  5Štandard pri všetkých modeloch s dlhým 
rázvorom a modeloch s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie.  6Štandard pri modeloch SV s dlhým rázvorom, voliteľné ako súčasť balíka pri modeloch SV so štandardným rázvorom.  8Elektrická regulácia vlastností vzduchu a teploty kabíny ešte pred 
odjazdom je súčasťou štandardnej výbavy vozidiel s pohonnou jednotkou PHEV a modelov SV s dlhým rázvorom.  9Štandard pre sedemiestnu verziu.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)
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NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE LAND ROVER

ASISTENČNÉ SYSTÉMY KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Funkcia autonómneho núdzového brzdenia 065EE ■ ■ ■ ■
Monitorovanie mŕtveho uhla s asistenčnou funkciou2 086GM ■ ■ ■ ■
3D kamerový systém 360° 086GN ■ ■ ■ ■
Adaptívny tempomat s asistentom riadenia 065AN ■ ■ ■ ■
Systém reakcie na kondíciu vodiča 086DJ ■ ■ ■ ■
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu 086BH ■ ■ ■ ■
Parkovací asistent 086MC □ ■ ■ ■ 272 €
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 189AE ■ ■ ■ ■
Varovanie pred nárazom zozadu 086NB ■ ■ ■ ■
Systém monitorovania premávky za vozidlom 086KD ■ ■ ■ ■
Rozpoznávanie dopravných značiek a adaptívny obmedzovač rýchlosti 086DC ■ ■ ■ ■
Asistent ochrany cestujúcich 086SB ■ ■ ■ ■
InControl Remote parkovací asistent3 192AB 522 € 252 € 252 € 252 €

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE
Zvýšte pôžitok z jazdy pre vodiča a cestujúcich 
rovnakým dielom – výberom balíčkov a výbavy na želanie.

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   P súčasť balíka
2Monitorovanie mŕtveho uhla s asistenčnou funkciou vám pomáha predchádzať zrážkam. Ak vaše vozidlo detekuje ďalšie vozidlo v mŕtvom uhle spätného zrkadla keď začnete meniť jazdný pruh, 
na volant automaticky zapôsobí korekčný krútiaci moment, čo vás nabáda k tomu, aby ste sa vzdialili od približujúceho sa vozidla.   3Len s parkovacím asistentom a systémom InControl Remote.
Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE LAND ROVER

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)

ASISTENČNÉ SYSTÉMY KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Integrovaný ovládač garážovej brány (HomeLink®) 025CT □ □ □ — 268 €
Activity Key1, 2 066CA □ □ □ — 418 €
Obvodový alarm 076DA ■ ■ ■ ■
Senzor vlámania 076EL □ □ □ — 503 €
Jemné dovretie dverí 173AB ■ ■ ■ ■
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 062AD □ □ □ —
Bezpečnostné skrutky kolies 055AC □ □ □ — 52 €
Kryt batožinového priestoru 063AH ■ ■ —9 —
Automaticky sklápateľný kryt batožinového priestoru5 063AK □ □ ■ ■ 252 €
Rozdeľovacia sieť do batožinového priestoru 026EU ■ ■ ■ ■
Univerzálna podlaha batožinového priestoru 079EG □ □ ■ — 752 €
Príležitostné sedenie na spodných dverách batožinového priestoru5, 6, 7 079EK 1 253 € 1 253 € 503 € Δ
Príležitostné sedenie na spodných dverách batožinového priestoru s 
koženými sedákmi6 ,8 079EL 1 954 € 1 954 € 1 204 € ■
Lekárnička 056AZ □ □ □ — 52 €

