
VÁŠ LAND ROVER

RANGE ROVER EVOQUE SE
Vznětový motor TD4 2,0 litru (150 k) s automatickou převodovkou (4WD)





CENA 3

CENA

 

Základní cena

Nakonfigurovaná výbava na přání:

Celková cena

1 205 886 Kč

159 478 Kč

1 365 364 Kč*

VAŠE KONFIGURACE

https://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538_k18/3hd0a/a-5door_a-se_a-std_a-td4150-auto/n-030nt_n-033as-
e_n-033bv_n-047ab_n-048bg-mo_n-064ap_n-064cw_n-070av_n-072bi_n-080an_n-086db_n-086fa_n-087at_n-1aa/jdxpayoff.html

1/23/18 8:53 AM

https://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538_k18/3hd0a/a-5door_a-se_a-std_a-td4150-auto/n-030nt_n-033as-e_n-033bv_n-047ab_n-048bg-mo_n-064ap_n-064cw_n-070av_n-072bi_n-080an_n-086db_n-086fa_n-087at_n-1aa/jdxpayoff.html
https://rules.config.landrover.com/jdxl/cs_cz/l538_k18/3hd0a/a-5door_a-se_a-std_a-td4150-auto/n-030nt_n-033as-e_n-033bv_n-047ab_n-048bg-mo_n-064ap_n-064cw_n-070av_n-072bi_n-080an_n-086db_n-086fa_n-087at_n-1aa/jdxpayoff.html
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EXTERIÉR



EXTERIÉR 5

EXTERIÉR

POPIS CENA

POHLED NA EXTERIÉR Bílá Fuji 0 Kč

KOLA 18" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky „Styl 506“ 0 Kč

VARIANTY STŘECHY Střecha v kontrastní černé barvě 17 303 Kč

SVĚTLOMETY Bi-xenonové světlomety s charakteristickými LED světly pro denní svícení 31 702 Kč

SKLA Ztmavená skla 11 495 Kč

CELKEM 60 500 Kč

     

POHLED NA EX
T E R I É R

K O L A VARIANTY 
S T Ř E C H Y

SVĚTLOMETY S K L A

1/23/18 8:53 AM
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INTERIÉR



INTERIÉR 7

INTERIÉR

POPIS CENA

VARIANTY ZADNÍCH SEDADEL Třímístná lavice ve druhé řadě 0 Kč

VARIANTY INTERIÉRU Ebony/Ebony se sedadly čalouněnými zrnitou kůží Ebony 0 Kč

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ Ozdobné obložení z hladce broušeného hliníku 0 Kč

ČALOUNĚNÍ STROPU Čalounění stropu v odstínu Cirrus 0 Kč

VÝBĚR KLIMATIZOVANÝCH SEDADEL Vyhřívaná sedadla vpředu 11 011 Kč

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY Audiosystém 0 Kč

CELKEM 11 011 Kč

      

VARIANTY ZAD
NÍCH SEDADEL

VARIANTY IN
T E R I É R U

O Z D O B N É 
OBLOŽENÍ

ČALOUNĚNÍ 
S T R O P U

VÝBĚR KL IMATI 
ZOVANÝCH 
S E D A D E L

INFORMAČNÍ  A 
Z Á B A V N Í 
S Y S T É M Y

1/23/18 8:53 AM



8

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ 9

POPIS CENA

PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ 14 762 Kč

Cold Climate Convenience Pack Vyhřívané čelní sklo
Vyhřívané trysky ostřikovačů
Vyhřívaný volant

14 762 Kč

VNĚJŠÍ VÝBAVA 5 808 Kč

Přední mlhová světla Přední mlhová světla jsou elegantní a praktické. 5 808 Kč

VNITŘNÍ VÝBAVA 5 808 Kč

Chromované přední prahové lišty - 5 808 Kč

PRAKTICKÁ VÝBAVA 24 200 Kč

Zadní parkovací kamera Díky zadní kameře má řidič během couvání lepší přehled o situaci za vozem. Kamera je praktickým pomocníkem při 
parkování a při jízdě s přívěsem. Manévrování při parkování do těsných mezer Vám maximálně usnadní vodicí linie, 
které překrývají obraz a ukazují vnější okraje vozidla i vypočtenou trajektorii pohybu vozidla.

12 100 Kč

Systém rozpoznávání dopravních značek Díky systému sledování dopravního se můžete soustředit na cestu a přitom být plně v obraze. Systém zobrazuje 
značky omezující rychlost jízdy a značky zákazu předjíždění na přístrojové desce nebo na průhledovém displeji, kde je 
můžete snadno sledovat. Tento systém, který je součástí volitelné výbavy, sleduje následující značky: omezení 
rychlosti, variabilní omezení rychlosti, umístěná nad vozovkou, a doplňkové dopravní značky – například nižší omezená 
rychlost za deště.

