НОВИЙ RANGE ROVER VELAR

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

Створивши в 1947 році перший Land Rover, ми
розпочали випуск автомобілів, які кинули виклик тому,
що раніше вважалося неможливим. Наші автомобілі
щодня випробовують своїх власників, спонукаючи їх
досліджувати нові території та долати бездоріжжя.
Land Rover уособлює собою скарбницю цінностей
конструкторів та інженерів, які його створили.
Кожен Land Rover несе в собі риси неповторного
британського стилю, у якому могутність врівноважується
самовладанням. Кидаючи виклик неможливому
і запроваджуючи новітні підходи, ми заохочуємо
одне одного йти далі. Land Rover надає вам унікальну
можливість розширити свій світ і вийти за його межі,
а також за межі умовностей.
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НОВИЙ RANGE ROVER VELAR
Land Rover з гордістю представляє абсолютно новий Range Rover Velar — нове брендове
поповнення у родині Range Rover, яке по-новому трактує поняття позашляховика. Його
футуристичні й невимушені дизайнерські акценти справляють приголомшливе враження.
Вишуканий інтер'єр гарантує безпрецедентний рівень комфорту, а його видатна потужність
з легкістю перенесе вас у найвіддаленіші місця. Абсолютно новий Range Rover Velar –
позашляховик, який вартий вашої уваги.
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Знайдіть Range Rover Velar та оцініть його в дії.
Автомобіль на зображенні: R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним дахом,
тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 спицями ‘Style 9007’ з оздобленням Diamond Turned.

Показано автомобілі із загального модельного ряду Land Rover. Специфікації, опції та наявність залежать від країни продажу.
Уточнюйте інформацію у місцевого продавця Land Rover.
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НЕПЕРЕВЕРШЕНІСТЬ ІНТЕР'ЄРУ
Команда фахівців ретельно розробила кожен компонент, який ви бачите і
якого торкаєтесь, щоб надати автомобілеві справжньої британської вишуканості.
Сидіння, кермо та весь салон може бути оздоблено м'якою шкірою або
висококласною тканиною зі штучною замшею. Докладніше див. стор. 11

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДИЗАЙН

ЗНАЙОМСТВО З
RANGE ROVER VELAR
"Зосередившись на питаннях інноваційності дизайну, технічної та
технологічної досконалості ми створили новий вимір модернізму,
вишуканості та харизми під назвою Range Rover Velar, транспортний засіб
з емоційно зарядженим ДНК безперечною генетикою та надпотужними
можливостями. Range Rover Velar змінює все ".
Джеррі МакГоверн
Головний спеціаліст Land Rover з питань дизайну

Конструкція Range Rover Velar без перебільшення революційна. Його елегантні
бічні лінії та гідний наслідування набір стандартних характеристик, як-от
ручки врівень з дверима та інтегрований в кузов задній спойлер, максимально
покращують аеродинамічні якості, у той час як орнаментально виштампувана
решітка радіатора надає анфасу автомобіля неповторного вигляду. Обтічні
світлодіодні фари та задні ліхтарі входять до стандартної комплектації.
Матричні світлодіодні та матрично-лазерні світлодіодні фари доступні як опція.
Докладніше див. на стор. 8 та 36.

СПОРТИВНА ВИСОКА
ПОСАДКА ВОДІЯ
Спортивна висока посадка водія
Range Rover Velar допоможе вам відчути
себе більш впевнено та розкуто під час їзди.
Підняте положення гарантує гарний огляд,
надаючи відчуття безпеки та надійності.
Докладніше див. на стор. 11 та 34.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Щоб ви почувалися під час поїздки ще комфортніше, Range Rover Velar
забезпечить для вас 970 міліметровий простір від голови до даху та
945 міліметровий простір для колін водія і пасажирів на додачу до
неперевершеного багажного простору в 673 літрів*. Опційна пневматична
підвіска з електронним керуванням** дозволяє автоматично регулювати висоту
для зручного доступу в машину, а опція сенсорного відчинення багажника дає
змогу мати доступ до нього без використання ключа. Докладніше див. стор. 38.

УНІКАЛЬНИЙ ІНТЕР'ЄР
Салон Range Rover Velar — це ваш затишний притулок від денних клопотів.
Шум від вітру та дороги зведено до мінімуму завдяки аеродинамічному днищу
та звуконепроникному ламінуванню фронтального засклення. Пасажири
на задніх сидіннях можуть зручно розташуватися на сидіннях з опційним
електрорегулюванням спинки, налаштувати опційний чотиризонний кліматконтроль та переглядати відео на двох опційних 8-дюймових екранах
інформаційно-розважальної системи. Докладніше див. стор. 11.

БЕЗДОГАННО ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Стандартна розважально-інформаційна система Touch Pro Duo робить кожну
вашу подорож ще більш незабутньою та цікавою. До системи органічно
інтегровано два 10-дюймові сенсорні екрани високої чіткості, щоб ви могли
телефонувати, використовуючи один екран, у той час, як інший задіяний для
навігації. Touch Pro Duo доповнює повнокольоровий проекційний дисплей на
лобовому склі, опційна система, яка забезпечує надчітку графіку, та опційна
інтерактивна цифрова панель приладів з налаштовуваними сенсорними
органами управління на кермі. Докладніше див. стор. 21.
Функції та їхня наявність можуть залежати від технічних характеристик автомобіля та країни
продажу. Для уточнення наявності всіх функцій та опцій зверніться до місцевого дилера Land Rover.
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Показано автомобіль R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним
контрастним дахом, тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 спицями ‘Style 9007’
з оздобленням Diamond Turned.

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

*Разом із запасним колесом. **Стандарт на двигунах D300 та P380. Опція на на двигунах
D240 та P300.

ДИЗАЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

НЕПЕРЕСІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ПОТУЖНІСТЬ

Range Rover Velar за своєю сутністю є спадкоємцем всесвітньо відомого Land Rover. До його
стандартних функцій належать: повний привод (AWD) із програмою інтелектуальної динаміки
трансмісії (Intelligent Driveline Dynamics або скорочено IDD), система адаптивного управління
підвіскою (Adaptive Dynamics) та динамічний розподіл крутного моменту. Додаткові функції надають
водієві впевненості під час їзди бездоріжжям і включають у себе: пневматичну підвіску з електронним
керуванням (Electronic Air Suspension)**, систему контролю руху на всіх поверхнях (All Terrain Progress
Control або скорочено ATPC), систему адаптації до дорожніх умов 2 (Terrain Response 2) та активний
задній диференціал (Active Rear Locking Differential). Спроможність долати брід завглибшки 650 мм
допомагає водієві зберігати самовладання та впевнено рухатися вперед за складних умов їзди.
Докладніше див. на стор. 14 та 19.

Вибір V6 та 4-циліндрових двигунів Ingenium забезпечує ефективну,
високотехнологічну та чутливу їзду. Двигун D300 дає найперші у своєму
класі 700 Нм моменту, тоді як двигун D180 має викиди CO2 лише
142 г/км. Докладніше див. стор. 12.