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   Δ voliteľné bez príplatku
1K dispozícii od januára 2022.  2Náramok Activity Key je možné nabiť za 1 hodinu, pričom následne poskytuje výdrž batérie až 7 dní.  3K dispozícii začiatkom roku 2022 pre modely s dlhým rázvorom a od polovice roku 2022 pre modely so štandardným rázvorom.  4Len pre 
modely s pohonom PHEV.  5Nie je k dispozícii pre modely s dlhým rázvorom a siedmimi miestami na sedenie. 6Len s audiosústavou Meridian™ 3D Surround alebo audiosústavou Meridian™ Signature. Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio 
Ltd. Nie je k dispozícii pre model PHEV First Edition alebo SV.  7Len s balíčkom Premium Non-leather Upgrade alebo akýmkoľvek plnohodnotným rezervným kolesom na modeloch so štandardným rázvorom a modeloch s dlhým rázvorom.  8Nie je k dispozícii s plnohodnotným 
náhradným kolesom akejkoľvek veľkosti. Nie je k dispozícii s čiernym Ebony čalúnením sedadiel z perforovanej látky Ultrafabrics™ a prémiovej látky Kvadrat™ s čiernym Ebony interiérom ani s SV Intrepid Cinder Grey čalúnením predných sedadiel a Light Cloud čalúnením 
zadných sedadiel z látky Ultrafabric™ s Cinder Grey interiérom.  9Štandard pre sedemmiestnu verziu.
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■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   P súčasť balíka
2Na želanie pri modeli SV s dlhým rázvorom.  3Štandardná výbava modelu SV s dlhým rázvorom.  5Len kompatibilné smartfóny.
Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd.
Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)

INFOTAINMENT KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

13,1" dotyková obrazovka 087AX ■ ■ ■ ■
Bez obrazoviek v hlavových opierkach predných sedadiel2 129XX ■ ■ ■ Δ
11,4-palcové obrazovky pre pasažierov v druhom rade sedadiel 129AW □ □ □ ■ 3 306 €
Bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení kombinované so 
zosilneným príjmom signálu5 026JC ■ ■ ■ ■
Zásuvka na 230 V3 054DB □ □ □ ■ 148 €
Head-up Display 039IB □ ■ ■ ■ 1 383 €
Digitálny audio prijímač (DAB) 025JB ■ ■ ■ ■
Audiosústava Meridian™ 025LM ■ — — —
Audiosústava Meridian™ 3D Surround 025MN □ ■ — — 1 607 €
Audiosústava Meridian™ Signature 025LV — □ ■ ■ 5 503 €



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE LAND ROVER

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)

INFORMAČNO-ZÁBAVNÝ SYSTÉM (POKRAČOVANIE) KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER 
FIRST EDITION CENA

Bezdrôtový Android Auto™2 183CB ■ ■ ■ ■
Bezdrôtový Apple CarPlay®3 183AB ■ ■ ■ ■
InControl Remote4,  5 011BJ ■ ■ ■ ■
Secure Tracker5 , 7 011AE □ □ □ □ 432 €
Secure Tracker Pro5,  7 011AJ □ □ □ □ 663 €
Pivi Pro 026LD ■ ■ ■ ■

