
DISCOVERY
PŘEHLED CEN A VÝBAVY
MODELOVÝ ROK 16.5



DISCOVERY 16.5MY

VÝBAVA MOTOROVÉ VARIANTY EMISE CO2 
g/km

CENA V KČ  
BEZ DPH

CENA V KČ  
VČ. DPH*

3,0 l TDV6 – automatická převodovka

S 3,0 l TDV6 (155 kW) 203 1 097 500 1 327 975

S EXPERIENCE** 3,0 l TDV6 (155 kW) 203 1 021 400 1 235 894

SE 3,0 l TDV6 (155 kW) 203 1 216 400 1 471 844

GRAPHITE 3,0 l TDV6 (155 kW) 203 1 301 000 1 574 210

HSE 3,0 l TDV6 (155 kW) 203 1 375 200 1 663 992

3,0 l SDV6 - automatická převodovka

SE 3,0 l SDV6 (188 kW) 203 1 278 200 1 546 622

GRAPHITE 3,0 l SDV6 (188 kW) 203 1 362 900 1 649 109

HSE 3,0 l SDV6 (188 kW) 203 1 435 100 1 736 471

LANDMARK 3,0 l SDV6 (188 kW) 203 1 559 700 1 887 237

* Nezávazně doporučené, nekartelované spotřebitelské ceny počítané kurzem 27,20 CZK/EUR, platnost od 1. dubna 2016. 
Pro aktuální nabídku kontaktujte autorizovaného prodejce Land Rover. Změny cen, konstrukce, výbavy, technických údajů a dodacích podmínek vyhrazeny.    . 

** Limitovaná edice speciálních modelů. Více informací získáte u autorizovaného prodejce Land Rover.

 2 2



Uvedené informace o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektrické energie odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení  
Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely  
vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. 
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. 
CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování.

VÝKONY A SPOTŘEBA

3,0 l TDV6  
automatická převodovka 

3,0 l SDV6  
automatická převodovka 

Zdvihový objem motoru (cm3) 2 993 2 993

Maximální výkon 155 kW (211 k)/4 000 ot./min –1 188 kW (256 k)/4 000 ot./min –1

Maximální točivý moment 520 Nm/2 000 min–1 600 Nm/2 000 min–1

Zrychlení 0 –100 km/h – sekundy 10,7 9,3

Nejvyšší rychlost (km/h) 180 180

Spotřeba – město (l/100 km) 8,5 8,5

Spotřeba – mimo město (l/100 km) 7,1 7,1

Spotřeba – kombinované (l/100 km) 7,7 7,7

Emise CO2 – město (g/km) 222 222

Emise CO2 – mimo město (g/km) 186 186

Emise CO2 – kombinované (g/km) 203 203

Více informací naleznete na www.landrover.cz   3



STANDARDNÍ VÝBAVA – S

MOTOR A PŘEVODOVKA 

Terrain Response® System

Osmistupňová automatická převodovka, Rotary Shift, páčky manuálního řazení pod volantem

Jednostupňová rozdělovací převodovka

Mezinápravový diferenciál s mechanickou uzávěrkou

Diesel Emissions Fluidsystem 

Asistent pro jízdu ze svahu (HDC) 

Antiblokovací brzdový systém (ABS) a elektronická kontrola trakce (ETC)

Bezpečnostní zařízení pro tankování paliva (jen pro dieselové motory, zabraňuje natankování nesprávného paliva)

Filtr pevných částic

Tlačítko „Start”

Inteligentní systém Stop/Start

PODVOZEK A ŘÍZENÍ

Elektronicky řízené vzduchové odpružení podvozku

Dynamický stabilizační systém (DSC)

Posilovač řízení s variabilním převodem v závislosti na rychlosti (PAS)

VNĚJŠÍ VÝBAVA

19" kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 103

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Dělené víko zavazadlového prostoru s možností otevírání horní a dolní části

Halogenové světlomety se světly pro denní svícení

BEZPEČNOST A OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Přední, boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy vzadu

Čtyřkanálový terénní systém (ABS) s vnitřně odvětrávanými brzdovými kotouči a elektronickou kontrolou trakce (ETC)

Třetí brzdové světlo umístěné uprostřed v zadním spoileru

Elektrická parkovací brzda

Obvodový alarm s imobilizérem

Uzamykatelné matice kol

VNITŘNÍ VÝBAVA

5" TFT informační displej řidiče

Automatická klimatizace se vzduchovým filtrem

Sedadla ve druhé řadě sklopná v poměru 60 : 40

Sedadla čalouněná textilií

Multifunkční volant obšitý kůží

Manuálně nastavitelný sloupek řízení – výškově a podélně

Kryt zavazadlového prostoru

Audiosystém Land Rover Visteon LOC+ (8 reproduktorů, rádio, přehrávač CD, 
rozhraní pro připojení 1x AUX, 4,2" TFT displej, zesilovač o výkonu 80 W)
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STANDARDNÍ VÝBAVA

STANDARDNÍ VÝBAVA – SE  
(nad rámec výbavy modelu S)

Tempomat

Osvětlený prostor v oblasti nohou řidiče a spolujezdce vpředu

7" dotykový barevný displej

Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W a 11 reproduktory včetně subwooferu, rádiem, CD 
přehrávačem (kompatibilní s MP3) a rozhraním pro připojení AUX, USB, iPod®

