VÁŠ LAND ROVER

DISCOVERY SPORT PURE
DISCOVERY SPORT PURE TD4 AUTOMATICKOU (150 k)

3

CENA
CENA

Základní cena
Nakonfigurovaná výbava na přání:
Celková cena

1 081 014 Kč
69 696 Kč
1 150 710 Kč*

VAŠE KONFIGURACE
http://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l550_k18/3fp3b/a-pure_a-std_a-std-wb_n-ab550-078by-150/
n-033cy_n-064ap_n-064cw_n-065ab_n-072ac_n-1aa/jdxpayoff.html

7/31/17 4:06 PM
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POHLED NA EXTERIÉR
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POHLED NA EXTERIÉR
EXTERIÉR
POPIS

CENA

BARVY KAROSERIE

Bílá Fuji – nemetalický lak

0 Kč

KOLA

17" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Styl 105

0 Kč

VARIANTY STŘECHY

Střecha v barvě karoserie

0 Kč

SVĚTLOMETY

Xenonové světlomety s LED signaturou

SKLA ZADNÍCH OKEN

Tvrzené sklo

33 880 Kč
0 Kč

CELKEM 33 880 Kč

BARVY
KAROSERIE

7/31/17 4:06 PM

KOLA

VARIANTY
STŘECHY

SVĚTLOMETY

SKLA ZADNÍCH
OKEN
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POHLED DO INTERIÉRU

7

POHLED DO INTERIÉRU
INTERIÉR
POPIS

CENA

VARIANTY ZADNÍCH SEDADEL

Sedadla ve druhé řadě, dělená a sklopná v poměru 60:40, bez možnosti nastavení polohy

0 Kč

VARIANTY INTERIÉRU

Sedadla čalouněná textilní tkaninou v odstínu Ebony, manuálně nastavitelná v 6 směrech

0 Kč

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Obložení po stranách středové konzoly – lak Ebony

0 Kč

ČALOUNĚNÍ STROPU

Čalounění stropu Cirrus

0 Kč

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Audiosystém Land Rover se zesilovačem o výkonu 80 W a 6 reproduktory

0 Kč

CELKEM 0 Kč

VARIANTY ZAD
NÍCH SEDADEL

7/31/17 4:06 PM

VARIANTY IN
TERIÉRU

OZDOBNÉ
OBLOŽENÍ IN
TERIÉRU

ČALOUNĚNÍ
STROPU

INFORMAČNÍ A
ZÁBAVNÍ
SYSTÉMY

8

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ
POPIS

CENA

PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
ZIMNÍ PAKET*

17 908 Kč
Vyhřívaná sedadla vpředu
Vyhřívané čelní sklo

17 908 Kč

VNĚJŠÍ VÝBAVA

5 808 Kč

Vyhřívané čelní sklo

Rychle a pohodlně zbaví čelní sklo námrazy nebo zamlžení. Vyhřívané trysky ostřikovačů zabraňují zamrznutí kapaliny
do ostřikovačů, abyste mohli udržovat čelní sklo čisté i v mrazivém počasí.

Mlhové světlomety vpředu

Přední mlhová světla jsou elegantní a praktická.

5 808 Kč

VNITŘNÍ VÝBAVA
Multifunkční volant obšitý kůží

4 356 Kč
Díky tomuto volantu budete mít celou řadu nejdůležitějších funkcí modelu Discovery Sport na dosah ruky.

4 356 Kč

SEDADLA
Vyhřívaná sedadla vpředu

0 Kč
Individuálně vyhřívaná sedadla vpředu zvyšují komfort.

0 Kč

PRAKTICKÁ VÝBAVA
Tempomat s omezovačem rychlosti

0 Kč

7 744 Kč
Tempomat bude udržovat stálou cestovní rychlost, dokud nesešlápnete pedál brzdy nebo nezrušíte nastavení pomocí
ovládacích prvků na volantu. Je to neocenitelný pomocník na dlouhých cestách a snadný způsob, jak dodržovat
stanovené rychlostní limity. Rozšířenou funkcí tempomatu je aktivní omezovač rychlosti (ASL), který zabraňuje
překročení nastavené rychlosti jízdy. Pokud tedy nastavíte rychlost na 48 km/h, systém vám umožní jet touto rychlostí
nebo pomaleji, ale nikoli rychleji.