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА
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ДИЗАЙН

ВРАЖАЮЧИЙ ЕКСТЕР'ЄР

Прогресивний. Досконалий. Високотехнологічний. Удосконалені характеристики
у поєднанні з елегантністю та витонченістю виливаються у видатний приклад
сучасного британського дизайну. Range Rover Velar це ідеальний дизайн в ідеальних
пропорціях. Видатна постава Range Rover одразу впізнається у новій моделі:
могутня та надпотужна передня частина, обтічні та безпереривні бічні лінії,
що здіймаються вверх та звужуються в елегантно загостреній задній частині.
Пом'якшені лінії та, бездоганно інтегровані, висувні дверні ручки, є не що інше як
свідчення нашої одержимості найдрібнішими деталями. Опційні 22-х дюймові колеса
довершили приголомшливі пропорції автомобіля, гарантуючи видовищну появу
Range Rover Velar на дорозі.
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Задня прозора панель має знаковий логотип "Range Rover", що розташовується
між чотирма задніми фарами, та гармонічно поєднується в дизайні автомобіля для
досягнення дійсно приголомшливого ефекту.
Для докладнішої інформації див. розділ "Дизайн Range Rover Velar".

Показані вище автомобілі — R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним дахом,
тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 спицями ‘Style 9007’ з оздобленням Diamond Turned.
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ДОВЕРШЕНИЙ ІНТЕР'ЄР
Салон Range Rover Velar – втілення елегантності та інноваційності.
Архітектурний стиль Range Rover з його характерними горизонтальними
лініями органічно гармоніює з інноваційними функціями, що гарантують
першокласні відчуття та незабутній водійський досвід. Завдяки включенню
двох 10-дюймових сенсорних екранів до стандартного оснащення та
передовим технологіям, прихованим за мінімалістськими органами
керування, які стають доступними із запуском двигуна, революційна
технологія Touch Pro Duo підсилює загальне відчуття інноваційності
та розкоші.
Все це було розроблено та створено, щоб допомогти вам та вашим
пасажирам відчувати себе в салоні затишно та невимушено. Подвійні
розсувні підлокітники незалежної дії доводять індивідуальний комфорт
до максимуму. Оздоблювальні матеріали, у тому числі опційна шкіра
Windsor з візерунком Cut Diamond по всьому салону, додають відчуття
сучасності. Розкішна текстильна оббивка, майстерно розроблена
у співпраці з провідним європейським виробником, Kvadrat,
пропонується як альтернатива шкірі.
Висока спортивна посадка водія надає змогу збільшити дальність
огляду дороги і контролювати дорогу з більшою впевненістю
задля збереження контролю над ситуацією незалежно від умов
і щільності трафіку.

Опція налаштовуваного освітлення салону з вибором десяти кольорів
подарує вам піднесений настрій. У той же час опційний зсувний чи
нерухомий панорамний дах сповнюватиме салон сонячним світлом.
Докладніше див. розділ "Інтер'єр Range Rover Velar".

Зсувний панорамний дах

Шкіра Windsor з візерунком Cut Diamond

Нерухомий панорамний дах

Показано інтер'єр автомобіля R-Dynamic HSE з оформленням
Light Oyster/Ebony у шкірі Windsor зі зсувним панорамним дахом.

10

ДИЗАЙН

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

ДИЗАЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

11

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ДВИГУНИ ТА ТРАНСМІСІЯ
8-СТУПІНЧАСТА АВТОМАТИЧНА ТРАНСМІСІЯ

Від потужних двигунів, які гарантують незабутні враження від водіння до дуже продуманих та ощадливих —
ось спектр двигунів, доступних для Range Rover Velar. Кожен з них оптимізовано щодо конкретних потреб
та призначень. Всі двигуни оснащено системою зупинки/запуску двигуна* «Стоп/Старт» та інтелектуальною
системою рекуперативного заряджання акумуляторної батареї. Ця функція застосовує кінетичну енергію,
що виникає під час гальмування, для зарядки батареї. Це сприяє заощадженню пального, особливо під час
руху містом. Технологія Ingenium лежить в основі всіх 4-циліндрових двигунів у лінійці Range Rover Velar.
Ці цілковито алюмінієві двигуни з низьким коефіцієнтом тертя мають жорсткі блоки циліндрів та по два
балансирні вали, що дає змогу забезпечити надзвичайно низький рівень вібрації.

Всі дизельні та бензинові двигуни у лінійці Range Rover Velar оснащено 8-ступічастою автоматичною
трансмісією. Маючи вісім передач, розташованих в близькому диапазоні, трансмісія гарантує, що ви завжди
будете мати увімкнутою оптимальну передачу, що доводить до максимуму ефективність використання палива
та прискорення. Перемикання передач відбувається майже непомітно, а динаміка зміни передач розумно
адаптується до вашого стилю водіння.

Відвідайте сторінку «Характеристики Range Rover Velar», щоб дізнатися більше.

ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ

БЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ

D180

2,0-літровий 4-циліндровий дизельний двигун Ingenium
потужністю 180 кінських сил з турбонаддувом видає
430 Нм крутного моменту. Двигун оптимізовано для
якнайкращого заощадження палива у лінійці

– Безпосереднє впорскування палива під високим тиском
(так званий common rail), керування фазами газорозподілення
залежно від вихлопних газів та високоефективна робота
інтеркулера — проміжного водяного охолоджувача — все це
в поєднанні забезпечує чисте та ефективне згоряння
паливної суміші.
– Електронно-кероване адаптивне охолодження вмикається
тільки тоді, коли це потрібно, що мінімізує витрату пального та
викиди CO2.
– Турбонаддув змінної геометрії, який пристосовується до
зміни потоку відпрацьованих газів для забезпечення високого
крутного моменту у всьому діапазоні обертів та миттєвої
реакції, яка є однорідною, прогресивною й мінімізує
затримки реакції.
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D240

2,0-літровий 4-циліндровий дизельний двигун
Ingenium потужністю 240 кінських сил з двоступеневим
турбонаддувом, який видає 500 Нм крутного моменту, що
поліпшує динамічні характеристики, водночас зберігаючи
вражаючу ощадливість палива.

– Послідовні двоступеневі турбіни забезпечують ідеальне
поєднання максимальної потужності та неперевершеної
керованості на малих швидкостях.
– Одними із поліпшень є підвищений тиск впорскування у –
системі common rail, який зріс з 1800 до 2200 бар та збільшена
пропускна здатність паливного інжектора. У поєднанні вони
забезпечують оптимізовану потужність, економію палива та
зменшений рівень викидів.
– У результаті маємо новий рівень продуктивності
4-циліндрового двигуна зі значною паливною ощадливістю,
характерною для лінійки двигунів Ingenium.

К.С

НМ

ПОТУЖНІСТЬ
(К.С)

КРУТНИЙ МОМЕНТ
(НМ)

РОЗГІН
0-100 КМ/ГОД
(СЕКУНД)

МАКС ШВИДКІСТЬ
(КМ/ГОД)

D300

3,0-літровий дизельний двигун V6 потужністю 300
кінських сил з двоступеневим турбонаддувом видає
700 Нм крутного моменту та ідеально підходить за
потреби у більшій потужності та крутному моменті з
винятковою керованістю.