Rozhraní pro připojení 1x iPod® a 1x USB

Zadní parkovací senzory

Integrovaný telefonní systém s rozhraním Bluetooth®

Exterior Upgrade (lakované lemy podběhů kol a zadní nárazník v barvě vozu, kliky dveří v odstínu Oberon,  
kryty bočních ventilačních otvorů a maska chladiče v odstínu Brunel, kryt otvoru pro tažné oko v odstínu  
Dark Techno Silver)

19" kola z lehkých slitin s 7 paprsky, Styl 703

Přední mlhové světlomety

Stěrače se senzorem deště

Ostřikovače světlometů

Dvoustupňová rozdělovací převodovka s redukčním převodem

Mezinápravový diferenciál s elektronicky řízenou uzávěrkou

STANDARDNÍ VÝBAVA – GRAPHITE 
(nad rámec výbavy modelu SE)

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass

Přední parkovací senzory

19" kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky, Gloss Dark Grey Finish, Styl 704

Sedadla čalouněná kůží s výraznou strukturou, s manuálním nastavením

Navigační systém s pevným diskem včetně funkce dopravního zpravodajství TMC, 4x4 mapování v terénu  
a hlasového ovládání

Paket Graphite Exterior Upgrade (lakované lemy podběhů kol a zadní nárazník v barvě vozu, kliky dveří v odstínu 
Oberon, kryty bočních ventilačních otvorů a maska chladiče v odstínu Dark Atlas, kryt otvoru pro tažné oko  
v odstínu Dark Techno Silver)

STANDARDNÍ VÝBAVA – HSE  
(nad rámec výbavy modelu SE)

Elektricky nastavitelná sedadla čalouněná kůží včetně paměťové funkce

Přední parkovací asistent s vizualizací situace

Navigační systém s pevným diskem a 7" barevným dotykovým displejem ve středové konzole

Virtuální CD přehrávač

Funkce dopravního zpravodajství (TMC)

Intuitivní hlasové ovládání SWYS („Say what you see“ – „Říkej, co vidíš“)

Prostorové dekorativní osvětlení interiéru

19" kola z lehkých slitin s 7 dvojitými paprsky, Styl 702

Xenonové světlomety s LED signaturou včetně ostřikovačů světlometů

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka

Kožený paket „Grained Leather“

Premium Exterior Upgrade (lakované lemy podběhů kol a zadní nárazník v barvě vozu, kliky dveří v barvě vozu, 
kryty bočních ventilačních otvorů a maska chladiče v odstínu Atlas, kryt otvoru pro tažné oko v odstínu White Silver)

STANDARDNÍ VÝBAVA – LANDMARK 
(nad rámec výbavy modelu HSE)

Kožený paket „Windsor Leather“ pro 5 sedadel (sedadla čalouněná kůží Windsor, loketní opěrky v kůži,  
volant obšitý kůží, přední sedadla elektricky nastavitelná v 8 směrech včetně paměťové funkce pro řidiče,  
elektricky nastavitelná opěrka bederní páteře a boční polštáře sedadla pro řidiče)

Rozšířený kožený paket

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass

Zadní kamera

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a systémem varování před kolizí při couvání

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel vpředu) s pevným panoramatickým 
střešním sklem

20" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 511

Středová loketní opěrka vpředu včetně odkládací schránky s funkcí chlazení

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (výškově a podélně s funkcí odsouvání volantu při nastupování a vystupování)

Dřevěné ozdobné obložení „Grand Black Lacquer“ (černý klavírový lak) – jen ve spojení se sedadly čalouněnými  
v kůži Windsor v barvě Ebony

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry

Landmark Exterior Upgrade (lakované lemy podběhů kol a zadní nárazník v barvě vozu, kliky dveří v barvě vozu, 
nápisy Discovery v odstínu Titan, kryty bočních ventilačních otvorů a maska chladiče v odstínu černá Narvik,  
kryt otvoru pro tažné oko v odstínu White Silver)

Dlouhé podélné střešní nosiče – lesklé

Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik

Více informací naleznete na www.landrover.cz   5



Pakety výbavy

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

Paket 7 sedadel – obsahuje 2 sedadla včetně bočních hlavových airbagů, světla  
na čtení a přídavné elektrické zásuvky 12V pro 3. řadu sedadel, 2. řada sedadel 
dělená v poměru 35:30:35*

033BI 35 900 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439

Paket Viditelnost 1 017AF 28 900 34 969       

Osvětlení prostoru v oblasti dveří při nastupování 064BN

Osvětlení prostoru v oblasti nohou řidiče a spolujezdce vpředu 030CV

Mlhové světlomety vpředu 064AP

Systém vnějšího osvětlení řízený senzorem světla 064CY

Ostřikovače světlometů 064BV

Vnitřní zpětná zrcátka se samostmívací funkcí 031CG

Stěrače čelního skla se senzorem deště 030CQ

Paket Viditelnost 2 – pouze v kombinaci s 025LM nebo 025LN, 031BC;  
nelze v kombinaci s 074HV, 074KY 041CB 51 600 w 62 436 62 436 62 436 62 436 62 436 62 436 62 436