7 744 Kč

CELKEM 35 816 Kč

7/31/17 4:06 PM
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STANDARDNÍ VÝBAVA
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STANDARDNÍ VÝBAVA
VNĚJŠÍ VÝBAVA
Světlomety pro denní svícení

Zadní mlhová světla

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná a vyhřívaná

Kliky dveří v barvě karoserie

Maska chladiče a boční ventilační otvory v blatníku
v provedení Brunel

Kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu Narvik Black

Kryty otvorů pro tažné oko v provedení Anthracite

Kryt předního airbagu systému ochrany chodců (SAPPA)
s povrchovou úpravou v provedení Brunel

VNĚJŠÍ DESIGN

JÍZDA S PŘÍVĚSEM
Přední a zadní tažné háky

PŘEVODOVKA A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Devítistupňová automatická převodovka

Terrain Response (pouze 4WD)

Asistent pro sjíždění strmých svahů (HDC) (pouze 4WD)

Aktivně řízený pohon všech kol pro hospodárnou jízdu (pouze
pro verze 4WD)

Protiblokovací systém ABS (Anti-Lock Braking System)

Elektronicky řízený protiprokluzový systém ETC (Electronic
Traction Control)

Elektrický posilovač řízení EPAS (Electric Power Assisted
Steering)

Asistent pro rozjezd ve svahu HSA (Hill Start Assist)

Systém proti převrácení RSC (Roll Stability Control)

7/31/17 4:06 PM
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STANDARDNÍ VÝBAVA
PŘEVODOVKA A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control)

Palubní počítač s informačním displejem

Přední náprava: McPherson, zadní náprava: Integrální vinuté
pružiny

Elektrická parkovací brzda EPB (Electric Parking Brake)

Nouzový brzdový asistent EBA (Emergency Brake Assist)

Elektronické rozdělování brzdné síly EBD (Electronic Brake
Force Distribution)

Asistent pro stabilizaci přívěsu TSA (Trailer Stability Assist)

Tlačítko pro spuštění motoru

VNITŘNÍ VÝBAVA
Volant s polyuretanovým věncem

Manuálně nastavitelný sloupek řízení

Lakovaná ozdobná část klik dveří, madla dveří a boční lišty
středové konzoly v odstínu Ebony

Leskle černý posuvný kryt na středové konzole

Stropní světlení vpředu

Upevňovací body v zavazadlovém prostoru

Manuálně sklopné vnitřní zpětné zrcátko

Klimatizací

PRAKTICKÁ VÝBAVA
Upozornění na změnu jízdního pruhu (Tento prvek výbavy
nemusí být na některých trzích dostupný. Více informací Vám
ochotně poskytne Váš nejbližší prodejce Land Rover.)

Elektronický brzdový asistent (AEB)

Vyhřívané zadní sklo (včetně stěrače)

Centrální otevírání a zavírání všech oken

Centrální zamykání a odemykání z předních dveří

Středová konzola se dvěma držáky nápojů a posuvným
krytem

Odkládací schránka ve spodní části přístrojové desky (za
řadicí pákou/otočným voličem)

Přihrádka před sedadlem spolujezdce vpředu

Přihrádka na sluneční brýle ve stropní konzole

7/31/17 4:06 PM

13

STANDARDNÍ VÝBAVA
PRAKTICKÁ VÝBAVA
Praktický háček

Stropní madla

Tlačítkem ovládaná světla na čtení

Osvětlení zadního zavazadlového prostoru

Dotykem ovládaná světla na čtení

Odkládací schránka vpředu

Systém ochrany chodců (Dostupnost tohoto prvku výbavy se
na jednotlivých trzích liší. Informace o dostupnosti funkce vám
ochotně poskytne nejbližší prodejce Land Rover.)