– Інноваційна система спареного паралельно-послідовного
– турбонаддуву, – концепція, піонером якої є Jaguar Land
Rover, а особливістю - керамічні підшипники якими обладнано
первинну турбіну для зменшення тертя та досягнення
максимально чутливої реакції акселератора.
– Комутований насос системи охолодження та
двохступінчастий масляний насос використовуються для
оптимального керування тепловою енергією та підвищення
експлуатаційної ефективності.
– Система п'єзоелектричного впорскування палива з спільною
паливною рампою common-rail створює однорідну суміш для
ефективнішого горіння, забезпечує точний контроль дозування
палива, та низький рівень викидів.
– Ці технології забезпечують високу оптимізацію та
продуктивність, водночас гарантуючи паливну ощадливість.

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО
(Л/100КМ)

ВИКИДИ CO2
(Г/КМ)

P250

2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун
Ingenium потужністю 250 кінських сил з
турбокомпрессором видає 365 Нм крутного
моменту і забезпечує видатну паливну ощадливість
та керованість.

P300

Потужний 2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий
двигун на 300 к.с. з турбопіддувом з оновленими
характеристиками системи піддуву.

– Інтелектуальне безступінчасте керування рухом клапанів дає
змогу відкривати їх раніше або пізніше, таким чином знижуючи
насосні втрати двигуна. Це дозволяє двигуну "дихати" з
максимальною ефективністю, що оптимізує потужність і
крутний момент двигуна.
– Задля максимальної експлуатаційної гнучкості інтелектуальне
безступінчасте керування підніманням клапанів працює в
поєднанні з незалежним подвійним керуваннями фазами
газорозподілення, унаслідок чого у всьому діапазоні обертів
забезпечується потужність та паливна ощадливість.
– Завдяки максимальному крутному моменту в діапазоні
1200-4500 об/хв забезпечуються відмінне прискорення
та легкий обгін.
– На двохконтурний турбонаддув гази подаються з
інтегрованого випускного колектора, який збільшує
передавання енергії до турбіни що значно зменшує провали
тяги на низьких обертах, так звані турбоями, і поліпшує
реакцію двигуна.

РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ
ДВИГУНА
(СМ³)

P380

– Вдосконалений турбонагнітач має високопродуктивну
крильчатку турбокомпресора, яка дає на 26% більше повітря,
що дозволяє отримати пікову вихідну потужність 300 к.с.
– Турбокомпресор з подвійною спіраллю має керамічні
кульові підшипники, які зменшують тертя та покращують
характеристики перехідного режиму.
– Турбокомпресор з подвійною спіраллю живиться інтегрованим
випускним колектором, що підвищує передачу енергії до
турбіни – значно зменшуючи провал тяги на низьких обертах та
покращуючи прийомистість двигуна.

К.С

НМ

ПОТУЖНІСТЬ
(К.С)

КРУТНИЙ МОМЕНТ
(НМ)

РОЗГІН
0-100 КМ/ГОД
(СЕКУНД)

3,0-літровий бензиновий двигун V6 потужністю 380
кінських сил з нагнітанням повітря видає крутний
момент у 450 Нм і увінчує лінійку двигунів з
найбільшою продуктивністю.

– Двохроторний компресор повітря (нагнітач Рутса) забезпечує
лінійне зростання потужності та скорочує реакцію двигуна.
– Так звана спрей-керована система прямого впорскування
ретельно регулює паливно-повітряну суміш у камері згоряння
для поліпшення займання і отримання максимуму енергії від
впорскуваного палива. У результаті маємо чудову потужність
при поліпшенні паливної ощадливості та зменшенні викидів.
– Незалежне подвійне керування фазами газорозподілення, яке
змінює послідовність відкривання та закривання клапанів, і
поршні з легкого сплаву з поршневими кільцями наднизького
тертя сприяють підвищенню експлуатаційних характеристик
та енергоефективності.
– Для оптимізації роботи двигуна використовуються два
балансирні вали, які обертаються у протилежних напрямках, у
результаті чого двигун забезпечує надзвичайно низький рівень
вібрацій та рівномірну подачу потужності.

МАКС ШВИДКІСТЬ
(КМ/ГОД)

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО
(Л/100КМ)

ВИКИДИ CO2
(Г/КМ)

РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ
ДВИГУНА
(СМ³)
1998

D180

180

430

8,9

201

5,4

Від 142

1999

P250

250

365

6,7

217

7,6

Від 173

D240

240

500

7,3

217

5,8

Від 154

1999

P300**

300

400

6,0

234

7,8

Від 178

1998

D300**

300

700

6,5

214

6,4

Від 167

2993

P380**

380

450

5,7

250

9,4

Від 214

2995

*Залежно від країни продажу. **Якщо автомобіль оснащено 18-дюймовими дисками, то максимальна швидкість становитиме 220 км/год.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Наведено дані випробувань відповідно до законодавства ЄС. Тільки з метою порівняння. Фактичні значення можуть бути інші. Попередження про низький рівень пального приблизно при 9 літрах.

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

ДИЗАЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

УДОСКОНАЛЕНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Безпека, комфорт та легкість управління Range Rover Velar завдяки ретельно розробленому
пакету технологій.

ПОВНИЙ ПРИВОД З INTELLIGENT
DRIVELINE DYNAMICS

СЛАБКЕ ЗЧЕПЛЕННЯ
З ДОРОГОЮ

Повноприводний Range Rover Velar, оснащений програмою
інтелектуальної динаміки трансмісії Intelligent Driveline Dynamics
(IDD), яка встановлюється як стандарт, забезпечує відмінну
продуктивність на дорозі й повні позашляхові можливості,
очікувані від Range Rover. Повний привод у поєднанні із
програмою інтелектуальної динаміки трансмісії оптимізує
розподіл крутного моменту двигуна на передні і задні колеса
для забезпечення максимальної ефективності зчеплення та
паливоощадливості на всіх дорогах та за будь-яких погодних
умов. Спеціально у відповідності до вимог Range Rover Velar
розроблено дуже зносостійку роздавальну коробку для
рівномірного та точного розподілу крутного моменту на передні
і задні колеса, яка застосовує електромеханічно активовуване
багатодискове "мокре" зчеплення. Наявний крутний момент
двигуна максимізується з метою забезпечення ефективного
зчеплення автомобіля з дорогою.

Під час їзди по слизькій поверхні, наприклад,
по траві або снігу, крутний момент розподіляється
між передніми і задніми колесами так, щоб
максимально збільшити зчеплення шин з
поверхнею. За екстремальних умов, де з
поверхнею мають зчеплення тільки передні
колеса, з метою найкращого зчеплення аж до
100% обертального моменту може бути передано
на передні колеса.

СИЛЬНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ
З ДОРОГОЮ
На сухих поверхнях Range Rover Velar застосовує
інтелектуальний розподіл крутного моменту
на задні колеса для досягнення найкращої
продуктивності, динаміки та керованості.