■ štandard   □ na želanie   — nie je k dispozícii   P súčasť balíka
2Vaše vozidlo podporuje systém Apple CarPlay. Služby, ktoré ponúka systém Apple CarPlay, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.  3Vaše vozidlo 
podporuje systém Android Auto. Služby, ktoré ponúka systém Android Auto, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.android.com/intl/en_uk/auto/.  4Aplikácia Remote zahŕňa predplatené služby, ktoré si 
môžete predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca vozidiel Land Rover. Aplikáciu Remote si budete musieť stiahnuť z obchodu Apple App Store/Google Play Store.  5Závisí od jednotlivých trhov.  6Služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro si vyžadujú 
aktiváciu a fungujú iba v oblasti v dosahu signálu siete. Súčasťou tejto služby je aj jej predplatné po dobu 12 mesiacov a môžno ju upgradovať do uplynutia obdobia záruky alebo predĺžiť jej predplatné po skončení počiatočného obdobia, a to podľa informácií poskytnutých 
predajcom vozidiel Land Rover.  7Služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro si vyžadujú aktiváciu a fungujú iba v oblasti v dosahu signálu siete. Súčasťou tejto služby je aj jej predplatné po dobu 36 mesiacov a môžno ju upgradovať do uplynutia obdobia záruky alebo predĺžiť 
jej predplatné po skončení počiatočného obdobia, a to podľa informácií poskytnutých predajcom vozidiel Land Rover.  8Uplatňuje sa politika primeraného využívania. Po využití 20 GB dát v rámci mesiaca sa rýchlosť prenosu dát a funkčnosť vo vozidle môže po zvyšok mesiaca 
znížiť. Podrobné informácie o politike primeraného využívania, ktorá súvisí s touto funkciou, nájdete v zmluvných podmienkach pre systém InControl Pivi Pro na stránke landrover.com/pivi-pro-terms. Doba prehrávania závisí od poskytovateľa streamingových služieb a rozlíšenia 
video obsahu. HD video výrazne zvýši objem prenesených dát.  9Môže sa uplatňovať politika primeraného využívania. Súčasťou štandardnej výbavy je predplatné na 1 rok, ktoré si môžete predĺžiť po počiatočnom období, a to podľa informácií poskytnutých predajcom vozidiel 
Land Rover.
Funkcie vo vozidle by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Je nutné, aby mal vozidlo neustále pod úplnou kontrolou.
Funkcie, voliteľné prvky a služby tretích strán v rámci systémov Pivi a InControl a ich dostupnosť budú závisieť od jednotlivých trhov – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od predajcu vozidiel Land Rover. Pripojenie k mobilnej sieti nie je 
možné zaručiť vo všetkých lokalitách. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených prvkov.
App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Google Play Store je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
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BALÍČKY VOLITEĽNÝCH DOPLNKOV KÓD RANGE ROVER 
SE

RANGE ROVER 
HSE

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER FIRST 
EDITION

Driver Assist Pack
Monitorovanie mŕtveho uhla s asistenčnou funkciou2, adaptívny 
tempomat s asistentom riadenia, systém reakcie na kondíciu vodiča, 
varovanie pred nárazom zozadu, systém monitorovania premávky za 
vozidlom a asistent ochrany cestujúcich

017TE cena ■ ■ ■ ■

Convenience Pack1, 5

Automaticky sklápateľný kryt batožinového priestoru, versatilná 
podlaha batožinového priestoru a Activity Key1 3

017FI cena 1 204 € 1 204 € — —

Hot Climate Pack
Zatmavené sklá, čelné sklo s infračerveným filtrom, elektrické roletky 
na bočných zadných oknách, chladiaca schránka v stredovej konzole 
vpredu, štvorzónová klimatizácia a systém čistenia vzduchu v kabíne

017ED cena
3 407 €

3 007 € LWB
1 704 € LWB 7 miest.

3 007 €
2 605 € LWB

1 303 € LWB 7 miest.
— —

Premium Upgrade Interior Pack
Vrstvené predné a zadné bočné sklá, SV Bespoke koberčeky, kovové 
prahové lišty s podsvieteným nápisom Range Rover a plne rozšírené 
kožené čalúnenie SV Bespoke

017HE cena 2 756 €
2 506 € LWB

2 756 €
2 506 € LWB — —

Technology Pack
Vnútorné spätné zrkadlo ClearSight4, zásuvka na 230 V a Head-up 
Display

074KY cena 3 007 € — — —

■ štandard   — nie je k dispozícii.
1K dispozícii od januára 2022.  2Monitorovanie mŕtveho uhla s asistenčnou funkciou vám pomáha predchádzať zrážkam. Ak vaše vozidlo detekuje ďalšie vozidlo v mŕtvom uhle spätného zrkadla keď začnete meniť jazdný pruh, na volant automaticky zapôsobí korekčný krútiaci 
moment, čo vás nabáda k tomu, aby ste sa vzdialili od približujúceho sa vozidla.  3Náramok Activity Key je možné nabiť za 1 hodinu, pričom následne poskytuje výdrž batérie až 7 dní.  4Podlieha miestnym predpisom. Ak vodiči s bifokálnymi alebo multifokálnymi okuliarmi 
nedokážu ľahko zaostriť na obraz digitálneho spätného displeja ClearSight, môžu kedykoľvek prejsť do režimu spätného zrkadla.   5Nie je k dispozícii pre sedemmiestnu verziu.
Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

