NOVÝ RANGE ROVER

Automobilovou historii píšou výjimečné vozy. Ty s odvážnějšími sny a větší vytrvalostí.
Ty, které mění možnosti ve skutečnost a budují odkazy utvářející příští generace.
Range Rover je výjimečný. Jde o první luxusní SUV svého druhu, které pomohlo změnit
svět vytříbeného automobilismu. O 50 let později navazuje na tento jedinečný úspěch
nový Range Rover. Nabízí podmanivý design, eleganci, exkluzivitu a luxus. Jednoduše
jde příkladem.

NOV Ý

V Y TŘÍBENÝ DESIGN
KULTIVOVANOST A LUXUS
INTUITIVNÍ TECHNOLOGIE
V YSOK Ý V ÝKON
V ÝJIMEČNÉ SCHOPNOSTI
OSOBITÁ ELEGANCE

NOVÝ RANGE ROVER

VYTŘÍBENÝ DESIGN
Range Rover představuje vrchol progresivního luxusu. Proporce se řídí estetickou ladností
a kultivovaností. Minimalistický design s účelnými prvky se podílí na stylu, který je moderní
a zároveň okouzlující. Je to nejpřitažlivější Range Rover, jaký jsme kdy stvořili.

Vyobrazená vozidla pocházejí z globální řady Land Rover. Specifikace, volitelná výbava a dostupnost se mohou na jednotlivých trzích lišit a je třeba je ověřit
u autorizovaného prodejce vozů Land Rover. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě.
Vozidlo na snímku je Range Rover First Edition v odstínu Sunset Gold s matnou povrchovou úpravou a s příslušenstvím a výbavou na přání.

NOVÝ RANGE ROVER VYTŘÍBENÝ DESIGN

DESIGN A STYL
Moderní pojetí modelu Range Rover nenarušuje jeho typickou, snadno
rozpoznatelnou siluetu. Ať už se ocitnete kdekoli na světě, ostatní budou
okamžitě vědět, který vůz řídíte.

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

NOVÝ RANGE ROVER VYTŘÍBENÝ DESIGN

VZHLED A CHARAKTER
Působivá maska vozu Range Rover vypovídá o jeho jedinečném charakteru
a prvotřídním vzhledu, které dotváří minimalistické moderní detaily.
Poprvé jsou u modelu Range Rover použita 23" kola* podtrhující úchvatné
proporce a suverénní eleganci vozu.

*Závisí na motorizaci. Výbava na přání.
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RYZÍ PODSTATA
Jedinečný osobitý design s ladnými křivkami nechává vyniknout robustní,
nádherně tvarovanou karoserii vozu Range Rover. Integrované prvky, velké čisté
plochy, koncová světla, která zůstávají skrytá, dokud se nerozsvítí, a precizně
zpracované detaily dávají designovému přístupu nový emocionální náboj.

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

NOVÝ RANGE ROVER VYTŘÍBENÝ DESIGN

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

PĚT NEBO SEDM SEDADEL
Verze se standardním nebo dlouhým rozvorem přináší ještě větší luxus pěti
či sedmi dospělým cestujícím, a to bez narušení nezaměnitelné siluety vozu
Range Rover a zvýšené polohy za volantem.

STANDARDNÍ ROZVOR

Vozidla na snímcích jsou Range Rover First Edition v odstínu Sunset Gold s matnou povrchovou úpravou a Range Rover First Edition v odstínu Charente Grey.

DLOUHÝ ROZVOR

NOVÝ RANGE ROVER VYTŘÍBENÝ DESIGN

INTUITIVNÍ A PRAKTICKÝ
Range Rover se vyznačuje moderním, vytříbeným interiérem v úchvatném
minimalistickém stylu s materiály příjemnými na dotek a praktickými
technologiemi s intuitivním ovládáním. Nevynechali jsme žádný detail.
Nic tu není jen na ozdobu.

Volant obšitý kůží a vyložený dřevem bude k dispozici začátkem roku 2022. Interiér na snímku v odstínech Perlino/Perlino náleží verzi Range Rover First Edition s výbavou na přání.
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MATERIÁLY A PROVEDENÍ
Elegantní, prémiové povrchy a nejušlechtilejší materiály vytvářejí klidný přístav, ve kterém se snoubí
luxus s výjimečným pohodlím. Pro sedadla a obložení interiéru je poprvé k dispozici kombinace
prémiových udržitelných textilních tkanin Ultrafabrics™ a Kvadrat™. Obložení z přírodního dřeva
a kovové dekorativní prvky* se vyznačují precizním zpracováním.