Програма інтелектуальної динаміки трансмісії (IDD) визначає
потрібний розподіл крутного моменту завдяки постійному
моніторингу автомобіля та його взаємодії з дорогою. Для
забезпечення максимальної контрольованої стійкості система
з початком руху автомобіля, при розподілі 50:50, має всі
можливості перекидати до 100 відсотків крутного моменту на
задні чи напередні колеса, залежно від потреб дорожніх умов.
Ця система, яка є упереджувальною й реагуючою одночасно,
допомагає запобігти втраті зчеплення з дорогою, а також за
потреби поновити його.

ADAPTIVE DYNAMICS
Стандартна система адаптивного управління підвіскою
(Adaptive Dynamics) забезпечує точну динаміку та надзвичайну
плавність ходу завдяки відстеженню положень коліс та рухів
кузова. Система постійно аналізує прискорення, положення
керма і педалей газу та гальм. Електронне регулювання
амортизаторів оптимізує налаштування підвіски, забезпечуючи
оптимальне поєднання комфорту та продуктивності.

CONFIGURABLE DYNAMICS
Для підвищення продуктивності та комфорту автомобіля
функції опційної системи конфігуруємої динаміки
(Configurable Dynamics) дають змогу задати параметри
роботи дроселя, точки перемикання передач, керма та
підвіски Range Rover Velar таким чином, щоб вони
відповідали потребам водія.
Докладніше див. "Можливості Range Rover Velar".

СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО
РОЗПОДІЛУ КРУТНОГО
МОМЕНТУ
Система динамічного розподілу крутного моменту
забезпечує контрольоване і точне проходження
поворотів завдяки обмеженню граничного зносу
передньої осі через контрольоване гальмування
внутрішніх коліс
A Виявлено недостатню реакцію на поворот керма
B Гальмівна сила до внутрішніх коліс

C Підтримується крутний момент на зовнішні колеса

D Смугу руху виправлено
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Автомобіль на зображенні: R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним
панорамним дахом, чорним контрастним дахом, тонованим склом та 22-дюймовими
колісними дисками з 9 спицями ‘Style 9007’ з оздобленням Diamond Turned.

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ДИЗАЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

УНІВЕРСАЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Перший автомобіль, у якому поєднані розкіш та вишуканість з легендарними позашляховими
якостями. Саме тому Range Rover – позашляховик номер один у світі. Range Rover Velar пропонує
новий революційний стиль, тоді як унікальні технології Land Rover та оптимізована геометрична
форма забезпечують йому унікальні позашляхові можливості.
Запатентована Land Rover система контрольованого спуску зі схилу (HDC) входить до стандартного
устаткування. Вона підвищує керованість автомобіля під час спуску, підтримуючи незмінну швидкість
та застосовуючи гальмування окремо до кожного колеса. Функція рушання під гору (HSA) запобігає
небажаному відкочуванню автомобіля у момент початку руху вгору. Система контролю прискорення
під час спуску зі схилу (GRC) спеціально розроблено для того, щоб не допустити надто швидкого
прискорення автомобіля під час руху крутим схилом, коли водій відпускає педаль гальм.

ПНЕВМАТИЧНА ПІДВІСКА З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ
Відчуття впевненості та спокою ніколи не полишить водія завдяки найновішій опційній пневматичній
підвісці з електронним керуванням (Electronic Air Suspension)*, яка гарантує неперевершену
координацію та балансування. Вона швидко змінює висоту автомобіля, пропонуючи перехресне
діагональне з'єднання коліс, щоб утримати всі чотири колеса на ґрунті навіть на дуже нерівних
поверхнях. Завдяки тому, що ви можете змінювати висоту свого автомобіля на +/- 50 мм відповідно
до своїх потреб, завантаження важких предметів до багажного відділення стане для вас легшим.
Цими функціями можна керувати за допомогою 10-дюймового сенсорного екрана або кнопки**
у багажному відділенні. Система пониження на швидкості (Speed Lowering System) також
застосовує Electronic Air Suspension, задля зменшення аеродинамічного опору і витрати пального
на крейсерських швидкостях завдяки пониженню висоти автомобіля на 10 мм, коли швидкість
досягає 105 км/год.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ НА ВСІХ ПОВЕРХНЯХ
All Terrain Progress Control, – система контролю руху на всіх поверхнях, являє собою опційну систему,
яка дає змогу водієві обрати певну швидкість руху та підтримувати її за складних умов, наприклад
на слизьких поверхнях, включно з брудом, мокрою травою, кригою, снігом та ґрунтовими дорогами.
Працюючи за принципом круїз-контролю, на низькій швидкості, в межах від 1,8 до 30 км/год, вона
дає змогу водієві повністю зосередитися на керуванні автомобілем.

*Стандарт на двигунах D300 та P380. Опція на двигунах D240 та P300. **Доступно тільки при виборі опційного буксирувального
пристрою. Автомобіль на зображенні: R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним
дахом. тонованим склом та 22-дюймові колісні диски з 9 спицями ‘Style 2009’ та оздобленням Diamond Turned.
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

БЕЗПЕКА

СИСТЕМА АДАПТАЦІЇ ДО ДОРОЖНІХ УМОВ
(TERRAIN RESPONSE)

СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ БРОДУ
(WADE SENSING)

Cтандартна система адаптації до дорожніх умов Terrain Response дає змогу оптимізувати
рух автомобіля до характеристик поверхні, якою він рухається, завдяки адаптації реакцій
двигуна, трансмісії, диференціалів та ходової системи. Terrain Response має 6 режимів
налаштувань, які переключаються вручну: комфорт, трава/гравій/сніг, бруд і вибоїни,
пісок, ECO та динамічний.

Створена спеціально для автомобілів Land Rover, ця опційна система
застосовує ультразвукові сенсори в бічних дзеркалах для візуального та
звукового попередження водія, коли глибина броду досягає найбільшого у
своєму класі показника в 650 мм*. Вона робить це шляхом надання графічної
інформації в режимі реального часу за допомогою сенсорного екрана про
глибину водної перешкоди та здатності автомобіля її подолати. †доступно
тільки з системами камер кругового огляду.

СИСТЕМА АДАПТАЦІЇ ДО ДОРОЖНІХ УМОВ 2
(TERRAIN RESPONSE 2)
Terrain Response 2 являє собою опцію, яка підносить можливості системи адаптації до
дорожніх умов на новий рівень. Вона має автоматичне налаштування, яке відстежує
поточні дорожні умови і автоматично обирає найпридатніше для даної місцевості
налаштування.За бажання ви можете увімкнути чи вимкнути її вручну. Цією функцією
можна керувати з допомогою панелі Touch Pro Duo (нижній сенсорний екран).
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*Коли встановлено пневматичну підвіску з електронним керуванням (Electronic Air Suspension). **Опційно тільки на двигунах V6. Стандарт на First Edition. †див. на стор. 14 вичерпну характеристику повного привода з
програмою інтелектуальної динаміки трансмісії (Intelligent Driveline Dynamics) та системою динамічного розподілу крутного моменту (Torque Vectoring by Braking).