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů 
světlometů a odbočovacích světel pro osvětlení zatáček 064DI

Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění vozidel v protisměru 030NT

Prostorový kamerový systém včetně osvětlení bezprostředního okolí vozu 086GC

Zimní paket – pouze v kombinaci s 065AE 072AC 30 500 36 905 36 905 36 905 36 905 36 905 36 905 36 905 36 905

Vyhřívaný multifunkční volant obšitý kůží 032DV

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu 033EQ

Vyhřívané čelní sklo, vyhřívané trysky ostřikovačů 040AK

Exkluzivní paket 017AE 11 400 13 794 13 794 13 794 13 794 13 794 13 794 13 794 13 794

Sedadla ve druhé řadě sklopná a dělená v poměru 35 : 30 : 35 033DR

Kosmetická zrcátka s osvětlením na straně řidiče a spolujezdce 031CE

Síť v zavazadlovém prostoru 135AA

Komfortní paket 7 sedadel – obsahuje Paket 7 sedadel a Exkluzivní paket* 017AH 42 700 51 667 51 667 51 667 51 667 51 667 51 667 51 667 51 667

Paket 7 sedadel – obsahuje 2 sedadla včetně bočních hlavových airbagů,  
světla na čtení a přídavné elektrické zásuvky 12 V pro 3. řadu sedadel,  
2. řada sedadel dělená v poměru 35 : 30 : 35

033BI

Kosmetická zrcátka s osvětlením na straně řidiče a spolujezdce 031CE

Síť v zavazadlovém prostoru 135AA

Technologický paket – pouze v kombinaci s 017AF, 086EH, 025LM nebo 025LN;  
nelze v kombinaci s 041CB 074KY 62 800 w 75 988 w w 75 988 w w w

Přední parkovací senzory 086EG

Navigační systém s pevným diskem 087AA

Zadní kamera 086FA

* Hmotnostní omezení pro 7místnou variantu: volbu 7sedadlového vozu (033BI) nelze kombinovat se samostatně objednatelným prvkem elektricky ovladatelné posuvné a výklopné střešní okno (019AT). Viz speciální pakety pro 7místné varianty. 

 Standardní výbava   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Pakety výbavy (pokračování)

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

Luxusní paket HSE pro 5 sedadel – nelze v kombinaci s 041CB, pouze v kombinaci  
s koženým paketem „Windsor Leather“ pro 5 sedadel  (033HJ/033MA).                                                   074HV 60 400 w w w 73 084 w w 73 084 w

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel vpředu) 
s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Středová loketní opěrka vpředu včetně odkládací schránky s funkcí chlazení 045AC

Dlouhé podélné střešní nosiče – černé 060AY

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu 025LN

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (výškově a podélně s funkcí odsouvání volantu 
při nastupování a vystupování) 049AL

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů 
světlometů a adaptivními odbočovacími světly 064DI

Kožený paket „Grained Leather“ – obsahuje sedadla čalouněná zrnitou  
strukturovanou kůží, loketní opěrky, volant a zakončení řadicí páky v kůži,  
přední sedadla elektricky nastavitelná v 8 směrech včetně paměťové funkce  
pro řidiče, elektricky nastavitelná opěrka bederní páteře pro řidiče

033AS w w w  w w  w

Kožený paket „Windsor Leather“ pro 5 sedadel – obsahuje sedadla čalouněná 
kůží Windsor, loketní opěrky v kůži, volant obšitý kůží, přední sedadla elektricky 
nastavitelná v 8 směrech včetně paměťové funkce pro řidiče, elektricky nastavitelná 
opěrka bederní páteře a boční polštáře sedadla pro řidiče  
– pouze v kombinaci s 017AE

033HJ/
033MA 35 900 w w w 43 439 w w 43 439 

Kožený paket „Windsor Leather“ pro 7 sedadel – obsahuje sedadla čalouněná 
kůží Windsor, loketní opěrky v kůži, volant obšitý kůží, přední sedadla elektricky 
nastavitelná v 8 směrech včetně paměťové funkce pro řidiče, elektricky nastavitelná 
opěrka bederní páteře a boční polštáře sedadla pro řidiče  
– pouze v kombinaci s Paketem 7 sedadel / 033BI

033HJ/
033MB

47 500 w w w 57 475 w w 57 475 w

11 600 w w w w w w w 14 036

Rozšířený kožený paket (pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými kůží Windsor) 032CG 22 200 w w w 26 862 w w 26 862 

Loketní opěrky ve výplních dveří a madla dveří v kůži Windsor 033IG

Horní část výplní dveří v kůži Windsor 090DH

Horní část přístrojové desky v kůži Windsor 088EZ

Paket sedadel – obsahuje přední loketní opěrky, přední sedadla elektricky  
nastavitelná v 8 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka pro řidiče  
a manuálně pro spolujezdce (pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými kůží  
s manuálním nastavením)

032DF 28 600 w 34 606 34 606 w 34 606 34 606 w w

Paket Black Design 20" 032EE 67 400 w 81 554 w 81 554 81 554 w 81 554 w

Kryt otvoru pro tažné oko v odstínu antracit

Černý nápis Discovery na kapotě motoru a na dveřích zavazadlového prostoru

Kliky dveří v odstínu černá Narvik 080DR

Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu černá Narvik 080ED

Mřížka masky chladiče a kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik 064EM

