DISCOVERY 100 % SLOVAKIA
CENNÍK

*Ilustračné foto.

www.landrover.sk

LAND ROVER DISCOVERY 100 % SLOVAKIA
Cenník platný od 1. 7. 2019
MOTORIZÁCIA
2,0 I4 220kW / 300k benzín
2,0 SD4 177kW / 240k diesel
3,0 SDV6 225kW / 306k diesel

POHON

POHON*

8 st. aut.
8 st. aut.
8 st. aut.

AWD
AWD
AWD

SPOTREBA KOMB.**
10,8 - 12,0 l/100 km
8,3 - 9,4 l/100 km
8,9 - 10,0 l/100 km

EMISIE CO2 KOMB.**

CENA

CENOVÁ
VÝHODA

od 244 g/100 km
od 217 g/100 km
od 232 g/100 km

57 990 €
59 990 €
64 990 €

12 700 €
13 200 €
14 200 €

ZÁKLADNÁ VÝBAVA 100% SLOVAKIA
Čelné a bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
Hlavové airbagy pre cestujúcich vpredu a vzadu
Dynamická kontrola stability (DSC)
Elektronická kontrola trakcie (ETC)
Kontrola stability pri náklone (RSC)
Kontrola rozjazdu v stúpaní a kontrola zjazdu zo svahu (HDC)
Parkovacie senzory 360° + parkovací asistent
Asistent sledovania mŕtveho uhla
Asistent pre udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu so systémom na sledovanie pozornosti vodiča
Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go
Systém núdzového brzdenia vo vysokej rýchlosti
Zadná parkovacia kamera
Systém rozpoznania dopravných značiek a adaptívny obmedzovač rýchlosti
Svetlomety - LED s podpisovým denným svietením a ostrekovačmi reflektorov
Systém automatického stlmenia diaľkových svetiel (AHBA)
Dažďový senzor stieračov s automatickým zapínaním svetlometov
Zliatinové disky 20" 5-lúčové delené vzor 5011 Gloss Sparkle Silver
Rezervné koleso - dojazdové, zliatinový disk
El. ovládané pneumatické pruženie vrátane nastaviteľnej svetlej výšky pre režim Off Road, Normal
a Nastupovanie. (Štandardne len pre motorizáciu 3,0SDV6 225 kW)
Čalúnenie sedadiel - textúrna koža
Elektrické nastavenie predných sedadiel, 12-smerové
Vyhrievané predné a zadné sedadlá
Čelné sklo - vyhrievané
Akustické vrstvené čelné sklo
Tmavšie tónované sklá od B stĺpika

FINANCOVANIE
0,000 %
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Dýzy ostrekovača čelného skla - vyhrievané
Elektronické ovládanie okien, otvorenie/zatvorenie na jeden dotyk s funkciou proti privretiu
Vyhrievaný multifunkčný volant s ovládaním rádia a telefónu
Interaktívny displej vodiča - TFT virtuálny združený panel
Bluetooth® pripojenie telefónu
Bluetooth® Streaming
Navigation Pro - navigačný systém vrátane Eco režimu, navigácie mimo cestnej siete, funkcie
zaslania cieľa cesty do vozidla, prediktívnej navigácie
Digitálny audio prijímač DAB
Sound Systém Land Rover - 10 reproduktorov, 10" farebný kapacitný displej, 8 kanálový
zosilňovač, prípojka iPod, AM/FM, prípojka AUX, USB
InControl Remote Premium + InControl Apps + Pro Services and Wi-Fi Hotspot
InControl Protect - núdzové volanie SOS s automatickou detekciou kolízie (eCall), asistenčná
služba (bCall)
Dvojzónová automatická klimatizácia
Náladové osvetlenie interiéru - línia dverí
Bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie vozidla
Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru
Perimetrický alarm vrátane imobilizéru
Vonkajšie spätné zrkadlá - vyhrievané, elektricky ovládané a sklopné, s automatickým clonením na
strane vodiča a prístupovým osvetlením
Vnútorné spätné zrkadlo - s automatickým clonením
Úchyty ISOFIX pre detské sedačky na zadných sedadlách
Elektronická parkovacia brzda (EPB)
Delené zadné sedadlá 60:40 s otvorom a manuálnym posunom/náklonom
Predĺžená záruka výrobcu 3 roky/100 000 km

TESTOVACIA
JAZDA
PRIHLÁSENIE

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA
BALÍK VÝBAV
CAPABILITY PACK
Redukčná prevodovka - dvojstupňová
Systém Terrain Response 2
El. ovládané pneumatické pruženie vrátane nastaviteľnej svetlej výšky pre režim Off Road, Normal a Nastupovanie.
CAPABILITY PLUS PACKRedukčná prevodovka - dvojstupňová
Systém All Terrain Progress Control (ATPC) jazdných režimov v závislosti na povrchu vozovky
Systém Terrain Response 2
Aktívna uzávierka zadného diferenciálu
El. ovládané pneumatické pruženie vrátane nastaviteľnej svetlej výšky pre režim Off Road, Normal a Nastupovanie.
DRIVER ASSIST PACK
Systém Surround Camera 360° vrátane predného navádzania, spätného náhľadu do križovatky, kamery do T-križovatiek, asistenta na zapojenie
prívesu a asistenta na cúvanie s prívesom
Monitor bezpečného výjazdu
Adaptívny tempomat s asistentom riadenia
Parkovací asistent
360° parkovacie senzory
Monitor premávky za vozidlom