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR
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ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

ГРАНИЧНА ПОТУЖНІСТЬ

КОНФІГУРАТОР

СТІЙКІСТЬ

АКТИВНИЙ ЗАДНІЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ
Активний задній диференціал (Active Locking Rear Differential**) забезпечує
найкращий рівень зчеплення коліс з поверхнею за будь-яких погодних умов,
на дорозі та на бездоріжжі.

Типовий відкритий диференціал передає однаковий крутний момент ведучим
колесам. Це означає, що якщо одне колесо ковзає, то передавання крутного
моменту на інше колесо також буде обмеженим, що зменшує зчеплення.
Водночас повний привод Range Rover Velar з програмою інтелектуальної
динаміки трансмісії (Intelligent Driveline Dynamics)† та електронною
протибуксувальною системою (Electronic Traction Control)† (обидві системи
установлюються як стандарт) йде на два кроки попереду, розподіляючи
крутний момент як на передні, так і на задні колеса та гальмуючи ці колеса
незалежно, щоб відповідно збільшити зчеплення коліс з дорогою. Додавання
активного заднього диференціала (Active Locking Rear Differential) забезпечує
максимальну синхронізацію для підвищення зчеплення коліс із поверхнею
дороги завдяки обмеженню пробуксовування.

Багатодискове "мокре" (тобто у масляній ванні) зчеплення між задніми
колесами здатне майже миттєво забезпечити повну видачу крутного моменту
на обидва колеса. Особливо доречно це за умов низького зчеплення з
дорогою, наприклад при неоднорідній ожеледиці, на мокрій траві або під
час синхронізації коліс на бездоріжжі. Крім того, це надає максимального
зчеплення з дорогою під час виходу з повороту, бо коли внутрішнє колесо стає
розвантаженим через перенесення ваги, активний задній диференціала задніх
коліс збільшує крутний момент на зовнішньому колесі.
Докладніше див. розділ "Можливості Range Rover Velar".

Показані автомобілі — це R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним дахом,
тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками 9 спиць ‘Style 9007‘ з оздобленням Diamond Turned.
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ТЕХНОЛОГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
Унікальна нова інформаційно-розважальна система InControl Touch Pro Duo має не тільки безпрецедентний вигляд,
а й неперевершену функціональність. Надаючи різноманітний функціонал та розваги, вона наділена інтуїтивними передовими
технологіями, від яких кожен зможе отримати в дорозі максимум задоволення.
Докладніше див. розділ "Технології Range Rover Velar".

TOUCH PRO DUO
Стандартні 10-дюймові подвійні
сенсорні екрани високої чіткості дають
змогу користувачеві переглядати
потрібну інформацію, не перестаючи
використовувати додаткові функції.
Наприклад, у верхньому екрані можна
використовувати навігаційну систему,
а у нижньому одночасно відтворювати
відео. Крім того, завдяки новим
багатофункціональним динамічним
дисковим регуляторам користувачеві
надається безпосередній доступ до
регулювання температури сидінь та
повітря в салоні.

По-справжньому елегантний і
раціональний вигляд керма також має
нові, приховані до моменту засвічення
сенсорні перемикачі як стандарт. Один із
цих перемикачів запрограмовано так, що
його можна індивідуалізувати відповідно
до своїх уподобань, користаючись
величезною кількістю функцій.

ЦИФРОВА ІНТЕРАКТИВНА
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
Range Rover Velar гарантує, що ви завжди
будете задоволені, поінформовані та
відчуватимете пульс життя. За допомогою
опційної цифрової віртуальної панелі
приладів з 12.3-дюймовим дисплеєм
високої чіткості* ви можете отримувати
та аналізувати величезну кількість
інформації, потрібної для водія, а
також розважально-інформаційних
даних та даних для активної безпеки,
включно з навігацією, телефоном та
медіа-інформацією. Висока роздільна
здатність гарантує максимальну чіткість,
а вдосконалене ядро процесора
забезпечує довершену графіку. Меню
налаштувань доступне через цифрову
панель приладів або через сенсорні
екрани Touch Pro Duo.

ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ
Не варто відволікатися від дороги —
Head-Up Display ** є варіантом, який
проектує основні дані про автомобіль,
такі як швидкість, положення
перемикача передач і напрямки
навігації на вітрове скло. Head-Up
Display відзначається своєю кришталево
чистою повнобарвною графікою з
високою роздільною здатністю, яка дає
змогу бачити всю, необхідну для водія,
інформацію. Він здатен показувати
зображення сенсорного екрана Touch
Pro, включно з телефонною та медійною
інформацією, наприклад, назву треку,
який ви слухаєте. Цю функцію можна
вмикати і вимикати відповідно до
уподобань водія.

*Включено до специфікаційних пакетів SE та HSE або опційно. **Потребує встановлення вітрового скла зі зниженим пропусканням інфрачервоного випромінювання.
Зображення показано з опційною системою розпізнавання дорожніх знаків та з інтелектуальним обмежувачем швидкості. † Цифрове ТБ можна дивитися тільки на
10-дюймовому сенсорному екрані, коли автомобіль стоїть.

ІНФОРМАЦІЙНОРОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
ДЛЯ ЗАДНІХ ПАСАЖИРІВ
Опційна інформаційно-розважальна
система для пасажирів на задніх сидіннях
надає два 8-дюймові екрани, вбудовані
ззаду у підголовники передніх сидінь.
Вона включає в себе Journey Status
(Стан поїздки), екран зведених даних про
навігацію, який відображає спливаюче
вікно для задніх пасажирів із зазначенням
часу та відстані до місця призначення.
Система постачається з парою цифрових
бездротових навушників WhiteFire® та
HDMI, з'єднанням стандарту Mobile
High-Definition Link (мобільний зв'язок
високої роздільності) та USB-з'єднанням.
Крім того, завдяки опційній функції
цифрового телебачення пасажири
можуть насолоджуватися своїми
улюбленими телевізійними передачами.
Цифрові телеканали можна дивитись
на 10-дюймовому сенсорному екрані†
на передніх сидіннях та на екранах
інформаційно-розважальної системи
для задніх пасажирів.

Інтер'єр на зображенні: R-Dynamic HSE з оздобленням Light Oyster/Ebony, шкіра Windsor з опційними функціями.

WhiteFire® є зареєстрованим товарним знаком компанії Unwired Technology LLC, будь-яке використання цієї марки компанією Land Rover здійснюється в
рамках ліцензії.
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АУДІО
У салоні Range Rover Velar ви можете вибрати одну з
чотирьох різних аудіосистем за власним уподобанням:

MERIDIAN

ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛУ

Заснований у 1977 році у Кембриджширі, Англія, MERIDIAN™ є аудіопартнером
Land Rover. Створивши перший у світі цифровий процесор об'ємного звуку з
активними колонками, MERIDIAN™ здійснив справжню революцію у своїй галузі.
Завдяки аудіотехнології MERIDIAN™ кабіна Range Rover Velar стала простором,
де можна сповна насолодитись якісним звучанням. Для аналізу форми, акустики
та резонансу й усунення небажаних звуків застосовано технологію корекції
звуку відносно салону Meridian (Meridian Cabin Correction). Удосконалений
алгоритм гарантує, що ритм і часова злагодженість будь-якої музичної композиції
відтворюється автентично, надаючи найвищу якість звучання для всіх
пасажирів у салоні.