*Závisí na modelu. Interiér na snímku v odstínech Ebony/Ebony náleží verzi Range Rover First Edition s výbavou na přání.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA SV
Zakázková výroba SV podtrhuje úchvatnou
historii luxusního designu značky Range Rover.
Možnosti individualizace odstínů v rámci zakázkové
výroby SV zahrnuje prémiovou paletu barev a službu
vytvoření barvy na míru podle vzorku. Díky široké
nabídce kol, prvotřídních materiálů* a povrchových
úprav* si můžete navrhnout dokonalý Range Rover.

*Závisí na modelu.

NOVÝ RANGE ROVER

KULTIVOVANOST A LUXUS
Zásluhou moderního luxusu a kultivovaného stylu značky Range Rover je
každá jízda výjimečnou událostí. Když přistoupíte k vozu Range Rover, aktivují
se výsuvné kliky dveří. Inteligentní elektricky ovládané dveře* s bezhlučným
dovíráním dávají tušit, že váš čeká jedinečný zážitek z jízdy.

*Závisí na motorizaci. Výbava na přání. Elektricky ovládané dveře budou k dispozici začátkem roku 2022 u verze s dlouhým rozvorem a od poloviny roku 2022 u verze se standardním rozvorem.

NOVÝ RANGE ROVER KULTIVOVANOST A LUXUS

TICHO A POHODLÍ
Nový audiosystém Meridian™ Signature Surround1 2 využívá technologii
aktivního potlačení hluku nové generace, která jako první na světě vytváří tiché
zóny pomocí reproduktorů v hlavových opěrkách. Ve spojení s protihlukovým
vrstveným sklem se podílejí na dokonale klidném prostředí interiéru.

Meridian™ je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian™ Audio Ltd. 2Závisí na modelu. Interiér na snímku v odstínech Caraway/Caraway náleží verzi Range Rover Autobiography s výbavou na přání (dostupnost závisí na konkrétním trhu).
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ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODA
Systém čištění vzduchu v interiéru Cabin Air
Purification Pro1 vozu Range Rover obsahuje
filtr jemných částic. Technologie nanoe™ X
neutralizuje pachy a výrazně snižuje množství
bakterií, alergenů i viru SARS-COV-2 uvnitř vozu2.
Systém lze ovládat na dálku, takže vůz můžete
připravit, ještě než se vydáte na cestu. Systém
regulace CO2 pak zlepšuje pohodlí a pozornost
cestujících díky sledování množství oxidu
uhličitého v interiéru a automatickému přívodu
čerstvého vzduchu.

Výbava na přání. 2Podle studie provedené v roce 2020 organizací
Texcell pro společnost Panasonic.
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NOVÝ RANGE ROVER KULTIVOVANOST A LUXUS

PROSTOR A USPOŘÁDÁNÍ
V případě verze s dlouhým rozvorem si luxusní
cestování vozem Range Rover může užívat až
sedm dospělých osob. Neznamená to však žádné
kompromisy v pohodlí, neboť cestující ve všech
třech řadách mají k dispozici vyhřívaná sedadla
čalouněná semianilinovou kůží*. Navíc je zde
funkce elektrického posunu, porty USB-C či
pracovní osvětlení.

*Výbava na přání. Interiér na snímku v odstínech Caraway/Caraway
náleží verzi Range Rover Autobiography s výbavou na přání.
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VŠESTRANNÝ A PRAKTICKÝ
Range Rover nabízí široké možnosti využití,
které oceníte v každodenním provozu i během
zvláštních příležitostí. Sestava pro příležitostné
sezení1 2 obsahuje sedadla čalouněná kůží1,
reproduktory ve víku zavazadlového
prostoru a osvětlení, čímž vnáší luxus rovněž
do zavazadlového prostoru. Kryt zavazadlového
prostoru s automatickým sklápěním2 a víceúčelová
podlaha zavazadlového prostoru1 představují
praktická řešení pro každý den.

Závisí na motorizaci. Výbava na přání. 2Závisí na typu karoserie. Výbava na přání.
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INTUITIVNÍ TECHNOLOGIE
Dokonalá konektivita a praktičnost v každém ohledu. Vyspělý informační a zábavní systém Pivi Pro je vždy připojený, připravený
a aktuální. Svůj Range Rover můžete snadno ovládat prostřednictvím elegantní zakřivené dotykové obrazovky s úhlopříčkou 13,1".
Ovládání s haptickou odezvou poskytuje nové úrovně vizuálního a dotykového zážitku. Paket Online Pack s datovým tarifem1 2
a služba Amazon Alexa2 umožňují přehrávat hudbu, hledat parkovací stání či ovládat chytrá zařízení ve vaší domácnosti. Nový
interaktivní displej řidiče s úhlopříčkou 13,7" nabízí konfigurovatelné uspořádání a důležité informace v přehledném formátu.