VYBERTE SI VÝBAVU NA ŽELANIE (POKRAČOVANIE)
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NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

DIZAJN EXTERIÉRU
ČÍSLO  
DIELU CENA

Pevné bočné schodíky – leštené (štand. rázvor)

VPLKP0494 – doska – štand. rázvor, leštené 530 €
VPLKP0496 – konzoly – ľavá strana 126 €
VPLKP0495 – konzoly – pravá strana 126 €
VPLKP0493 – zdvíhacie body – štand. rázvor 74 €
VPLKP0491 – uzatvárateľný prúžok – súprava na obidve strany 52 €

Pevné bočné schodíky – čierne (štand. rázvor)

VPLKP0498 – doska – štand. rázvor, čierne 530 €
VPLKP0496 – konzoly – ľavá strana 126 €
VPLKP0495 – konzoly – pravá strana 126 €
VPLKP0493 – zdvíhacie body – štand. rázvor 74 €
VPLKP0491 – uzatvárateľný prúžok – súprava na obidve strany 52 €

Vysúvacie bočné schodíky (štand. rázvor)

VPLKP0498 – doska – štand. rázvor 530 €
VPLKP0500 – konzoly – ľavá strana 1 411 €
VPLKP0499 – konzoly – pravá strana 1 411 €
VPLKP0493 – zdvíhacie body – štand. rázvor 74 €
VPLRP0486 – modul – RBM 382 €
FN106042 – spojovací materiál pre modul a konzoly 1 €
LR152386 – konzola modulu -

PRESKÚMAJTE PRÍSLUŠENSTVO

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER
Prispôsobte si svoj Range Rover výberom z bohatého sortimentu príslušenstva.



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

ŠTÝL EXTERIÉRU (POKRAČOVANIE)
ČÍSLO  
DIELU CENA

Vysúvacie bočné schodíky (dlhý rázvor, 5 miest na sedadiel)

VPLKP0497 – doska – dlhý rázvor 845 €
VPLKP0500 – konzoly – vysúvateľné bočné schodíky, ľavá strana 1 411 €
VPLKP0499 – konzoly – vysúvateľné bočné schodíky, pravá strana 1 411 €
VPLKP0492 – zdvíhacie body – dlhý rázvor 74 €
VPLRP0486 – modul – RBM 382 €
FN106042 – spojovací materiál pre modul a konzoly 1 €
LR152386 – konzola modulu -

Vysúvacie bočné schodíky (dlhý rázvor, 7 miest na sedadiel)

VPLKP0497 – doska – dlhý rázvor 845 €
VPLKP0500 – konzoly – vysúvateľné bočné schodíky, ľavá strana 1 411 €
VPLKP0499 – konzoly – vysúvateľné bočné schodíky, pravá strana 1 411 €
VPLKP0492 – zdvíhacie body – dlhý rázvor 74 €
VPLRP0486 – modul – RBM 382 €
FN106042 – spojovací materiál pre modul a konzoly 1 €

OCHRANA EXTERIÉRU
Lesklé čierne predné zásterky VPLKP0501 -
Lesklé čierne zadné zásterky VPLKP0502 -

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

ŠTÝL INTERIÉRU
ČÍSLO  
DIELU CENA

SV Bespoke antimikrobiálne koberčeky – čierne
VPLKS0633PVJ – štand. rázvor, 5 miest na sedenie 360 €
VPLKS0635PVJ – dlhý rázvor, 5 miest na sedenie 396 €
VPLKS0631PVJ – dlhý rázvor, 7 miest na sedenie 396 €

SV Bespoke koberčeky – čierne
LR151461 – štand. rázvor, 5 miest na sedenie 418 €
LR151463 – dlhý rázvor, 5 miest na sedenie 452 €

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

OCHRANA INTERIÉRU
ČÍSLO  
DIELU CENA

Ochranná plachta na sedadlá v druhom rade VPLVS0312 312 €

Gumené rohože
VPLKS0627 – štand. rázvor, 5 miest na sedenie 229 €
VPLKS0622 – dlhý rázvor, 7 miest na sedenie 259 €
VPLKS0629 – dlhý rázvor, 5 miest na sedenie 259 €