Поєднує всі елементи аудіосистеми в єдине ціле, для чого
знадобились би значно більші колонки.

СИСТЕМА КОРЕКЦІЇ ЗВУКУ MERIDIAN В КАБІНІ
Удосконалений алгоритм корекції звуку відносно салону (Meridian’s
Cabin Correction) пристосовує звучання відповідно до акустики
інтер'єру Range Rover Velar

ЦИФРОВА ВІБРАЦІЙНА ОБРОБКА MERIDIAN
(DIGITAL DITHER SHAPING)
Щоб підтримувати якість музичних записів, вони конвертуються у
звичайний цифровий формат. Система корекції цифрових сигналів
Meridian (Meridian Digital Dither Shaping) гарантує, що цифрову
конвертацію сигналу здійснено належним чином зі збереженням
усіх деталей аудіовиконання.

22 ДИНАМІКИ

ТЕХНОЛОГІЯ TRIFIELD

САБВУФЕРИ

АУДІОСИСТЕМА LAND ROVER (СТАНДАРТНА)
Видатний акустичний діапазон завдяки 8 динамікам.

АУДІОСИСТЕМА MERIDIAN™ (ОПЦІЙНА)
Конфігурація з 11 динаміків, розміщених у дверях, включно з двоканальним
сабвуфером, гарантує дивовижну чіткість звуку, кришталево чисті високі тони
та оксамитові глибокі баси.

СИСТЕМА ОБ'ЄМНОГО ЗВУЧАННЯ MERIDIAN (ОПЦІЙНА)
Повнота і чіткість живого звучання, яка забезпечується компонуванням 17 передніх,
бічних та задніх динаміків, включно з двоканальним сабвуфером, — все гарантує
аудіотехнологія Trifield™. Trifield чудово поєднує центральні та бокові канали,
надаючи оптимальне й однорідне звучання для кожного пасажира.

Технологія Trifield чудово поєднує центральні та бічні канали
відтворення звуку, гарантуючи гармонійне звучання, подібне
до звучання в концертній залі.

АУДІОСИСТЕМА MERIDIAN SIGNATURE (ОПЦІЙНА)
Створює по-справжньому близьке до реального життя звучання, забезпечуючи
персональне звукове налаштування для кожного пасажира і водія. Перша у світі
3D-технологія Trifield підносить звучання на новий рівень. Система Signature Sound
має 23 динаміки, у тому числі підтримку двоканального сабвуфера. Простір кабіни
неймовірним чином перетворюється для вас на сценічне дійство, де кожен інструмент
виконує свою партію, акомпануючи вашому улюбленому виконавцеві

АУДІОСИСТЕМА LAND ROVER
(СТАНДАРТ)

УНІКАЛЬНЕ ТЕХНІЧНЕ
РІШЕННЯ MERIDIAN

ДИНАМІКИ

ВАТ

N/A

8

250

11

380

17

825

23

1600

АУДІОСИСТЕМА MERIDIAN
(ОПЦІЙНО)

СИСТЕМА ОБ'ЄМНОГО ЗВУЧАННЯ
MERIDIAN (ОПЦІЙНО)

СИСТЕМА ЗВУЧАННЯ MERIDIAN
SIGNATURE (ОПЦІЙНО)

ТЕХНОЛОГІЯ TRIFIELD 3D
Завдяки визнаній технології об'ємного звучання перша у світі
автомобільна система Trifield 3D переносить концертну залу до салону
вашого авто. Система високих каналів відтворення звуку розширює
відчуття простору в салоні до рівня 3D.

DAB (ЦИФРОВЕ) РАДІО
Опція технології DAB-радіо пропонує поліпшену якість звуку, надає широкий вибір
станцій і супутню текстову інформацію у реальному часі.

Докладніше див. розділ "Технології Range Rover Velar".

Meridian є зареєстрованим товарним знаком компанії Meridian Audio Ltd.
Trifield і пристрій "three fields" є товарним знаком компанії Trifield Productions Ltd.
Функції та їхня доступність можуть різнитися залежно від технічних характеристик
автомобіля та країни продажу.
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КОНФІГУРАТОР

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ
СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ

Розуміє чітко вимовлені голосові інструкції, завдяки чому ви зможете зосередитися на
дорозі без будь-яких відволікань.

ПАКЕТ REMOTE*

InControl Remote — це програмний додаток, який надає оновлену інформацію про ваш
автомобіль та підтримує дистанційний зв'язок з автомобілем. Сумісний з більшістю
смартфонів, Android™ Wear та Apple Watch®. Сервіс підтримує:

– Віддалене блокування/розблокування дверей натисканням кнопки. Просто натисніть
кнопку "Lock" (Замкнути) на екрані безпеки автомобіля в додатку InControl Remote для
блокування дверей, увімкнення охоронної сигналізації, складання дзеркал заднього
огляду та зачинення вікон. Натисніть кнопку "Unlock" (Відімкнути) для розкладання
дзеркал заднього огляду, увімкнення фар ближнього світла та дворазового блимання
аварійної сигналізації.
– Remote Climate – заздалегідь приготуйте Land Rover до виїзду, попередньо нагрівши
чи охолодивши салон, щоб вам і вашим пасажирам було комфортно від самого
початку подорожі.

– Beep/Flash – ця функція вмикає на вашому Land Rover аварійне освітлення, фари
ближнього світла та звукове сповіщення, щоб допомогти вам знайти свій автомобіль
серед безлічі припаркованих машин.

– Journey Tracking – ця функція, яка потребує вашої згоди на увімкнення, може
автоматично записувати історію вашої поїздки, включно з маршрутом і статистикою
пробігу. Дані можна експортувати електронною поштою для звітування про витрати
на паливно-мастильні матеріали, попередньо імпортувавши в таблицю.
– Vehicle Status Check (Перевірка стану автомобіля) – перевіряє поточний рівень
палива, запас ходу, стан дороги та режим вікон і замків. Перегляньте останнє місце
паркування автомобіля та знайдіть найкоротший шлях до нього за допомогою
пішохідних підказок.

Оптимізована програма Land Rover «Допомога в дорозі» – при поломці автомобіля
зробіть дзвінок до служби допомоги Land Rover Assistance, натиснувши кнопку на
консолі над лобовим склом або з екрана Assistance (Допомога) у прикладній програмі
InControl Remote.

СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
InControl є набором стандартних та допоміжних функцій Land Rover, які з'єднують вас з вашим
автомобілем та надійно і безпечно зв'язують вас із зовнішнім світом. Виберіть один з двох наявних
пакетів, Secure Tracker або InControl Apps. які потім можуть бути розширені нашими функціями,
що пропонуються окремо. З широким вибором додатків, навіть якщо ви далеко від автомобіля,
деякі з функцій InControl залишаються з вами, дозволяючи вам насолодитися перевагами
автомобілів Land Rover.