Na používání systému se mohou vztahovat zásady spravedlivého používání služeb. Standardní
roční předplatné, které lze po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce
vozů Land Rover. 2Všechny funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné.
Řidič musí mít vozidlo vždy plně pod kontrolou. Funkce systémů Pivi a InControl, prvky výbavy
na přání, služby třetích stran a jejich dostupnost nadále závisí na konkrétním trhu. Kompletní
informace o dostupnosti a podmínkách vám poskytne autorizovaný prodejce vozů Land Rover.
Dostupnost připojení k mobilní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Informace a zobrazené
snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, podléhají možnosti
aktualizace softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových změn, v závislosti na
vybrané výbavě na přání. Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky
společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích sesterských společností. Některé funkce služby Alexa
závisí na technologii chytré domácnosti. Používání služby Amazon Alexa vyžaduje účet Amazon.
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EXKLUZIVNÍ A OBOHACUJÍCÍ
Sedadla „Executive Class“1 2 vzadu s masážní funkcí „lávové kameny“1 2 3 zajišťují proslulý komfort značky Range Rover.
Dále zde nalezneme dokonale integrovanou elektricky ovládanou středovou konzolu. Do konzoly je začleněna 8"
dotyková ovládací obrazovka. Cestující na zadních sedadlech mají k dispozici také zábavní systém se zakřivenou
obrazovkou s úhlopříčkou 11,4"1 3, poměrem stran 16:9 a rozlišením Full HD. Sedadla nabízí luxus čtyřsedadlové
konfigurace a praktičnost pětimístného uspořádání.

Výbava na přání. 2Závisí na typu karoserie. 3V závislosti na zvoleném motoru a verzi.
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VIDITELNOST A PŘEHLED
V zájmu zajištění lepší viditelnosti a bezpečnosti využívají digitální LED světlomety1 s prediktivním adaptivním tlumením navigační data
k preventivnímu sledování silnice před vozidlem. Na přání dodávané vnitřní zpětné zrcátko ClearSight2 poskytuje nepřerušovaný výhled
na silnici za vámi. 3D prostorová kamera využívá zobrazení ClearSight Ground View3, které v podstatě umožňuje vidět „skrz“ kapotu,
zatímco manévrovací světla osvětlují zem při nízké rychlosti a bezpečně vám pomohou navést vůz do těsných prostor.

Výbava na přání. 2Podléhá místním předpisům. Řidiči, kteří nosí brýle s bifokálními nebo varifokálními skly a mají potíže se zaostřováním v digitálním režimu zpětného zrcátka ClearSight, mohou kdykoli přejít na normální režim zrcátka.
Obraz není zobrazován v reálném čase. Zkontrolujte okolí z hlediska bezpečnosti. Podléhá místním nařízením.

1
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NOVÝ RANGE ROVER

VYSOKÝ VÝKON
Range Rover je vybaven nejvyspělejšími pohonnými jednotkami. Propracované
jízdní technologie přispívají k bezkonkurenčnímu výkonu a zajišťují lepší ovládání
a plynulejší jízdu díky funkcím, jako jsou systém Adaptive Dynamics nebo
elektronicky řízené vzduchové odpružení se systémem Dynamic Response Pro.

Vozidlo na snímku je Range Rover Autobiography v odstínu Ostuni Pearl White s příslušenstvím a výbavou na přání.

NOVÝ RANGE ROVER VYSOKÝ VÝKON
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LUXUS A UDRŽITELNOST
Range Rover Plug-in Hybrid1 je k dispozici ve verzích s motory o výkonu 440 k nebo 510 k, které
jsou zárukou udržitelného luxusu a většího komfortu, při hodnotě emisí CO2 od pouhých 26 g/km2.
Zvolit si můžete hybridní, elektrický nebo úsporný jízdní režim optimalizující vlastnosti pohonné
jednotky během každé vaší jízdy. Elektrický režim s nulovými emisemi nabízí čistě elektrický pohon
s rozšířeným dojezdem přibližně 100 km2 .

1
K dispozici od ledna 2022. 2Uvedené hodnoty jsou hodnoty s plně nabitým akumulátorem a jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO2,
spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola, instalované příslušenství, zvolená trasa a stav akumulátoru. Údaje o dojezdu platí pro sériově vyráběný vůz a jízdu po standardizované trase.
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VÝKON A ÚČINNOST
Nový motor V8 s objemem 4,4 l a výkonem 530 k disponuje nejvyšším točivým
momentem 750 Nm. S aktivovanou funkcí Dynamic Launch dosáhne Range Rover
zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,6 sekundy. Řada vznětových a zážehových motorů
je k dispozici s ekologickou a úspornou technologií MHEV.