Dlouhé podélné střešní nosiče – černé 060AY

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 047AB

20" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky a černou lesklou povrchovou úpravou, 
Styl 510 029SP

 Standardní výbava   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 

Více informací naleznete na www.landrover.cz   7



 Standardní výbava   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 

Pakety pro 7místné provedení

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

Paket: Elektricky posuvné a výklopné střešní okno 074JW 35 900 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Paket: Elektricky posuvné a výklopné střešní okno včetně klimatizace vzadu 074JX
60 200 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 w

24 300 w w w w w w w 29 403

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Manuálně ovládaná klimatizace vzadu 022AZ

Paket: Elektricky posuvné a výklopné střešní okno včetně aktivní uzávěrky zadního 
diferenciálu (pouze v kombinaci s dvoustupňovou rozdělovací převodovkou 043BF) 074JY

55 400 67 034 67 034 67 034 67 034 67 034 67 034 67 034 w

19 400 w w w w w w w 23 474

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Aktivní uzávěrka zadního diferenciálu 027CC

Paket: Elektricky posuvné a výklopné střešní okno, zábavní systém pro cestující 
na zadních sedadel včetně přijímače digitálního televizního vysílání  
(pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými kůží, 087AA, 129AA, 033BI a elektricky 
nastavitelnými sedadly)

074JZ
126 400 w 152 944 152 944 152 944 152 944 152 944 152 944 w

90 500 w w w w w w w 109 505

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadel včetně DVD přehrávače  
a bezdrátových sluchátek 129AD

Přijímač digitálního televizního vysílání 129AA

Luxusní paket HSE pro 7 sedadel – nelze v kombinaci s 041CB, pouze v kombinaci  
s koženým paketem „Windsor Leather“ pro 7 sedadel  (033HJ/033MB).   074HV 60 400 w w w 73 084 w w 73 084 w

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Středová loketní opěrka vpředu včetně odkládací schránky s funkcí chlazení 045AC

Dlouhé podélné střešní nosiče – černé 060AY

Meridian™ Surround Sound System  se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádio/CD přehrávač (kompatibilní s MP3)  
a rozhraní pro připojení AUX, USB, iPod®  

025LN

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (výškově a podélně s funkcí odsouvání volantu 
při nastupování a vystupování) 049AL

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů 
světlometů a statickými světlomety pro odbočování 064DI
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Pakety pro 7místné provedení (pokračování)

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

Luxusní paket HSE pro 7 sedadel včetně manuálně ovládané klimatizace vzadu 
– nelze v kombinaci s 041CB, pouze v kombinaci s koženým paketem „Windsor Leather“ 
pro 7 sedadel  (033HJ/033MB). 

074JT 84 600 w w w 102 366 w w 102 366 w

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Středová loketní opěrka vpředu včetně odkládací schránky s funkcí chlazení 045AC

Dlouhé podélné střešní nosiče – černé 060AY

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu, rádio/CD přehrávač (kompatibilní s MP3)  
a rozhraní pro připojení AUX, USB, iPod®  

025LN

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (výškově a podélně s funkcí odsouvání volantu 
při nastupování a vystupování) 049AL

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů 
světlometů a statickými světlomety pro odbočování 064DI

Manuálně ovládaná klimatizace vzadu 022AZ

Luxusní paket HSE pro 7 sedadel včetně aktivní uzávěrky zadního diferenciálu 
– nelze v kombinaci s 041CB, pouze v kombinaci s koženým paketem „Windsor Leather“ 
pro 7 sedadel  (033HJ/033MB).    

074JU 79 800 w w w 96 558 w w 96 558 w

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Středová loketní opěrka vpředu včetně odkládací schránky s funkcí chlazení 045AC

Dlouhé podélné střešní nosiče – černé 060AY

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu 025LN

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (výškově a podélně s funkcí odsouvání volantu 
při nastupování a vystupování) 049AL

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů 
světlometů a statickými světlomety pro odbočování 064DI

Aktivní uzávěrka zadního diferenciálu 027CC

 Standardní výbava   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 

Více informací naleznete na www.landrover.cz   9



 Standardní výbava   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 

Pakety pro 7místné provedení (pokračování)

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

Luxusní paket HSE pro 7 sedadel, zábavní systém pro cestující na zadních sedadel 
včetně přijímače digitálního televizního vysílání – nelze v kombinaci s 041CB,  
pouze v kombinaci s koženým paketem „Windsor Leather“ pro 7 sedadel (033HJ/033MB).   

074JV 150 900 w w w 182 589 w w 182 589 w

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem  019AT

Středová loketní opěrka vpředu včetně odkládací schránky s funkcí chlazení 045AC

Dlouhé podélné střešní nosiče – černé 060AY

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu  025LN

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (výškově a podélně s funkcí odsouvání volantu 
při nastupování a vystupování) 049AL

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů 
světlometů a statickými světlomety pro odbočování 064DI

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadel včetně DVD přehrávače  
a bezdrátových sluchátek 129AD

Přijímač digitálního televizního vysílání 129AA
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

* Hmotnostní omezení pro 7místnou variantu: volbu 7sedadlového vozu (033BI) nelze kombinovat se samostatně objednatelným prvkem elektricky ovladatelné posuvné a výklopné střešní okno (019AT). Viz speciální pakety pro 7místné varianty. 