Аварійний виклик SOS – при серйозніших інцидентах аварійний виклик SOS
автоматично під'єднає вас до команди аварійного реагування, яка сповістить
аварійно-рятувальні служби у регіоні вашого перебування.

Функції, опції InControl та їхня доступність залежать від країни продажу. Перевірте їхню наявність у
місцевого дилера Land Rover. Інформація та зображення функцій InControl, в тому числі скріншоти
та показники, можуть відрізнятися в залежності від оновлення програмного забезпечення,
допрацьовки версій та інших системних чи візуальних змін, а також з огляду на обрані параметри.
Деякі функції вимагають установлення Connect Pro та використання Micro SIM з належною угодою
про дання мобільного зв’язку, для чого потрібно продовжити підписку після закінчення початкового
строку, рекомендованого продавцем автомобіля. Android™ ® є товарним знаком компанії Google
Inc. Apple Watch є товарним знаком компанії Apple Inc, зареєстрованої в США та в інших країнах.
Безперебійну роботу мобільного зв’язку не гарантовано в усіх місцях перебування. Додатки для
InControl необхідно завантажити з крамниці Apple/Play.

Докладніше див. розділ 'Технології Ranhe Rover Velar'.

*Remote Pack (пакет дистанційного керування) містить абонентські послуги, які можуть бути продовжені після початкового терміну, запропонованого роздрібним дилером Land Rover.
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Автомобіль на зображенні: R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним дахом,
тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 спицями ‘Style 9007’ із оздобленням Diamond Turned.
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ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ
СИСТЕМА NAVIGATION PRO

Navigation Pro, яка є стандартною на S, SE та HSE, дає змогу зберігати в пам’яті місця, в
яких ви найчастіше буваєте, застосовувати мультижести сенсорного екрана для роботи
з мапою і відображати вибір у 2D або 3D-графіці.

– Parking Service (Сервіс паркування) — коли ви наближаєтесь до місця призначення,
вам буде повідомлено, про місце для паркування. Просто торкніться бажаного місця
паркування, і навігаційна система спрямує вас до нього.

Pro Services містить у собі:

– Safety Cameras (Камери контролю швидкості руху) – ця функція підкаже вам, коли ви
наближаєтесь до камер контролю швидкості руху.

– Online Routing (Онлайнова маршрутизація) – коли ви на шляху до місця призначення,
система у реальному часі відстежує умови руху і застосовує типову модель руху для
цього часу дня, утримуючи вас на оптимальному маршруті.

Точка доступу Wi-Fi до мережі Інтернет 4G та система Pro Services* розроблені для того,
щоб ви повною мірою відчули насолоду від всіх переваг та характеристик автомобіля,
дозволяючи вам та вашим пасажирам насолодитися подорожжю та залишаючись на
зв’язку зі всім світом.
– Real Time Traffic Information (Інформація про рух у реальному часі) – збирає
інформацію з різних каналів про трафік у реальному часі, щоб надавати точну
картину про дорожній рух на шляху до вашого місця призначення.

ДОДАТКИ LAND ROVER INCONTROL

Технологія Land Rover InControl Apps дозволяє керувати оптимізованими для
автомобіля програмними додатками на Android- та Apple-смартфонах із сенсорного
екрана автомобіля, у тому числі контактами, календарем та музичним програвачем за
допомогою USB-кабелю. Крім того, можна завантажити програмні додатки від сторонніх
розробників, які пропонують широкий спектр послуг. До них входять:

– Online Search (Онлайн-пошук) – хай де ви є, ви можете пошукати у довколишній
місцевості варті вашої уваги визначні місця. Система надає доступ до інформації,
призначеної для експертів, а також до корисних порад та лайфхаків для мандрівників
і до онлайн-оглядів навколишньої місцевості.

– Spotify* – доступ до бібліотеки з понад 30 мільйонами пісень. Додаток має таку саму
інтуїтивно зрозумілу функціональність, як і версія для смартфонів. За допомогою
Spotify ви можете шукати пісні, станції та відгуки, створювати списки відтворення та
мати доступ до своєї музики в автономному режимі.

– – Planning Routes and Door-to-Door Routing (Планування та прокладання маршрутів)
– перш ніж вирушити в дорогу, скористайтесь опційною прикладною програмою
Route Planner (Планувальник маршрутів) або онлайн-пошуком, збережіть місця чи
задайте своє місце призначення. Це так звана хмарна програма, тому ваше місце
призначення автоматично надсилатиметься на навігаційний екран вашого автомобіля.
Коли автомобіль буде припарковано, Route Planner проведе вас до вашого місця
призначення. Для вас буде вибудовано маршрут, який включатиме в себе варіанти
використання громадського транспорту.

– Tile** – допоможе вам за кілька секунд знайти загублені предмети. Просто прикріпіть
крихітний Bluetooth®-трекер Tile до ключів, гаманця чи сумки. Цей програмний
додаток доступний з сенсорного екрана вашого автомобіля, що дає змогу
переконатися перед дорогою, що все, що вам потрібно, з вами.

– Share ETA – Інформування про очікуваний час прибуття. Ця функція дає змогу
повідомляти потрібним вам людям точний час вашого прибуття, розрахований
навігаційною системою. У разі вашої затримки Share ETA автоматично розішле
повідомлення або електронні листи, не чекаючи додаткових вказівок

СИСТЕМА SECURE TRACKER†

Застосовує технологію відстежування для попередження вас про спробу викрадення і
сигналізує про місцезнаходження вашого автомобіля у відповідні служби з метою його
швидкого повернення власникові.

– Satellite View (Погляд із супутника) – інколи вам може захотітися поглянути на
місцевість довкола вас із супутника. З Connect Pro ви можете зробити це в один дотик.
– Street Level Imagery (Зображення на рівні вулиць) – допоможе вам упізнати своє місце
призначення, коли ви наближатиметеся до нього, а екран відобразить 360-градусне
панорамне зображення на рівні вулиць.
– Fuel Prices (Ціни на паливо) – коли ви збираєтеся заправитися, сервіс Fuel Price
не лише знайде автозаправні станції вздовж вашого маршруту, але й дасть вам
змогу порівняти ціни на пальне, тож ви матимете змогу вибрати заправку з
привабливішими пропозиціями.