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

NOVÝ RANGE ROVER

VÝJIMEČNÉ SCHOPNOSTI
Range Rover nabízí jedinečné vlastnosti včetně bezkonkurenčního stylu, dokonalého komfortu a suverénních jízdních schopností. Systém řízení
všech kol, který je součástí standardní výbavy, zaručuje ještě kultivovanější jízdní projev se stabilitou ve vysokých rychlostech a vylepšenou
agilitou při nízkých rychlostech. A s průměrem otáčení méně než 11 metrů* jde o nejlépe ovladatelný Range Rover všech dob. Elektronicky řízené
vzduchové odpružení se systémem Dynamic Response Pro zahrnuje prediktivní technologii zajišťující plynulejší průjezd zatáčkami, zatímco systém
Terrain Response 2 automaticky přizpůsobuje vozidlo každému povrchu nebo situaci. Oba tyto systémy jsou součástí standardní výbavy.

*Pouze vozy se standardním rozvorem.
Průměr otáčení vozů s dlouhým rozvorem
činí 11,54 metru.
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VYBERTE SI MODEL
Range Rover si díky bohatým barevným kombinacím, široké nabídce kol
a možnosti výběru rozvoru vytváříte od začátku podle svých představ.

RANGE ROVER

Kompletní seznam prvků a výbavy na přání naleznete v aktuálním ceníku a u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER FIRST EDITION

NOVÝ RANGE ROVER OSOBITÁ ELEGANCE

NOVÝ RANGE ROVER SV
Výjimečný Range Rover SV* nabízí ještě více možností, precizní řemeslné
zpracování a úchvatné materiály všem zákazníkům, kteří se chtějí opravdu odlišit.
Je to luxus na dotek i na pohled.

*K dispozici od začátku roku 2022. Vozidlo na snímku je Range Rover SV v odstínu Eiger Grey.
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SV SIGNATURE SUITE
Nová čtyřmístná verze SV Signature Suite*
s dlouhým rozvorem přináší cestujícím dokonalý
zážitek z jízdy. Tato luxusní konfigurace
zahrnuje elektricky výsuvný konferenční stolek
a elektricky výsuvné držáky nápojů. Ve spojení
s pevnou konzolou v celé délce zadní části vozu
představuje naprostý vrchol luxusu.

*Výbava na přání. Interiér na snímku v odstínech Serenity Caraway/Perlino
a Perlino náleží verzi Range Rover SV s výbavou na přání.
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SV INTREPID THEME
Dynamický. S nezaměnitelným charakterem. Pokovené dekorativní prvky
v odstínech Anthracite a Graphite Atlas v kombinaci s exkluzivním nápisem
Range Rover dodávají verzi SV Intrepid ještě působivější vzhled. Jedinečné
detaily v interiéru včetně exkluzivního obložení a voliče rychlostních stupňů
v provedení Satin Black Ceramic umocňují atraktivní vzhled této verze.

Vozidlo na snímku je Range Rover SV v odstínu Sunrise Copper s matnou povrchovou úpravou a s příslušenstvím a výbavou na přání. Interiér na snímku v odstínech Intrepid Cinder Grey/Light Cloud a Cinder Grey náleží verzi Range Rover SV s výbavou na přání.
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SV SERENITY THEME
Ryzí luxus s decentními dekorativními prvky podtrhujícími exkluzivitu vozu.
Detaily exteriéru v odstínu Corinthian Bronze vyniknou. Exkluzivní dvoubarevné
provedení interiéru, včetně sedadel vzadu čalouněných semianilinovou kůží
v odstínu Caraway a sedadel vpředu čalouněných semianilinovou kůží v odstínu
Perlino, vyzdvihuje luxusní charakter verze SV Serenity.

Vozidlo na snímku je Range Rover SV v odstínu Icy White s lesklou povrchovou úpravou a s příslušenstvím a výbavou na přání.

NOVÝ RANGE ROVER OSOBITÁ ELEGANCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER
Příslušenství Range Rover nabízí kvalitu a kultivovanost, které zákazníci očekávají od výrobců tohoto luxusního SUV. Elektricky
výsuvné boční nášlapy usnadňují nastupování a vystupování. Lze je rovněž využít k přístupu ke střeše, když jsou zavřené dveře.
Dokonale integrovaná palubní kamera využívá přední a zadní videokameru s rozlišením Full HD, které lze nastavit tak, aby pořídily
záznam, pokud se k zaparkovanému vozidlu někdo přiblíží. Range Rover je ideální značkou pro majitele domácích zvířat díky rozsáhlé
nabídce paketů Pet Pack a příslušenství.

VYHLEDAT PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVÝ RANGE ROVER OSOBITÁ ELEGANCE

KOLEKCE RANGE ROVER
Vytříbený styl spočívá v detailech. Je to příběh
vyprávěný kvalitou našich materiálů a propracovaným
designem. Je neodmyslitelnou součástí naší exkluzivní
kolekce příslušenství pro životní styl a koženého zboží,
inspirované luxusními interiéry vozů Range Rover.
Vyberte si elegantní koženou peněženku s výraznou
texturou, podšívkou s klikatým vzorem a detailem
připomínajícím otočný volič Range Rover či lehké letecké
sluneční brýle ze slitiny titanu vyrobené v Japonsku.