Couvací světla

Středové třetí brzdové světlo (CHMSL)

Airbagy řidiče a spolujezdce

Kolenní airbag řidiče

Airbagy – boční okenní, pro řidiče a spolujezdce vpředu
a druhou řadu sedadel

Spínač vypnutí airbagu spolujezdce

Tříbodové bezpečnostní pásy – na všech sedadlech

Zadní bezpečnostní pásy

Zvukové upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás

Úchyty ISOFIX pro dětské sedačky na vnějších sedadlech ve
druhé řadě

Obvodový alarm s dálkově ovládaným nouzovým alarmem

Automatické zamykání (zamknutí dveří při rozjezdu) –
konfigurovatelné

Systém automatického zamykání a odemykání v případě
nehody

Elektricky ovládané dětské pojistky – dveře a okna

Opěrky hlavy pro řidiče a spolujezdce nastavitelné ve dvou
směrech

Dvě hlavové opěrky pro spolujezdce vzadu (hlavová opěrka
pro sedadlo uprostřed se dodává na přání)

Dvoutónová houkačka

Sada pro opravu poškozené pneumatiky

Uzamykatelné matice kol

Systém kontroly tlaku v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

7/31/17 4:06 PM

14

STANDARDNÍ VÝBAVA
INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY
1. řada – 1x 12 V, 1x USB pro média a 1x vstup Aux

1x 12V zásuvka pro druhou řadu sedadel (na zadní straně
středové konzoly mezi předními sedadly)

Připojení telefonu pomocí technologie Bluetooth® se
streamováním audia

5“ barevný displej TFT informačního systému řidiče

8" barevný dotykový displej

Program ECO

Data ECO

Protect

12V elektrická zásuvka v první řadě, umístěná vedle držáku
pro nápoje

7/31/17 4:06 PM
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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TECHNICKÉ ÚDAJE
PROVOZNÍ VLASTNOSTI (PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE VÝROBCE)
Nejvyšší rychlost km/h
Zrychlení 0-100 km/h

HMOTNOSTI (KG)
180

Maximální zatížení nápravy (vzadu)

1.270 (5místné verze) / 1.430 (5+2místné
verze)

10,3

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (KG) (PAKET PRO JÍZDU S PŘÍVĚSEM DODÁVANÝ NA PŘÁNÍ)
Nebrzděný přívěs

SPOTŘEBA PALIVA
Město l/100 km
Mimo město l/100 km
Kombinovaná l/100

6,3
4,7 (5místné verze) / 7,7 (5+2místné verze)

Maximální hmotnost přívěsu
Maximální zatížení hlavice tažného zařízení /
čepu spojky přívěsu

Objem palivové nádrže – využitelný (litry)

2.200
100

5,3
Celková hmotnost soupravy

Emise CO₂ (g/km)

750

139

4.705 (5místné verze) / 4.860 (5+2místné
verze)

54

ZATÍŽENÍ STŘECHY (KG)
Filtr pevných částic DPF (Diesel Particulate
Filter)

Standard
Maximální zatížení střechy (včetně
podélných střešních nosičů a příčníků)

75

HMOTNOSTI (KG)
PRŮMĚR OTÁČENÍ
Hmotnost od

1.785 (5místné verze) / 1.884 (5+2místné
verze)

Maximální celková hmotnost

2.505 (5místné verze) / 2.660 (5+2místné
verze)

Maximální zatížení nápravy (vpředu)

1.340 (5místné verze) / 1.310 (5+2místné
verze)

7/31/17 4:06 PM

Stopový (m)

11,67

Obrysový (m)