Rohož do batožinového priestoru
VPLKS0625 – guma, štand. rázvor, 5 miest na sedenie 275 €
VPLKS0623 – guma, dlhý rázvor, 5 miest na sedenie 275 €
VPLKS0624 – guma, dlhý rázvor, 7 miest na sedenie 275 €

Deliaca priečka v batožinovom priestore – plná výška VPLKS0644 556 €
Mreža do batožinového priestoru – plná výška – sedadlá Executive VPLKS0643 -
Rozdeľovacia sieť do batožinového priestoru VPLKS0614 278 €
Vložka do batožinového priestoru poskytujúca plnú ochranu VPLRS0410 90 €

Prešívaná vložka do batožinového priestoru
VPLKS0639 – sedadlá Executive 439 €
VPLKS0640 – 5 miest na sedenie 439 €
VPLKS0638 – 7 miest na sedenie 439 €

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER (POKRAČOVANIE)
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FUNKCIE A TECHNOLÓGIE
ČÍSLO  
DIELU CENA

Skladací organizér do batožinového priestoru VPLVS0175 101 €
Lakťová opierka s vyhrievaním a chladením VPLVS0176 507 €
Prenosná elektrická chladnička VPLZS0529 325 €
Odkladací priestor na zadnej časti operadla VPLVS0181 127 €
Odkladací priestor na zadnej časti operadla – prémiová koža VPLVS0182 338 €
Zadržiavacia sieť na batožinu – len verzia s 5 miestami na sedenie VPLKS0613 144 €
Click and Go základňa1 VPLRS0388 35 €
Click and Go vešiak1 VPLRS0390 102 €
Click and Go stolík1 VPLRS0395 165 €
Click and Go háčik1 VPLGS0593 49 €
Držiak na tablet Click and Play1 VPLKE0061 138 €

Ochranné puzdro Click and Play
VPLKE0062 – iPad 5 – 6 9,7"1 65 €
VPLKE0063 – iPad Air 21 65 €
VPLKE0064 – iPad Pro 9,7"1 65 €

Activity Key (315 Mhz)2 3 LR147248 345 €
Activity Key (434 Mhz)2 3 LR147249 345 €
Nabíjací kábel pre systém Activity Key LR154899 15 €
Slnečná clona na čelné sklo VPLKS0645 169 €
Nepremokavý nafukovací prístrešok VPLEP0432 757 €
Kábel na verejné nabíjanie4 LR124592 376 €
Palubná kamera2 VPLKV0134 658 €

1Nie je kompatibilné s obrazovkami v hlavových opierkach predných sedadiel.  2Závisí od jednotlivých trhov.  3K dispozícii od januára 2022.  4Len s pohonnou jednotkou PHEV.
iPhone® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple, Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

BEZPEČNOSŤ
ČÍSLO  
DIELU CENA

Detské sedačky

VPLRS0396 – ISOFIX základňa 305 €
VPLRS0397 – skupina 0+ 410 €
VPLRS0610 – skupina 2/3 512 €
VPLRS0578 – Trifix I Size 890 €

Lekárnička LR081745 43 €
Výstražný trojuholník LR153985 39 €
Hasiaci prístroj 1 kg VPLVS0122 170 €

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER (POKRAČOVANIE)
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PRÍSLUŠENSTVO NA PREVOZ DOMÁCICH ZVIERAT
ČÍSLO  
DIELU CENA

Prístupová rampa pre domáce zviera (veľká) VPLRS0517 506 €
Prenosný oplachovací systém VPLCS0519 420 €
Skladacia prepravka domácich zvierat VPLCS0520 433 €
Miska s ochranou proti rozliatiu VPLCS0518 70 €

Ochrana batožinového priestoru pred 
domácimi zvieratami

5 miest na sedenie
VPLKS0644 – mreža do batožinového priestoru – plná výška 556 €
VPLKS0640 – prešívaná vložka do batožinového priestoru – 5 miest na sedenie 439 €
VPLCS0518 – miska s ochranou proti rozliatiu 70 €