ZJISTĚTE VÍCE

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

VYHLEDEJTE PRODEJCE

POROVNEJTE NAŠE VOZY

INFORMUJTE MĚ O NOVINKÁCH

Sestavte si vlastní Range Rover přesně
podle svých představ.

Vyhledejte autorizovaného prodejce
vozů Land Rover ve svém okolí.

Vyberte až tři vozy Land Rover
a porovnejte je.

Přihlaste se k odběru novinek ze světa
značky Land Rover.

Důležitá poznámka: Společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby svých vozů, dílů a příslušenství. Tomu odpovídá průběžný vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost věnovanou aktuálnosti dat nelze tuto publikaci považovat za neomylného průvodce nejnovějšími specifikacemi,
ani za nabídku k prodeji konkrétního vozidla, dílu nebo příslušenství. Distribuční partneři a autorizovaní prodejci nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za Jaguar Land Rover Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění. Barvy: Zde reprodukované obrázky slouží pouze k ilustračním
účelům. Reprodukované barvy se proto mohou lišit od skutečného odstínu. Společnost si vyhrazuje právo změny nebo stažení kterékoli barvy z nabídky bez předchozího upozornění. Některé z těchto barev nemusí být ve vaší zemi dostupné. Ověřte si dostupnost barev a aktuální specifikace u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Distribuční partneři a autorizovaní prodejci nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za společnost Jaguar Land Rover Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně dotykové obrazovky, obrazovek aplikací nebo sekvencí,
podléhají možnosti pravidelné aktualizace softwaru, nových verzí a dalších systémových/vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání. Výbava na přání a její dostupnost může záviset na konkrétní specifikaci vozidla (modelu a pohonné jednotce) nebo vyžadovat instalaci jiných prvků. Kontaktujte autorizovaného prodejce
s žádostí o podrobnosti nebo si nakonfigurujte vozidlo online. Všechny funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo vždy plně pod kontrolou. Některé funkce vyžadují vhodnou SIM kartu s odpovídajícím datovým tarifem, který bude nutné sjednat po počátečním období. Poraďte se se svým
prodejcem. Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích sesterských společností. Některé funkce služby Alexa závisí na technologii chytré domácnosti. Používání služby Amazon Alexa vyžaduje účet Amazon.
Land Rover exkluzivně doporučuje
Castrol EDGE Professional.

Android™ je ochranná známka
společnosti Google LLC.

Apple® je ochranná známka společnosti Apple
Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

Meridian™ je registrovaná ochranná
známka společnosti Meridian Audio Ltd.

Trifield a zařízení „three fields“ jsou ochranné
známky společnosti Trifield Productions Ltd.

JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC, A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH,
Siezenheimer Straße 39a, 5020 Salzburg, Rakousko www.landrover.cz © Jaguar Land Rover Limited 2021

TECHNICKÉ ÚDAJE 2021

NOVÝ RANGE ROVER

NOVÝ RANGE ROVER OBSAH

MOTORY A TECHNICKÉ ÚDAJE
Range Rover využívá naše dosud nejvyspělejší pohonné jednotky, které přináší nové úrovně výkonu, účinnosti a kultivovanosti.
Vyberte si z nabídky vznětových a zážehových motorů s mild-hybridní technologií (MHEV).

1

STANDARDNÍ ROZVOR (SWB)
Podívejte se na dostupné pohonné jednotky,
jejich spotřebu paliva a technické údaje.

2

DLOUHÝ ROZVOR (LWB) /
DLOUHÝ ROZVOR,
SEDM SEDADEL (LWB 7)
Podívejte se na dostupné pohonné jednotky,
jejich spotřebu paliva a technické údaje.

3

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI
Zjistěte světlou výšku, průměr otáčení a další
technické údaje.

NOVÝ RANGE ROVER STANDARDNÍ ROZVOR (SWB)

POHONNÁ JEDNOTKA
Mild-hybridní vozidlo (MHEV)
Převodovka
Pohon
Nejvyšší výkon (k (kW) / ot/min)
Největší točivý moment (Nm / ot/min)
Zdvihový objem (cm³)
Počet válců / ventilů na válec
Uspořádání válců
Vrtání / zdvih (mm)
Kompresní poměr (:1)

D250

VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV
D300

D350

■

■

■

Automatická
Pohon všech kol (AWD)
249 (183) / 4 000
600 / 1 250-2 250
2 997
6/4
Řadové
83 / 92,31
15,5

Automatická
Pohon všech kol (AWD)
300 (221) / 4 000
650 / 1 500-2 500
2 997
6/4
Řadové
83 / 92,31
15,5

Automatická
Pohon všech kol (AWD)
350 (258) / 4 000
700 / 1 500-3 000
2 997
6/4
Řadové
83 / 92,31
15,5