7 744 Kč

Automatické přepínání dálkových světel (AHBA) Jakmile intenzita venkovního světla poklesne pod určitou úroveň, zapne automatický asistent dálkových světel AHBA 
automaticky dálková světla, která před protijedoucími řidiči přepíná na tlumená, a jakmile vozidla projedou, přepne zpět 
na dálková světla.

4 356 Kč

1/23/18 8:53 AM



VÝBAVA NA PŘÁNÍ 10

POPIS CENA

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 14 399 Kč

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru zvyšuje praktičnost a ještě více Vám usnadní život s modelem Range 
Rover Evoque. Výšku automatického otevření víka, ovládaného tlačítkem na přístrojové desce nebo klíčku od vozu, lze 
naprogramovat podle individuálních potřeb a přizpůsobit stísněnému prostoru. Výklopné víko se zavírá stisknutím 
tlačítka na vnitřní straně víka.

14 399 Kč

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY 22 990 Kč

Navigace Touch Začněte zadáním adresy, PSČ, předchozího cíle, bodu zájmu nebo souřadnic a pro rychlý přístup si ukládejte oblíbené 
lokality. Řízení s navigací bude probíhat ještě intuitivněji díky mapám ve formátech 2D a 3D, hlasovým pokynům, 
doporučování vhodného jízdního pruhu a náhledům křižovatek. Na rozdíl od systémů, založených na chytrém telefonu, 
se budete moci na navigaci spolehnout i při průjezdu tunelem nebo v oblastech, kde jsou satelity blokovány okolními 
budovami.

Dalším doplňkem je hlasové ovládání systému InControl Touch včetně zadávání cílů hlasem (v závislosti na trhu a 
jazyku) a podpory hlasitého čtení textových zpráv z kompatibilních chytrých telefonů.

22 990 Kč

CELKEM 87 967 Kč

1/23/18 8:53 AM
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STANDARDNÍ VÝBAVA
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STANDARDNÍ VÝBAVA 12

PŘEVODOVKA A JÍZDNÍ DYNAMIKA

Devítistupňová automatická převodovka Terrain Response Asistent pro sjíždění prudkých svahů HDC (Hill Descent 
Control)

Pohon všech kol (4WD) Rozdělování točivého momentu brzdovými zásahy Protiblokovací brzdový systém (ABS)

Elektrický posilovač řízení EPAS (Electric Power Assisted 
Steering)

Dynamický stabilizační systém (DSC) Elektronicky řízený protiprokluzový systém (ETC)

Systém kontroly náklonu (RSC) Řízení brzdného momentu motoru EDC (Engine Drag Torque 
Control)

Elektrická parkovací brzda (EPB)

Asistent nouzového brzdění (EBA) Elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) Asistent pro stabilizaci přívěsu (TSA)

Účinné hnací ústrojí

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem Vyhřívané sklo zadního okna Elektricky sklopná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s 
osvětlením nástupního prostoru

KOLA - VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Sada pro opravu poškozené pneumatiky Pojistné matice kol Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)

1/23/18 8:53 AM



STANDARDNÍ VÝBAVA 13

VNĚJŠÍ DESIGN

Stylové prvky exteriéru (ochranné prvky, nárazníky, prahy) – 
PURE

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie Kliky dveří v barvě karoserie

Lišta na ventilačním otvoru v blatníku v odstínu Brunel Ochranné prvky na spodní části dveří v odstínu Anthracite Ochranné prvky na spodní části dveří v odstínu Brunel

Boční prahy v odstínu Anthracite Ozdobná lišta na víku zavazadlového prostoru v odstínu 
Brunel

Lišty na masce chladiče v odstínu Brunel

Rámeček masky chladiče v odstínu Atlas Standardní ozdobné koncovky výfukové soustavy Oválné logo Land Rover

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Airbagy (čelní airbagy a kolenní airbag pro řidiče; čelní airbag 
pro spolujezdce, okenní a boční airbagy)

Automatické zapnutí výstražných světel při intenzivním 
brzdění

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu

Úchyty ISOFIX pro dětské sedačky Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás Chytrý klíček Range Rover: Funkce dálkového ovládání 
zamykání/odemykání/dvojnásobného uzamčení/zapnutí 
světlometů/otevření zadního výklopného víka. Včetně 
nouzového alarmu

VNITŘNÍ VÝBAVA

Volant obšitý kůží Osvětlení interiéru Osvětlení – bílé osvětlení interiéru pro drobné úkony: v 
prostoru vnitřní kliky dveří a osvětlení ve stropní konzole

Osvětlení - bílé osvětlení interiéru: světelná lišta pod loketními 
opěrkami (vpředu a vzadu), bodové zdroje bílého světla v 