 Standardní výbava   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 

Vnější výbava

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

PODVOZEK A JÍZDNÍ DYNAMIKA

Aktivní uzávěrka zadního diferenciálu (pouze v kombinaci s dvoustupňovou  
rozdělovací převodovkou 043BF)* 027CC 19 400 23 474 23 474 23 474 23 474 23 474 23 474 23 474 23 474

Tempomat (pro modely S pouze v kombinaci s 025DY) 065AE 9 200 11 132       

Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control)  
– pouze v kombinaci s 032EF nebo 032DR 065AF 34 300 w w w w 41 503 41 503 41 503 41 503

Jednostupňová rozdělovací převodovka (regulace části podvozku, přizpůsobení  
aktuálnímu povrchu vozovky s mechanickou uzávěrkou mezinápravového  
diferenciálu Torsen)

043BE  w w w w w w w

Dvoustupňová rozdělovací převodovka (regulace části podvozku, přizpůsobení  
aktuálnímu povrchu vozovky s mechanickou uzávěrkou mezinápravového  
diferenciálu Torsen)

043BF 17 100 20 691       

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (s osvětlením nástupního prostoru  
pouze při volbě alespoň jedné z následujících opcí: obj. kód 086FA, 086GH,  
086GF nebo 075EC) 

031BC 6 600 7 986 7 986   7 986   

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 047AB 11 600 14 036 14 036  14 036 14 036  14 036 

Přední parkovací senzory – pouze v kombinaci s 017AF a 086EH 086EG 9 200 11 132 11 132   11 132   

Zadní parkovací senzory (povinná příplatková výbava pro řadu S) 086EH 9 200 11 132       

Zadní kamera 086FA 9 600 w 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel  
– pouze v kombinaci s elektricky sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky / 031BC 086GH 11 400 w 13 794 13 794 13 794 13 794 13 794 13 794 w

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí blížících se vozidel a systémem 
varování před kolizí při couvání – pouze v kombinaci s 031BC, 086FA nebo 086GC, 
025LM nebo 025LN

086GF 14 200 w 17 182 17 182 17 182 17 182 17 182 17 182 

Senzor sledování hloubky brodu – Wade Sensing™ (pouze v kombinaci s 031BC, 
086EG nebo 086EH, 025LM nebo 025LN). Při objednání prvků volitelné výbavy 
086GF nebo 086GC je nutno přiobjednat Wade Sensing™.

075EC 6 900 w 8 349 8 349 8 349 8 349 8 349 8 349 8 349

Krátké podélné střešní nosiče – černé 060AD 6 000 7 260 7 260 7 260 7 260 7 260 7 260 7 260 w

Dlouhé podélné střešní nosiče – černé 060AY 9 400 11 374 11 374 11 374 11 374 11 374 11 374 11 374 w

Dlouhé podélné střešní nosiče – lesklé 060BA w w w w w w w 

Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu černá Narvik TBA w w w w w w w 

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno (posuvný/výklopný skleněný panel  
vpředu) s pevným panoramatickým střešním sklem* 019AT 35 900 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 43 439 

Prostorový kamerový systém včetně osvětlení bezprostředního okolí vozu  
– pouze v kombinaci s 031BC 086GC 32 900 w 39 809 39 809 39 809 39 809 39 809 39 809 39 809

Více informací naleznete na www.landrover.cz   11



 Standardní výbava   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 

Vnější výbava (pokračování)

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Adaptivní světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění vozidel  
v protisměru - pouze v kombinaci s 017AF a 064CW nebo 064DI 030NT 4 800 w 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808

Xenonové světlomety s LED signaturou včetně ostřikovačů světlometů  
– pouze v kombinaci s 017AF 064CW 20 100 w 24 321 24 321  24 321 24 321  

Adaptivní xenonové světlomety s LED signaturou včetně ostřikovačů světlometů  
a statickými světlomety pro odbočování 064DI

10 300 w w w 12 463 w w 12 463 12 463

30 400 w 36 784 36 784 w 36 784 36 784 w w

Světla pro denní svícení        

Exterior Upgrade (lakované lemy podběhů kol a zadní narazník v barvě vozu,  
kliky dveří v odstínu Oberon, kryty bočních ventilačních otvorů a maska chladiče  
v odstínu Brunel, kryt otvoru pro tažné oko v odstínu Dark Techno Silver 

032DE   w w  w w w

Paket Graphite Exterior Upgrade (lakované lemy podběhů kol a zadní nárazník  
v barvě vozu, kliky dveří v odstínu Oberon, kryty bočních ventilačních otvorů  
a maska chladiče v odstínu Dark Atlas, kryt otvoru pro tažné oko v odstínu  
Dark Techno Silver

032FK w w  w w  w w

Premium Exterior Upgrade (lakované lemy podběhů kol a zadní nárazník v barvě 
vozu, kliky dveří v barvě vozu, kryty bočních ventilačních otvorů a maska chladiče  
v odstínu Atlas, kryt otvoru pro tažné oko v odstínu White Silver