7 miest na sedenie
VPLKS0644 – mreža do batožinového priestoru – plná výška 556 €
VPLKS0638 – prešívaná vložka do batožinového priestoru – 7 miest na sedenie 439 €
VPLCS0518 – miska s ochranou proti rozliatiu 70 €

Sedadlá Executive
VPLKS0643 – mreža do batožinového priestoru – plná výška – sedadlá Executive -
VPLKS0639 – prešívaná vložka do batožinového priestoru – sedadlá Executive 439 €
VPLCS0518 – miska s ochranou proti rozliatiu 70 €

Balík na prepravu domácich zvierat

Štand. rázvor, 5 miest na sedenie

VPLCS0520 – skladacia prepravka domácich zvierat 433 €
VPLKS0625 – rohož do batožinového priestoru – guma, štand. rázvor, 5 miest na 
sedenie 275 €

VPLCS0518 – miska s ochranou proti rozliatiu 70 €

Dlhý rázvor, 5 miest na sedenie

VPLCS0520 – skladacia prepravka domácich zvierat 433 €
VPLKS0623 – rohož do batožinového priestoru – guma, dlhý rázvor, 5 miest na 
sedenie 275 €

VPLCS0518 – miska s ochranou proti rozliatiu 70 €

Dlhý rázvor, 7 miest na sedenie

VPLCS0520 – skladacia prepravka domácich zvierat 433 €
VPLKS0624 – rohož do batožinového priestoru – guma, dlhý rázvor, 7 miest na 
sedenie 275 €

VPLCS0518 – miska s ochranou proti rozliatiu 70 €

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

PRÍSLUŠENSTVO NA PREVOZ DOMÁCICH ZVIERAT
ČÍSLO  
DIELU CENA

Balík na starostlivosť o domáce zviera a 
jeho prístup do vozidla

5 miest na sedenie

VPLKS0644 – mreža do batožinového priestoru – plná výška 556 €
VPLKS0640 – prešívaná vložka do batožinového priestoru – 5 miest na sedenie 439 €
VPLRS0517 – nastupovacia rampa pre domáce zvieratá (veľká) 506 €
VPLCS0598 – prenosný oplachovací systém 420 €

7 miest na sedenie

VPLKS0644 – mreža do batožinového priestoru – plná výška 556 €
VPLKS0638 – prešívaná vložka do batožinového priestoru – 7 miest na sedenie 439 €
VPLRS0517 – nastupovacia rampa pre domáce zvieratá (veľká) 506 €
VPLCS0598 – prenosný oplachovací systém 420 €

Sedadlá Executive

VPLKS0643 – mreža do batožinového priestoru – plná výška – sedadlá Executive -
VPLKS0639 – prešívaná vložka do batožinového priestoru – sedadlá Executive 439 €
VPLRS0517 – nastupovacia rampa pre domáce zvieratá (veľká) 506 €
VPLCS0598 – prenosný oplachovací systém 420 €
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NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

1Všetko príslušenstvo Land Rover montované na strechu si vyžaduje strešné lyžiny a priečne strešné nosiče. Pri nakladaní je nutné dbať na to, aby sa neprekročilo maximálne povolené užitočné zaťaženie strechy. Predmety umiestnené nad strešnou satelitnou anténou môžu 
znížiť kvalitu signálu prijímaného vozidlom a môžu mať nepriaznivý vplyv na navigačné a satelitné rádiové systémy, ak sú namontované. Niektoré príslušenstvo určené na prevážanie nákladu na streche môže obmedzovať otváranie posuvného strešného okna, ak je ním 
vozidlo vybavené. Pri otváraní strechy je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k zrážke s akýmikoľvek predmetmi upevnenými nad vozidlom.  2Nie je kompatibilné s prednými vidlicami horských bicyklov, ktoré sú vybavené oskami s priemerom 15 mm. Kompatibilné s 20 mm 
vidlicovými oskami.  3Vyžaduje ťažné zariadenie 13-pin.