11,4-12,8
7,8-8,2
6,0-6,5
7,3-8,0
7,6-8,2
298-336
205-214
157-169
192-210
198-215
80

11,4-12,8
7,8-8,2
6,0-6,5
7,3-8,0
7,6-8,2
298-336
205-214
157-169
192-210
198-215
80

11,3-13,0
7,8-8,2
6,0-6,5
7,3-8,0
7,6-8,3
297-340
205-215
157-170
192-211
198-217
80

■

■

■

SPOTŘEBA PALIVA – WLTP*

Spotřeba
WLTP

Emise CO₂
WLTP

Nízká
Střední
Vysoká
Mimořádně vysoká
Kombinovaná
Nízké
Střední
Vysoké
Mimořádně vysoké
Kombinované

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

Objem palivové nádrže – využitelný (l)
Filtr selektivní katalytické redukce / filtr pevných částic zážehového motoru (SCRF / GPF)

■ Standardní výbava
*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství.

NOVÝ RANGE ROVER STANDARDNÍ ROZVOR (SWB)

PROVOZNÍ VLASTNOSTI
Zrychlení 0–100 km/h (s) s funkcí Dynamic Launch
Nejvyšší rychlost (km/h)

D250

VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV
D300

D350

8,3
206

6,9
218

6,1
234

Kotoučové s vnitřním chlazením
380
Kotoučové s vnitřním chlazením
355

Kotoučové s vnitřním chlazením
380
Kotoučové s vnitřním chlazením
355
Elektrická parkovací brzda (EPB) integrovaná do brzdového třmenu

Kotoučové s vnitřním chlazením
380
Kotoučové s vnitřním chlazením
355

2 455
2 380
3 350

2 455
2 380
3 350

2 455
2 380
3 350

750
3 500
150
6 850

750
3 500
150
6 850

750
3 500
150
6 850

100

100

100

BRZDOVÁ SOUSTAVA
Konstrukce předních brzd
Průměr předních kotoučů (mm)
Konstrukce zadních brzd
Průměr zadních kotoučů (mm)
Parkovací brzda
HMOTNOST (kg)*
Pohotovostní hmotnost (EU)**
Pohotovostní hmotnost (DIN)†
Celková hmotnost vozu (GVW)
JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu
NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

NOVÝ RANGE ROVER STANDARDNÍ ROZVOR (SWB)

POHONNÁ JEDNOTKA
Mild-hybridní vozidlo (MHEV)
Převodovka
Pohon
Nejvyšší výkon (k (kW) / ot/min)
Největší točivý moment (Nm / ot/min)
Zdvihový objem (cm³)
Počet válců / ventilů na válec
Uspořádání válců
Vrtání / zdvih (mm)
Kompresní poměr (:1)

ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV
P400

ZÁŽEHOVÝ MOTOR V8
P530

■
Automatická
Pohon všech kol (AWD)
400 (294) / 5 500-6 500
550 / 2 000-5 000
2 996
6/4
Řadové
83 / 92,29
10,5

–
Automatická
Pohon všech kol (AWD)
530 (390) / 5 500-6 000
750 / 1 800-4 600
4 395
8/4
Podélné do V
89 / 88,3
10,5

5
14,2-14,7
9,6-10,2
8,0-8,5
9,2-10,1
9,6-10,2
323-334
218-230
181-193
208-228
217-232
90

5/7
19,2-19,8 / 19,5-19,8
11,2-12,0 / 11,5-12,0
9,3-9,8 / 9,5-9,8
10,6-11,0 / 10,6-11,0
11,5-12,0 / 11,6-12,0
437-450 / 442-450
254-272 / 261-272
212-223 / 215-223
240-249 / 242-249
261-272 / 264-272
90

■

■

SPOTŘEBA PALIVA – WLTP*
Počet sedadel

Spotřeba
WLTP

Emise CO₂
WLTP

Nízká
Střední
Vysoká
Mimořádně vysoká
Kombinovaná
Nízké
Střední
Vysoké
Mimořádně vysoké
Kombinované

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

Objem palivové nádrže – využitelný (l)
Filtr selektivní katalytické redukce / filtr pevných částic zážehového motoru (SCRF / GPF)

■ Standardní výbava – Nedodává se
*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství.