074GU
len pre 2,0 SD4
177kW
074PM
len pre 2,0 SD4 177kW/
3,0 SDV6 221kW

CENA
1 845 £

3 183 € /
1 437 €

017AQ

1 003 £

KÓD

CENA

Strecha v kontrastnej farbe - čierna
Strecha - pevná panoramatická vpredu a vzadu
Strešné okno - posuvné predné sklo a pevné panoramatické zadné sklo
Strešný nosič - pozdĺžny, čierny
Strešný nosič - pozdĺžny, chrómovaný

080AN
041CS
041CR
060AW
060BC

752 €
1 576 €
1 996 €
316 €
316 €

Black Exterior balík - čierne lesklé bočné výduchy, kryty vonkajších spätných zrkadiel
a nápis Discovery, tmavošedý spodný volán nárazníka

074LN

602 €

Čelné sklo s IR filtrom
Odnímateľné ťažné zariadenie
Elektricky ovládané ťažné zariadenie

047EB
028EM
028EJ

274 €
788 €
1 260 €

ĎALŠIA VYBRANÁ PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

062CE
(nie pre 2,0 i4 220kW)

442 €

Svetlomety do hmly - vpredu

064AP

210 €

Svetlomety - adaptívne LED s podpisovým denným svietením - vrátane statického prisvietenia do zákrut (SBL), ostrekovače reflektorov, auto
nastavenie dosahu, zadné podpisové osvetlenie AFS

064GJ

472 €

Zadné svetlá s podpisovým osvetlením
Bezdotykové ovládanie dverí batožinového priestoru
Zliatinové disky 20" 5-lúčové delené vzor 5011 Gloss Black
Zliatinové disky 20" 10-lúčové delené vzor 1011 Gloss Sparkle Silver

064HF
070BA
031HJ
031HH

159 €
133 €
615 €
0€

Progresívny asistent na ťahanie prívesu
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KÓD

Zliatinové disky 21" 9-lúčové vzor 9002 Gloss Sparkle Silver
Zliatinové disky 21" 10-lúčové delené vzor 1012 Gloss Black
Zliatinové disky 22" 5-lúčové delené vzor 5011 Gloss Sparkle Silver
Náhradné koleso - plnohodnotné 19", len s 19" diskami
Náhradné koleso - plnohodnotné 20", len s 20" diskami
Náhradné koleso - plnohodnotné 21", len s 21" diskami
Náhradné koleso - plnohodnotné 22", len s 22" diskami
7 sedadiel - vrátane bodového osvetlenia a 2x USB s nabíjaním v 3. rade a odkladacej schránky pod podlahou batožinového priestoru
Koberčeky Premium
Obklad - Dark Satin Brushed Aluminium
Obklad - drevo Natural Shadow Oak
Čalúnenie stropu - Ebony morzine
Fajčiarsky balík - popolník a zapaľovač cigariet, zruší 12V zásuvku
Chladená odkladacia schránka v stredovej konzole vpredu
Klimatizácia - 4-zónová
Ionizácia vzduchu v kabíne
Nezávislé kúrenie s časovačom a diaľkovým ovládaním
Elektrické ovládanie vnútornej spodnej časti dverí batožinového priestoru
Deliace siete batožinového priestoru

031HK
031HN
031GE
028MB
028MC
028MD
028ME
033BI
079BO
088HP
088JU
005BJ
094AA
045CA
022BC
022GB
043BH
079EC
026EU

1 226 €
1 840 €
2 452 €
794 €
914 €
1 034 €
1 154 €
1 669 €
210 €
368 €
474 €
368 €
44 €
380 €
946 €
135 €
1 576 €
264 €
159 €

Meridian™ Sound Systém - 11 reproduktorov (10 + Sub), 380W, 10" kapacitný displej, 12 kanálový zosilňovač, BEZ prehrávača CD/DVD, AM/FM,
SDARS/HD rádio, DAB, dvojité USB, Bluetooth, rozpoznanie hlasu, 2x USB: 1x USB v prednej priehradke s funkciou preberania dát a dobíjania

025LM

735 €

Port USB 2x s funkciou dobíjania v 2. rade sedadiel
Head Up displej
Activity Key
Perimetrický a volumetrický alarm - vrátane náklonového senzoru, náhradného zdroja sirény a všetkých perimetrických funkcií
Homelink® - ovládač garážovej brány

054AN
039IB
066CA
076EL
025CT

148 €
1 365 €
421 €
504 €
274 €

Systém Surround Camera 360° vrátane predného navádzania, spätného náhľadu do križovatky, kamery do T-križovatiek, asistenta na zapojenie
prívesu a asistenta na cúvanie s prívesom

086GC

602 €

InControl Secure Tracker
Metalický lak
Metalický lak - Premium (Faraon Pearl Black, Carpathian Grey, Silicon Silver, Namib Orange)

011AE

660 €
1 050 €
2 100 €

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
*AWD – pohon všetkých kolies
**Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zisťované podľa nového homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure).
Je navrhnutý tak, aby poskytoval údaje bližšie k správaniu sa vozidla v reálnej prevádzke.
Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť
konzultujte s autorizovaným predajcom značky JAGUAR. Spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia s.r.o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky obrázky sú ilustračné.
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*Ilustračné foto.

www.landrover.sk

Prihlásenie na testovaciu jazdu.