PREVÁŽANIE NÁKLADU
ČÍSLO  
DIELU CENA

Priečne strešné nosiče VPLKR0188 300 €
Strešná záhradka1 VPLRR0159 691 €
Strešný nosič1 VPLZR0191 793 €
Strešný nosič bicyklov so systémom uchytenia za koleso1 VPLZR0186 218 €
Strešný nosič bicyklov so systémom uchytenia za vidlicu1 2 VPLWR0101 376 €
Nosič na lyže a snowboard1 VPLZR0187 373 €
Nosič vybavenia na vodné športy1 VPLGR0107 484 €
Nosič pre 2 bicykle na ťažnom zariadení VPLYR0182 928 €
Nosič pre 3 bicykle na ťažnom zariadení VPLYR0184 1 117 €

VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER (POKRAČOVANIE)



NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

ŤAHANIE PRÍVESU
ČÍSLO  
DIELU CENA

Elektricky vysúvateľné ťažné zariadenie1

Zahŕňa tieto prvky: ťažné zariadenie, zväzok elektrickej kabeláže, modul, 
spojovací materiál pre konzolu modulu, montážna konzola, spodný spojler na 
ťažné zariadenie

VPLKEDT001 – štand. rázvor so spodným spojlerom vo farbe Atlas -
VPLKEDT002 – štand. rázvor so spodným spojlerom vo farbe Graphite Atlas2 -
VPLKEDT003 – dlhý rázvor so spodným spojlerom vo farbe Atlas -
VPLKEDT004 – dlhý rázvor so spodným spojlerom vo farbe Graphite Atlas2 -
VPLKEDT005 – dlhý rázvor so 7 miestami na sedenie so spodným spojlerom vo 
farbe Atlas -
VPLKEDT006 – dlhý rázvor so 7 miestami na sedenie so spodným spojlerom vo 
farbe Graphite Atlas2 -

Adaptér rozvodu elektriny ťažného zariadenia
VPLVT0064 – z 13-kolíkovej elektrickej zásuvky pre príves na 12N 76 €
VPLHT0060 – z 13-kolíkovej elektrickej zásuvky pre príves na 12N/12S 158 €

1Nie je určené pre karavany, prívesy alebo panely s koncovými svetlami vybavené LED žiarovkami vzadu.  2Len s balíčkom Black Pack.
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NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

*Nie je k dispozícii pre model SV. 

DISKY KOLIES
ČÍSLO  
DIELU CENA

21“, vzor 5112 LR153236 1 289 €
21“, vzor 7021, tmavosivý s kontrastnými plochami opracovanými diamantovým 
sústružením LR153238 1 392 €

21“, vzor 5112, lesklý čierny VPLKW0155 -
22“, vzor 1073, lesklý čierny LR153241 1 449 €
22“, vzor 1073, tmavosivý s kontrastnými plochami opracovanými diamantovým 
sústružením LR153242 1 514 €

22“, vzor 7023 LR153240 1 411 €
22“, vzor 7023, tmavosivý s kontrastnými plochami opracovanými diamantovým 
sústružením LR153239 1 514 €
22", SV Bespoke, vzor 1072, čierny s kontrastnými plochami opracovanými 
diamantovým sústružením LR153249 1 514 €

22", SV Bespoke, vzor 1072, matný čierny VPLKW0159 1 403 €
23“, vzor 1075, lesklý čierny* LR153246 1 691 €
23“, vzor 1075, tmavosivý s kontrastnými plochami opracovanými diamantovým 
sústružením* LR153247 1 756 €

23", vzor 1074* LR153244 1 653 €
23", SV Bespoke, vzor 1079, titánový strieborný/lesklý tmavosivý* LR153252 2 066 €
23", SV Bespoke, vzor 1079, čierny/leskly tmavosivy* VPLKW0157 2 000 €
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NOVÝ RANGE ROVER ZVOĽTE SI PRÍSLUŠENSTVO LAND ROVER