11,86

Počet otáček volantu mezi rejdy

2,36
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TECHNICKÉ ÚDAJE
SVĚTLÁ VÝŠKA
Standardní světlá výška (mm)

NÁJEZDOVÝ ÚHEL VPŘEDU
212

BRODIVOST
Maximální brodivost (mm)

Standardní světlá výška

23,4° (Core) / 20,7° (Dynamic)

PŘECHODOVÝ ÚHEL
600

DÉLKA VOZIDLA

Standardní světlá výška

21° (5místné verze) / 20° (5+2místné verze)

NÁJEZDOVÝ ÚHEL VZADU

Celková délka (mm)

4.599

Rozvor (mm)

2.741

Standardní světlá výška

31°

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – VZPŘÍMENÁ ZADNÍ SEDADLA
VÝŠKA A ŠÍŘKA VOZIDLA

Výška (mm)

Výška (mm)

1.724

Šířka (mm)

Rozchod kol vpředu (mm)

1.621

Objem zavazadlového prostoru (l)

Rozchod kol vzadu (mm)

1.630

Šířka ložné plochy mezi podběhy kol (mm)

Šířka (se sklopenými vnějšími zpětnými
zrcátky) (mm)

2.069

Délka v úrovni podlahy (mm)

Šířka (včetně vnějších zpětných zrcátek)
(mm)

2.173

1.318
981
1.108
985

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – SKLOPENÁ ZADNÍ SEDADLA
Výška (mm)
Šířka (mm)

7/31/17 4:06 PM

778

778
1.318
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TECHNICKÉ ÚDAJE
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – SKLOPENÁ ZADNÍ SEDADLA
Objem zavazadlového prostoru (l)

1.698

Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
(mm)

1.108

Délka zavazadlového prostoru v úrovni
podlahy (mm)

1.887

STANDARDNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA
S bočními střešními nosiči (mm)

1.700

Se střešní anténou (mm)

1.724

VÝŠKA STROPU NAD SEDÁKEM
Výška stropu nad sedákem vzadu (mm)

7/31/17 4:06 PM

984

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
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Zkrácenou internetovou adresu bit.ly a QR kód můžete použít u místního Jaguar partnera nebo sami pro rychlý přístup k nakonfigurovanému vozu uvedenému v tomto dokumentu. Použití QR kódu
na osobním zařízení je podmíněno nainstalovanou aplikací – čtečkou QR kódů. Řada takových aplikací je k dispozici zdarma. Vezměte si tento QR kód s sebou k místnímu Jaguar partnerovi.
© Jaguar Land Rover Limited 2017: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070
Právo na tiskové chyby a nepřesnosti vyhrazeno. Přejete-li si závaznou cenovou nabídku, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce Land Rover. Informace, ceny, technické údaje a barvy se
mohou na jednotlivých trzích lišit od těch, které uvádíme na těchto webových stránkách. Právo na změny bez předchozího upozornění vyhrazeno. Některé z vyobrazených automobilů mají výbavu
na přání, která nemusí být k dispozici na všech trzích. Zde uváděné ceny jsou pouze doporučené, prodejce se jimi nemusí řídit. Nezávazně doporučené spotřebitelské ceny včetně 21% DPH
počítané kurzem 27,20 CZK/EUR zahrnují i náklady na dopravu k prodejci. Údaje zde uvedené nejsou nabídkou na uzavření smlouvy. Prodejci mají právo stanovit ceny dle vlastního uvážení. Ceny
nezahrnují výbavu na přání a příslušenství montované prodejcem. Vzhled automobilů nemusí být totožný s tím, který je zde vyobrazen. 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 řidiče a další netechnické faktory, jako např. provozní a klimatické
podmínky, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, technický stav vozu i údržba vozu. Skutečná spotřeba paliva různých verzí jednoho modelu se může lišit v závislosti na
nainstalované výbavě.

http://www.landrover.com/cz/cs/lr/