032EG w w w  w w  w

Landmark Exterior Upgrade (lakované lemy podběhů kol a zadní nárazník v barvě 
vozu, kliky dveří v barvě vozu, nápisy Discovery v odstínu Titan, kryty bočních  
ventilačních otvorů a maska chladiče v odstínu černá Narvik, kryt otvoru pro tažné 
oko v odstínu White Silver)

032FJ w w w w w w w 

Metalický lak 20 700 25 047 25 047 25 047 25 047 25 047 25 047 25 047 25 047

Prémiový metalický lak 41 300 49 973 49 973 49 973 49 973 49 560 49 973 49 973 49 973
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

 Standardní výbava  Δ Výbava na přání bez příplatku   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 

Vnější výbava (pokračování)

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

VNITŘNÍ VÝBAVA

Kuřácký paket (zahrnuje popelník se zapalovačem cigaret vpředu) 094AA 600 726 726 726 726 726 726 726 726

Manuálně ovládaná klimatizace vzadu* 022AZ 24 300 29 403 29 403 29 403 29 403 29 403 29 403 29 403 29 403

Středová loketní opěrka vpředu včetně odkládací schránky s funkcí chlazení 045AC 8 600 w 10 406 10 406 10 406 10 406 10 406 10 406 

Dálkové ovládání garážových vrat Homelink®  – pouze v kombinaci s 030NT 025FG 10 200 w 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342

Prostorové dekorativní osvětlení interiéru 064EC w w w  w w  

Programovatelné nezávislé topení bez dálkového ovládání 043AH 23 500 w 28 435 28 435 28 435 28 435 28 435 28 435 28 435

Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním 043AV 35 100 w 42 471 42 471 42 471 42 471 42 471 42 471 42 471

Multifunkční volant obšitý kůží (bez příplatku u řady LANDMARK při objednání  
ozdobného obložení ořešák s rovnými vlákny „Straight Grained Walnut“ 088CI).  
U řady LANDMARK pouze v kombinaci se sedadly v kůži Windsor Almond/Arabica.

032BV        Δ

Multifunkční volant obšitý kůží se vsazenými segmenty v Gloss Black Finish  
(pouze v kombinaci s ozdobným obložením v černém laku „Grand Black Lacquer“ 
088EX). Sériově pro řadu LANDMARK při objednání volby Grand Black Lacquer 
(088EX). U řady LANDMARK pouze v kombinaci se sedadly v kůži Windsor  
v barvě Ebony. 

032EF w Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

Multifunkční volant v kombinaci dřeva a kůže – pouze v kombinaci s černým lakem 
„Grand Black Lacquer“ a kůže nebo dřeva ořešáku s rovnými vlákny „Straight 
Grained Walnut“ a kůže

032DR 6 900 w 8 349 8 349 8 349 8 349 8 349 8 349 8 349

Elektricky nastavitelný sloupek řízení (výškově a podélně s funkcí odsouvání volantu 
při nastupování a vystupování) 049AL 8 400 w w w 10 164 w w 10 164 

Sedadla čalouněná textilní tkaninou   w w  w w w

Sedadla čalouněná zrnitou strukturovanou kůží s manuálním nastavením  
(kožený paket „Grained Leather“ je dostupný pro modely HSE ve standardní výbavě) 033AS 50 100 60 621 60 621  w 60 621  w w

Ozdobné obložení „Meteor“   

Ozdobné obložení „Grand Black Lacquer“ (dřevěná dýha) – pouze v kombinaci  
s multifunkčním volantem obšitým kůží se vsazenými segmenty v Gloss Black Finish 
(032EF) nebo s multifunkčním volantem v kombinaci dřeva a kůže (032DR).  
U řady LANDMARK pouze v kombinaci se sedadly v kůži Windsor v barvě Ebony.                          

088EX 16 000 w 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 

Ozdobné obložení ořešák s rovnými vlákny „Straight Grained Walnut“  
(dřevěná dýha) – u řady LANDMARK pouze v kombinaci se sedadly v kůži  
Windsor Almond/Arabica

088CI 10 400 w 12 584 12 584 Δ 12 584 12 584 Δ Δ

Více informací naleznete na www.landrover.cz   13



Vnější výbava (pokračování)

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

KOLA A PNEUMATIKY

19" kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 103 029QS  w w w w w w w

19" kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 703 029SV 12 400 15 004  w w  w w w

19" kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky, Styl 704 029TH 12 400 15 004 15 004 w  15 004 w  w

19" kola z lehkých slitin se 7 dvojitými paprsky,  
s lesklou tmavě šedou povrchovou úpravou, Styl 704 031FD w w  w w  w w

 14

19" KOLA  
Z LEHKÝCH SLITIN SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY,  

S LESKLOU TMAVĚ ŠEDOU POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU, STYL 704

19" KOLA  
Z LEHKÝCH SLITIN SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY, 

STYL 704

19" KOLA  
Z LEHKÝCH SLITIN SE 7 PAPRSKY,  

STYL 703

19" KOLA  
Z LEHKÝCH SLITIN S 10 PAPRSKY,  

STYL 103

 Standardní výbava   – Nedodává se
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20" KOLA  
Z LEHKÝCH SLITIN S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, 

LESKLE ČERNÁ, S DIAMANTOVOU  
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, STYL 510

20" KOLA  
Z LEHKÝCH SLITIN S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, 