DOPLNKY KOLIES
ČÍSLO  
DIELU CENA

Snehové reťaze VPLKW0154 963 €

Čiapočky ventilov

VPLRW0153 – čierna britská vlajka 39 €
VPLRW0148 – Land Rover 39 €
VPLRW0151 – britská vlajka 39 €
VPLRW0149 – Range Rover 39 €

Štandardné kryty stredu kolesa
VPLKW0146 – strieborné 66 €
VPLKW0147 – sivé 66 €
LR069899 – čierne 15 €

Bezpečnostné skrutky kolies vrátane kľúča – strieborné LR155113 167 €
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Spoločnosť Jaguar Land Rover Limited sa sústavne snaží vylepšovať parametre, dizajn 
a výrobu svojich vozidiel, dielov a príslušenstva, pričom neustále dochádza k zmenám. Aj keď vynakladáme maximálne 
úsilie na to, aby naše tlačoviny spĺňali aktuálne požiadavky trhu, táto brožúra by nemala byť považovaná za spoľahlivý 
zdroj informácií o aktuálnych špecifikáciách alebo dostupnosti ani za ponuku na predaj žiadneho konkrétneho vozidla. 
Distribútori a maloobchodní predajcovia nie sú zástupcami spoločnosti Jaguar Land Rover Limited a nie sú oprávnení 
zaväzovať spoločnosť Jaguar Land Rover Limited žiadnymi výslovnými ani nepriamo vyplývajúcimi záväzkami ani 
vyjadreniami voči tretím stranám.
FARBY: Reprodukcia farieb obrázkov v tomto dokumente slúži len na ilustratívne účely. Farby sú reprodukované na 
obrazovke, a preto sa môžu líšiť od skutočného odtieňa. Spoločnosť si vyhradzuje právo bez upozornenia zmeniť alebo 
stiahnuť z ponuky akúkoľvek farbu povrchovej úpravy. Niektoré z uvedených farieb nemusia byť dostupné vo vašej 
krajine. O dostupnosti farieb a o aktuálnych špecifikáciách sa informujte u najbližšieho predajcu vozidiel Land Rover. 
Distribútori a predajcovia nie sú zástupcami spoločnosti Jaguar Land Rover Limited a nemajú absolútne žiadne 
oprávnenie zaväzovať spoločnosť Jaguar Land Rover Limited žiadnymi výslovnými ani nepriamo vyplývajúcimi záväzkami 
ani vyjadreniami.
Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane dotykovej obrazovky, obrazoviek aplikácií 
alebo sekvencií) podliehajú pravidelným aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám 
v závislosti od zvolených prvkov.
Voliteľné prvky a ich dostupnosť sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (model a pohonná jednotka), alebo 
môžu vyžadovať montáž ďalších prvkov. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny predajca, prípadne si vozidlo 
nakonfigurujte online. Všetky funkcie by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť 

Jaguar Land Rover Limited 
Sídlo spoločnosti: Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, Spojené kráľovstvo
Spoločnosť je zaregistrovaná v Anglicku pod číslom: 
1672070
landrover.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú 
SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne 
predajca.
Spoločnosť Land Rover odporúča výlučne olej Castrol EDGE Professional. 
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google LLC. 
Apple® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple, Inc., registrovaná v USA a iných krajinách. 
Google Play Store je ochranná známka spoločnosti Google LLC. 
App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. 
Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd. 
Slovné označenie Bluetooth® a príslušné logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Jaguar 
Land Rover Limited používa tieto označenia iba na základe licencie. 
iPhone, iPod, iPod touch a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. 
HomeLink® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Gentex Corporation.
Vyobrazené vozidlá sú z globálneho modelového radu Land Rover. Špecifikácie, voliteľné prvky a dostupnosť sa líšia 
v závislosti od konkrétneho trhu. Informácie o nich si je potrebné overiť u najbližšieho predajcu vozidiel Land Rover. 
Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva sa môžu meniť v závislosti od namontovaných kolies a voliteľných doplnkov.
Vyobrazené vozidlá zahŕňajú model Range Rover First Edition v zlatej farbe Sunset v matnej úprave a vybavený 
voliteľnými prvkami (závisia od jednotlivých trhov).
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a výbavy.