NOVÝ RANGE ROVER STANDARDNÍ ROZVOR (SWB)

PROVOZNÍ VLASTNOSTI
Zrychlení 0–100 km/h (s) s funkcí Dynamic Launch
Nejvyšší rychlost (km/h)

ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV
P400

ZÁŽEHOVÝ MOTOR V8
P530

5,9
242

4,6
250

BRZDOVÁ SOUSTAVA
Konstrukce předních brzd
Průměr předních kotoučů (mm)
Konstrukce zadních brzd
Průměr zadních kotoučů (mm)
Parkovací brzda

Kotoučové s vnitřním chlazením
Kotoučové s vnitřním chlazením
400
400
Kotoučové s vnitřním chlazením
Kotoučové s vnitřním chlazením
355
370
Elektrická parkovací brzda (EPB) integrovaná do brzdového třmenu

HMOTNOST (kg)*
Pohotovostní hmotnost (EU)**
Pohotovostní hmotnost (DIN)†
Celková hmotnost vozu (GVW)

2 519
2 444
3 350

2 585
2 510
3 350

750
3 500
150
6 850

750
3 500
150
6 850

100

100

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu
NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 % †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

NOVÝ RANGE ROVER DLOUHÝ ROZVOR (LWB) / DLOUHÝ ROZVOR, SEDM SEDADEL (LWB 7)

POHONNÁ JEDNOTKA
Mild-hybridní vozidlo (MHEV)
Převodovka
Pohon
Nejvyšší výkon (k (kW) / ot/min)
Největší točivý moment (Nm / ot/min)
Zdvihový objem (cm³)
Počet válců / ventilů na válec
Uspořádání válců
Vrtání / zdvih (mm)
Kompresní poměr (:1)

VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV
D350

ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV
P400

ZÁŽEHOVÝ MOTOR V8
P530

■

■

Automatická
Pohon všech kol (AWD)
350 (258) / 4 000
700 / 1 500-3 000
2 997
6/4
Řadové
83 / 92,31
15,5

Automatická
Pohon všech kol (AWD)
400 (294) / 5 500-6 500
550 / 2 000-5 000
2 996
6/4
Řadové
83 / 92,29
10,5

–
Automatická
Pohon všech kol (AWD)
530 (390) / 5 500-6 000
750 / 1 800-4 600
4 395
8/4
Podélné do V
89 / 88,3
10,5

5/7
11,6-13,1 / 12,0-13,0
7,9-8,2 / 8,0-8,2
6,1-6,5 / 6,1-6,5
7,4-8,1 / 7,5-8,1
7,6-8,3 / 7,8-8,3
304-344 / 314-341
206-216 / 209-215
159-172 / 161-171
194-212 / 196-212
200-218 / 204-217
90

5/7
14,2-14,7 / 14,4 - 14,7
9,6-10,2 / 9,7-10,1
8,0-8,5 / 8,1-8,5
9,2-10,1 / 9,3-10,0
9,6-10,2 / 9,7-10,2
323-334 / 326-333
218-230 / 221-229
181-193 / 183-192
208-228 / 211-227
217-232 / 219-231
90

5/7
19,2-19,8 / 19,5-19,8
11,2-12,0 / 11,5-12,0
9,3-9,8 / 9,5-9,8
10,6-11,0 / 10,6-11,0
11,5-12,0 / 11,6-12,0
437-450 / 442-450
254-272 / 261-272
212-223 / 215-223
240-249 / 242-249
261-272 / 264-272
90

■

■

■

SPOTŘEBA PALIVA – WLTP*
Počet sedadel

Spotřeba
WLTP

Emise CO₂
WLTP

Nízká
Střední
Vysoká
Mimořádně vysoká
Kombinovaná
Nízké
Střední
Vysoké
Mimořádně vysoké
Kombinované

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

Objem palivové nádrže – využitelný (l)
Filtr selektivní katalytické redukce / filtr pevných částic zážehového motoru (SCRF / GPF)

■ Standardní výbava – Nedodává se
*Uvedené hodnoty jsou hodnoty s plně nabitým akumulátorem a jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Hodnoty emisí CO2, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola, instalované příslušenství, zvolená trasa a stav akumulátoru.
Údaje o dojezdu platí pro sériově vyráběný vůz a jízdu po standardizované trase.

NOVÝ RANGE ROVER DLOUHÝ ROZVOR (LWB) / DLOUHÝ ROZVOR, SEDM SEDADEL (LWB 7)

PROVOZNÍ VLASTNOSTI
Počet sedadel
Zrychlení 0–100 km/h (s) s funkcí Dynamic Launch
Nejvyšší rychlost (km/h)

VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV
D350

ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV
P400

ZÁŽEHOVÝ MOTOR V8
P530

5/7
6,4 / 6,5
225

5/7
5,9 / 6,1
242

5/7
4,7 / 4,8
250

Kotoučové s vnitřním chlazením
380
Kotoučové s vnitřním chlazením
355

Kotoučové s vnitřním chlazením
380
Kotoučové s vnitřním chlazením
355
Elektrická parkovací brzda (EPB) integrovaná do brzdového třmenu