STYL 511

 Standardní výbava   – Nedodává se   P Paket

Více informací naleznete na www.landrover.cz   15

Vnější výbava (pokračování)

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

KOLA A PNEUMATIKY

20" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 511 029TJ 36 700 44 407 44 407 w 44 407 44 407 w 44 407 

20" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, leskle černá,  
s diamantovou povrchovou úpravou, Styl 510 029QM

49 200 59 532 59 532 w 59 532 59 532 w 59 532 w

24 900 w w w w w w w 30 129

20" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky,  
s lesklou černou povrchovou úpravou, Styl 510 – pouze v kombinaci s 032EE 029SP w P w P P w P w

Uzamykatelné matice kol 055AC        

Plnohodnotné náhradní kolo 029IR        

Systém kontroly tlaku v pneumatikách TPMS        

VÝBAVA NA PŘÁNÍ



* Hmotnostní omezení pro 7místnou variantu: volbu 7sedadlového vozu (033BI) nelze kombinovat se samostatně objednatelným prvkem elektricky ovladatelné posuvné a výklopné střešní okno (019AT). Viz speciální pakety pro 7místné varianty. 

 Standardní výbava   – Nedodává se

Upozorňujeme na možnost změn objednacích kódů. Při objednávání ověřte jejich platnost. 

Vnější výbava (pokračování)

3,0 l TDV6                                                                                   
155 KW (211 k)                                           

3,0 l SDV6                                                                                                               
188 KW (256 k)

OBJEDNACÍ
KÓD

CENA V KČ  
BEZ DPH

S SE GRAPHITE HSE SE GRAPHITE HSE LANDMARK

AUDIO, KOMUNIKACE A NAVIGACE

Audiosystém Land Rover Visteon LOC+ (8 reproduktorů se zesilovačem  
o výkonu 80 W, rádiem, CD přehrávačem a rozhraním pro připojení AUX,  
4.2" TFT displej)

025KN  w w w w w w w

Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W a 11 reproduktory včetně 
subwooferu, rádiem, CD přehrávačem (kompatibilní s MP3) a rozhraním pro připojení 
AUX, USB, iPod®

025LM 50 100 60 621       

Meridian™ Surround Sound System  se zesilovačem o výkonu 825 W  
a 17 reproduktory včetně subwooferu 025LN 26 900 w 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549

Integrovaný telefonní systém s připojením Bluetooth®  
– pro modely S pouze v kombinaci s 065AE 025DY 14 500 17 545       

Navigační systém s pevným diskem včetně funkce dopravního zpravodajství TMC,  
4x4 mapování v terénu a hlasového ovládání (pouze v kombinaci s 025LM nebo 025LN) 087AA 55 400 67 034 67 034   67 034   

Vstup USB a připojení pro iPod® včetně integrovaného ovládání  
(pouze v kombinaci s audiosystémem Land Rover 025KN) 054AE 6 400 7 744 w w w w w w w

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadel včetně DVD přehrávače  
a bezdrátových sluchátek - pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými kůží,  
087AA, 129AA, 033BI a elektricky nastavitelnými sedadly*

129AD 85 200 w 103 092 103 092 103 092 103 092 103 092 103 092 103 092

Přijímač digitálního televizního vysílání – pouze v kombinaci s navigačním systémem 
087AA a zábavním systémem pro cestující na zadních sedadlech 129AD* 129AA 21 300 w 25 773 25 773 25 773 25 773 25 773 25 773 25 773

Prostorový alarm s ostrahou interiéru (zahrnuje senzor náklonu,  
indikátor alarmu s nezávislým napájením a perimetrickou funkcí) 076DM 6 000 7 260 7 260 7 260 7 260 7 260 7 260 7 260 7 260

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry 066AC 26 900 w 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Odnímatelné tažné zařízení 028BT 15 300 18 513 18 513 18 513 18 513 18 513 18 513 18 513 18 513
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Příslušenství

ČÍSLO DÍLU

Boční ochranný rám – z ušlechtilé oceli (1) VTD500020

Boční ochranný rám – z oceli s černým povrchem (1) VTD500010

Pevné boční nášlapy (1) VPLAP0035

Boční ochranné lišty, s detaily z oceli VPLAP0013

Boční ochranné lišty, černé, bez kovových doplňků VPLAP0012

Sada dekoračních prvků – z ušlechtilé oceli VPLAB0044

Ozdobné kryty zpětných zrcátek – s lesklou povrchovou úpravou VPLAB0132 – horní část

Zvýšené sání vzduchu VPLAP0018

Zvýšené sání vzduchu, hadice LR020025

Zvýšené sání vzduchu, koleno PHD000714

Sada přídavných světlometů (2) VPLAV0019

Držáky pro montáž přídavných světlometů na nárazník, pár VPLAV0098

Sluneční clona pro čelní okno VPLFY0068

Lišta z lesklé ušlechtilé oceli, pro ochranu zadního nárazníku LR006874

Žebřík pro přístup na střechu AGP780020

Lapače nečistot, přední CAS500010PCL

Lapače nečistot, zadní VPLAP0017

Spodní ochranný kryt z ušlechtilé oceli VPLAP0189

Spodní ochranný kryt (pro vozidla s navikákem) VPLAP0188

Elektrický naviják VPLAP0130

Sada příslušenství pro naviják STC53202

Čepičky ventilků kol – Land Rover LR027560

Čepičky ventilků kol – Union Jack LR027664

Čepičky ventilků kol – Black Jack LR027666

Spike Spider, systém podpory trakce na sněhu / ledu VPLAW0080

Disky 20" s deseti paprsky, Style 104, pneu 255/50 ZR20 (3) VPLAW0003

Dělící přepážka, uzamykatelná, s dvířky (4) EOH500040

Mříž pro rozdělení zavazadlového prostoru, pro zabránění vniknutí přepravaného nákladu nebo zvířat do prostoru pro cestující (4) VUB501170