Osvětlení prostoru pro nohy, odkládací schránky před 
sedadlem spolujezdce, zavazadlového prostoru – 1x

Tlačítko pro spuštění motoru

1/23/18 8:53 AM



STANDARDNÍ VÝBAVA 14

VNITŘNÍ VÝBAVA

odkládacích přihrádkách ve dveřích (vpředu a vzadu) a ve 
spodní části středové konzoly

Manuálně nastavitelný sloupek řízení Kobercové rohože

SEDADLA

Přední elektricky ovládaná sedadla nastavitelná v 8 směrech - 
elektrické nastavení sedadel řidiče a spolujezdce vpředu: 
podélné, sklon opěradla, výška a sklon

Opěrka hlavy ve druhé řadě uprostřed Středová loketní opěrka vzadu

PRAKTICKÁ VÝBAVA

Tempomat Zadní výdechy klimatizace Zadní parkovací senzory

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (Lane Departure 
Warning)

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí Paket pokročilého parkovacího asistenta s prostorovým 
kamerovým systémem

Centrální otvírání pro všechna okna Uzavíratelná odkládací schránka ve středové konzole Sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky

Kryt zavazadlového prostoru Zavazadlový prostor - upevňovací oka Zadní sedadla dělená v poměru 60:40

Asistent pro rozjezd do kopce

1/23/18 8:53 AM



STANDARDNÍ VÝBAVA 15

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Funkce Bluetooth® streaming Protect TFT displej

Přídavné elektrické zásuvky 12 V (vpředu a v zavazadlovém 
prostoru)

Touch

1/23/18 8:53 AM
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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TECHNICKÉ ÚDAJE 17

PROVOZNÍ VLASTNOSTI (PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE VÝROBCE)

Provozní vlastnosti (předběžné údaje 
výrobce)

10

Zrychlení 0-100 km/h 190

SPOTŘEBA PALIVA

Město l/100 km 6,1

Mimo město l/100 km 4,5

Kombinovaná l/100 5,1

Emise CO₂ (g/km) 134

Objem palivové nádrže – využitelný (litry) 54

HMOTNOSTI (KG)

Hmotnost od 1 746

Maximální celková hmotnost 2 350

Maximální zatížení nápravy (vpředu) 1 300

Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 145

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (KG)

Nebrzděný přívěs 750

Maximální hmotnost přívěsu 1 500

Maximální zatížení hlavice tažného zařízení /
čepu spojky přívěsu

120

Celková hmotnost soupravy 3 775

ZATÍŽENÍ STŘECHY (KG)

Maximální zatížení střechy (včetně 
podélných střešních nosičů a příčníků)

75

PRŮMĚR OTÁČENÍ

Stopový 11,38

Počet otáček volantu mezi rejdy 2,31

SVĚTLÁ VÝŠKA

Světlá výška přední nápravy 211

Světlá výška zadní nápravy 255

1/23/18 8:53 AM



TECHNICKÉ ÚDAJE 18

BRODIVOST

Maximální brodivost 500

DÉLKA VOZIDLA

Celková délka 4 370

Rozvor 2 660

VÝŠKA A ŠÍŘKA VOZIDLA

Výška 1 635

Rozchod kol vpředu 1 621,2

Rozchod kol vzadu 1 628,9

Šířka (se sklopenými vnějšími zpětnými 
zrcátky)

1 985

Šířka (včetně vnějších zpětných zrcátek) 2 090

NÁJEZDOVÝ ÚHEL VPŘEDU

Terénní (ke spoileru) 23,2 (17,8 on Dynamic models)

PŘECHODOVÝ ÚHEL

Standardní světlá výška 22

NÁJEZDOVÝ ÚHEL VZADU (REŽIM OFF-ROAD)

Standardní světlá výška 33 (30 on Dynamic models)

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – VZPŘÍMENÁ ZADNÍ SEDADLA

Výška 870

Šířka 1 105

Objem zavazadlového prostoru 550/575

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – SKLOPENÁ ZADNÍ SEDADLA

Délka 1 580

Šířka 1 105

Objem zavazadlového prostoru 1 445

STANDARDNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA

S bočními střešními nosiči 1 640

Se střešní anténou 1 660

1/23/18 8:53 AM



TECHNICKÉ ÚDAJE 19

VÝŠKA STROPU NAD SEDÁKEM

Maximální výška stropu nad sedákem 
vpředu, s panoramatickou střechou/bez 
panoramatické střechy

1 025 / 990

Výška stropu nad sedákem vzadu, s 
panoramatickou střechou/bez panoramatické 
střechy

965 / 1 010

1/23/18 8:53 AM



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 20

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 2018: 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 
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.

https://www.landrover.cz/build-your-own/index.html