Kotoučové s vnitřním chlazením
400
Kotoučové s vnitřním chlazením
370

5/7
2 519 / 2 616
2 444 / 2 541
3 350 / 3 360

5/7
2 519 / 2 616
2 444 / 2 541
3 350 / 3 400

5/7
2 626 / 2 725
2 551 / 2 650
3 350 / 3 430

5/7
750
3 500
150
6 850 / 6 860

5/7
750
3 500
150
6 850 / 6 860

5/7
750
3 500
150
6 850 / 6 930

100

100

100

BRZDOVÁ SOUSTAVA
Konstrukce předních brzd
Průměr předních kotoučů (mm)
Konstrukce zadních brzd
Průměr zadních kotoučů (mm)
Parkovací brzda
HMOTNOST (kg)*
Počet sedadel
Pohotovostní hmotnost (EU)**
Pohotovostní hmotnost (DIN)†
Celková hmotnost vozu (GVW)
JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Počet sedadel
Nebrzděný přívěs
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu
NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)

■ Standardní výbava
*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

NOVÝ RANGE ROVER ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

VÝŠKA VOZIDLA

BRODIVOST

ROZMĚRY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU**

Maximální výška 1 870 mm

Maximální brodivost: 900 mm*

SVĚTLÁ VÝŠKA

VÝŠKA STROPU NAD SEDÁKEM

Terénní: (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm
Standardní: 219 mm

Maximální výška stropu nad sedákem vpředu: 999 mm
Maximální výška stropu nad sedákem, druhá řada sedadel:
(SWB / LWB / LWB 7 Sedadel) 996,5 mm / 978,3 mm / 1 005 mm
Maximální výška stropu nad sedákem, třetí řada sedadel (LWB):
(LWB 7 Sedadel) 909 mm

Výška: 845,8 mm
Sířka: (SWB / LWB / LWB 7 Sedadel)
1 444 mm / 1 444 mm / 1 255 mm
Šířka mezi podběhy: (SWB / LWB / LWB 7 Sedadel)
1 057,3 mm / 1 057 mm / 1 059 mm

PRŮMĚR OTÁČENÍ
Stopový (SWB / LWB): (SWB / LWB) 10,95m / 11,54m
Obrysový (SWB / LWB): 11,37m / 11,96m
Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,78

Šířka se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky: 2 047 mm
Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek: 2 209 mm

PROSTOR PRO NOHY

Délka za druhou řadou sedadel: (SWB / LWB / LWB 7 Sedadel)
1 092,6 mm / 1 093 mm / 1 286 mm
Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou
řadou sedadel (SWB / LWB / LWB 7 Sedadel):
Suchá metoda†: 818 / 818 / 857 l,
Mokrá metoda††: 1 050 / 1 050 / 1 061 l

Délka za první řadou sedadel (SWB / LWB / LWB 7):
1 975,5 mm / 2 165 mm / 2 175 mm
Maximální objem zavazadlového prostoru za první řadou sedadel
(SWB / LWB / LWB 7):
Suchá metoda† : 1 841 / 2 176 / 2 050 l
Mokrá metoda††: 2 335 / 2 727,6 / 2 601 l

Maximální prostor pro nohy vpředu:
(SWB / LWB / LWB 7 Sedadel) 1 013 mm / 1 014 mm / 1 014 mm
Maximální prostor pro nohy, druhá řada sedadel
(SWB / LWB / LWB 7 Sedadel) 1 027 mm / 1 220 mm / 1 027 mm
Maximální prostor pro nohy, třetí řada sedadel (LWB):
(LWB 7 Sedadel) 864 mm

Délka za třetí řadou sedadel (LWB 7 Sedadel): 434 mm
Maximální objem zavazadlového prostoru za třetí řadou
sedadel (LWB 7):
Suchá metoda†: 212 l
Mokrá metoda††: 312 l

Výška
1 870 mm

B

A
Rozchod předních kol: 1 702,3 mm

Rozchod zadních kol: 1 704,3 mm

Rozvor (SWB / LWB / LWB 7 Sedadel):
2 997 mm / 3 197 mm / 3 197 mm

Standardní celková délka (SWB / LWB / LWB 7 Sedadel):
5 052 mm / 5 252 mm / 5 252 mm

*Brodivost (při nájezdu a výjezdu v úhlu 25 stupňů) 750 mm, hluboká brodivost (při nájezdu
a výjezdu v úhlu 9 stupňů) 900 mm. †Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků
(200 mm x 50 mm x 100 mm) vyhovujících normě VDA. ††Mokrá metoda: Objem měřený
simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou. Poznámka: Pokud není uvedeno
jinak, údaje se týkají jak modelů se standardním (SWB), dlouhým rozvorem (LWB), tak s
dlouhým rozvorem, sedm sedadel (LWB, 7 sedadel).

C

Terénní

A
Nájezdový
úhel vzadu
29,0°

B
Přechodový úhel
(SWB / LWB / LWB 7 Sedadel)
27,7° / 25,2° / 25,2°

C
Nájezdový
úhel vpředu
34,7°

Standardní

24,5°

21,4° / 20,1° / 20,1°

26,1°

Světlá výška