Plastová vana do zavazadlového prostoru (5) EBF500010

Pryžová ohož do zavazadlového prostoru, se zvýšenými okraji (6) EBF500080

Síť pro zajištění zavazadel VUB503130

Flexibilní ochranné obložení zavaz.prostoru z odolné tkaniny VPLAS0015

Pryžová rohož do zavazadlového prostoru LR006401

Dobíjecí kapesní svítilna VPLAV0102

POZNÁMKA:  
Ceny příslušenství Vám ochotně sdělí autorizovaný prodejce vozů Land Rover.
(1) Montáž bočních nášlapů nebo ochranných rámů může ovlivnit terénní vlastnosti vozidla.   (2) Nelze současně s elektrickým navijákem.   (3) Příslušenství, pouze disk kola. Při objednávání krytů středů kol uveďte číslo dílu LR023301. 
Poznámka: Při volbě výbavy vozidla a speciálních kombinací kol a pneumatik, nebo pneumatikami dodávanými na přání se zamyslete nad převažujícím využitím vozidla. Kola s větším průměrem a pneumatiky s nižším profilem mohou poskytovat jisté 
výhody z hlediska jízdních vlastností nebo vzhledu vozidla, ale mohou být náchylnější k poškození.   (4) Možno kombinovat s pryžovou rohoží číslo LR 00640.    
(5) Nelze kombinovat s ochrannou dělící klecí k oddělení nákladu/-pro převoz domácích zvířat v zavazadlovém prostoru.   (6) Možno kombinovat s dělící přepážkou nebo s mříží.

Další informace naleznete u autorizovaného prodejce nebo na internetových stránkách accessories.landrover.com/cz  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Vozidlo na snímku je Discovery GRAPHITE v odstínu Aruba. Vozidlo na snímku je Discovery LANDMARK v odstínu Zanzibar.



Vozidlo na snímku je Discovery LANDMARK v odstínu Zanzibar.

JEDEN DEN DOBRODRUŽSTVÍ ZDARMA:
Zážitek z jízdy začíná pro řidiče Land Roveru tam, kde končí silnice. Rádi bychom Vám takový prožitek umožnili pocítit na vlastní 
kůži, a proto Vám předvedeme, co legendární vozy Land Rover dokážou. V průběhu Land Rover Experience se naučíte jak terénní 
jízdě off-road, tak i on-road. Pořízením vozu Land Rover získáváte příležitost zúčastnit se tréninkového výcviku na cestách i mimo ně. 
Organizátorem této akce je naše známé středisko Experience Center.

LAND ROVER FIXSERVIS:
Znát pevné ceny servisních prohlídek není pro řidiče vozů Land Rover pouhým snem. Informujte se o cenách pravidelných 
servisních prohlídek až na 72 měsíců nebo do 156 000 km u svého autorizovaného obchodního partnera Land Rover.  
Při pravidelné servisní prohlídce za fixní cenu získáte záruku mobility na dvanáct měsíců. 

LAND ROVER FIRST CLASS:
Po uplynutí tříleté záruky výrobce Vám nabízíme optimální řešení pro případ neočekávaných oprav a případných vad dílů krytých 
zárukou – prodloužení až na 5 let nebo do 150 000 km. Až na malé výjimky, se kterými Vás ochotně seznámí Váš autorizovaný 
obchodní partner Land Rover, jsou všechny mechanické a elektronické díly vozu zahrnuty do záručního krytí.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES:
Bez ohledu na to, zda svůj Land Rover využíváte pro soukromé, či firemní účely, Vám Land Rover Financial Services nabízí 
financování na míru. Pro nás je zákazník středem zájmu. Váš obchodní partner Land Rover Vám připraví plán leasingu  
nebo financování přesně odpovídající Vašim osobním či obchodním požadavkům, zajistí nabídku a vyřídí veškeré formality.  
Vaše individuální přání jsou základem naší nabídky.

Nezávazně doporučené spotřebitelské ceny včetně 21 % DPH a nákladů na dopravu k prodejci. 

Ceny nejsou kartelové, vycházejí ze směnného kurzu 27,20 CZK /EUR a nabývají platnosti dnem 1. dubna 2016. 

Po vydání tohoto ceníku si vyhrazujeme právo na veškeré změny cen a výbav včetně technických údajů.
O závazném aktuálním stavu se prosím informujte u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Všechny dosud vydané ceníky pozbývají platnosti. Chyby v sazbě a tisku vyhrazeny.

JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH
Fürbergstraße 51
Postfach 110
5020 Salzburg 
Rakousko

Discovery 16.5MY, platnost od 1. dubna 2016 

www.landrover.cz
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