– Commute Mode — це режим щоденних поїздок, у якому система запам'ятовує ваші
щоденні маршрути й автоматично повідомляє очікуваний час в дорозі, обчислений
з урахуванням дорожньої ситуації та статистичних даних з попередніх поїздок, без
потреби повторного введення пункту призначення. Система запам'ятовує маршрути,
якими ви користуєтесь, а потім рекомендує найшвидший. Цю функцію можна вмикати
і вимикати відповідно до уподобань водія.
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*Мережеві функції та підключення Wi-Fi залежать від встановленої карти micro SIM з відповідним контрактом
на передачу даних. *Точка доступу 4G Wi-Fi та служби Pro Services містять підписні служби, які можуть бути
продовжені після початкового терміну, запропонованого роздрібним дилером Land Rover.
Функції, опції InControl та їхня доступність залежать від країни продажу. Перевірте їхню наявність у місцевого
дилера Land Rover. Інформація та зображення функцій InControl, в тому числі скріншоти та показники, можуть
відрізнятися в залежності від оновлення програмного забезпечення, допрацьовки версій та інших системних
чи візуальних змін, а також з огляду на обрані параметри. Деякі функції вимагають установлення Connect Pro
та використання Micro SIM з належною угодою про дання мобільного зв’язку, для чого потрібно продовжити
підписку після закінчення початкового строку, рекомендованого продавцем автомобіля. Android™ ® є товарним
знаком компанії Google Inc. Apple Watch є товарним знаком компанії Apple Inc, зареєстрованої в США та в інших
країнах. Безперебійну роботу мобільного зв’язку не гарантовано в усіх місцях перебування. Додатки для InControl
необхідно завантажити з крамниці Apple/Play.

ДИЗАЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

*Доступно тільки на смартфонах Apple. Недоступно на смартфонах з операційною системою Android.
**Потребує InControl Apps ©2016 Tile Inc. Tile та дизайн Tile є товарними знаками Tile, Inc.
†
Система стеження та безпеки є додатковим сервісом, який може бути продовженим за порадою вашого
локального дилера Land Rover.

Android Auto™ є товарним знаком Google Inc. Текстовий знак та лого Bluetooth® належать Bluetooth SIG, Inc.
Будь-яке використання таких знаків компанією Land Rover ліцензовано.

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА

ТЕХНОЛОГІЯ

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
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СИСТЕМА ДОПОМОГИ ВОДІЮ
ПАКЕТИ DRIVE

ПОЛЕГШУЮЧИ ВОДІННЯ
Безліч інноваційних технологій, як стандартних так і опційних, нададуть вам допомогу в дорозі: допоможуть спланувати
найоптимальніший маршруту містом чи автомагістраллю та гарантуватимуть найвищий рівень безпеки вам та вашим пасажирам.
Хай що оберете, ви побачите, що кожну функцію розроблено і втілено в життя, щоб підвищити ваше задоволення від водіння.
Докладніше див. розділ "Технології Range Rover Velar".

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ DRIVE

ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ DRIVE

ОПЦІЙНИЙ ПАКЕТ DRIVE*

ОПЦІЙНИЙ ПАКЕТ DRIVE PRO*

Функція попередження про виїзд за межі смуги руху

Адаптивний круїз-контроль з функцією автоматичного підтримання дистанції

Система розпізнавання дорожніх знаків з адаптивним обмежувачем швидкості

Система моніторингу "мертвих зон"

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості дозволяє водієві підтримувати поточну швидкість
автомобіля без потреби постійно натискати на педаль газу, що допомагає зменшити втому
водія. Крім того, обмежувач швидкості дає змогу водієві попередньо встановити максимальну
швидкість, яку автомобіль не перевищить. Обидві функції водій за бажання може легко
увімкнути чи вимкнути.

Адаптивний круїз-контроль з функцією автоматичного підтримання дистанції та
інтелектуального екстреного гальмування працює, коли ви їдете з крейсерською швидкістю
автомагістраллю або у повільному потоці. Він триматиме ваш автомобіль на заданій
відстані від автомобіля попереду і сповільнюватиме або зупинятиме ваш автомобіль.
Якщо автомобіль, що їде попереду, зупиняється, ваш автомобіль теж плавно зупиниться.
Коли рух відновиться, просто торкніться педалі газу, і адаптивний круїз-контроль відновить
слідування за автомобілем попереду. Систему може бути активовано від 16 км/год аж до
магістральних швидкостей.

Опційний пакет Drive пропонує низку функцій, які допоможуть вам бути
максимально проінформованими і забезпечать найвищий рівень безпеки.
До пакета Drive входять:

Кожна поїздка буде такою ж безпечною та легкою, як звичайна прогулянка.
Опційний пакет Drive Pro містить усі технології пакета Drive, плюс такі
додаткові функції:

Система моніторингу "мертвих зон" із системою визначення автомобілів, що наближаються
з індикацією можливих перешкод при русі заднім ходом. У дзеркалі заднього огляду при
виявленні автомобіля засвітиться попереджувальна лампочка. Якщо ви даєте сигнал
у напрямку перешкоди, попереджувальний сигнал блиматиме, підкреслюючи
потенційну небезпеку.

Система моніторингу "мертвих зон" з активним запобіганням зіткнення. Якщо ваш автомобіль
виявляє інший автомобіль у «мертвій» зоні, то при зміні смуги система забезпечує точно
обчислений крутний момент, скеровуючи ваш автомобіль від автомобіля, що наближається.

Система автономного екстреного гальмування може допомогти уникнути зіткнення з
іншими автомобілями чи пішоходами. Якщо виявляється можливість лобового зіткнення, то
здійснюється попередження, яке дає вам час, щоб ужити заходів. Камери у передній частині
автомобіля здійснюють відстеження щодо лобового зіткнення на швидкості від 5 до 80 км/год
і від 5 до 60 км/год щодо пішоходів. Якщо передбачається зіткнення, а ви не вжили жодних
заходів, ця система застосує гальма, щоб допомогти зменшити силу можливого удару.
Функція попередження про виїзд за межі смуги руху може допомогти зробити тривалі
поїздки набагато безпечнішими. Система відчуває, коли автомобіль ненавмисно виїздить
зі своєї смуги руху, і сповіщає вас про це візуальним сповіщенням і легкою вібрацією
кермового колеса.

28

У разі неминучого зіткнення адаптивний круїз-контроль увімкне інтелектуальне аварійне
гальмування. Ця система може допомогти зменшити травми та пошкодження у разі ДТП,
автоматично застосовуючи гальма.

ДИЗАЙН

Система розпізнавання дорожніх знаків тримає вас поінформованими на дорозі завдяки
відображенню знаків обмеження швидкості на дисплеї панелі приладів, де їх можна легко
побачити. Після активації адаптивний обмежувач швидкості використовує інформацію від
системи розпізнавання дорожніх знаків, щоб відповідним чином регулювати швидкість
вашого автомобіля.

Система дотримання смуги руху виявляє, коли ваш автомобіль ненавмисно виїздить зі своєї
смуги руху і повертає його назад.

Адаптивний круїз-контроль з функцією автоматичного підтримання дистанції та
інтелектуального екстреного гальмування (див. стор. 28).

*Доступно на моделях Range Rover Velar, коли обрано дзеркала з автоматичним затемненням
і функцією автоматичного складання та обігрівання, з підсвічуванням простору довкола дверей

Функції та їхня наявність можуть залежати від технічних характеристик автомобіля та країни продажу. За додатковою інформацією зверніться до місцевого дилера Land Rover.

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

Система контролю ступеня втоми водія визначає, чи не починаєте ви почувати себе
сонними, і дає завчасне попередження, коли варто зробити перерву.
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ПАКЕТИ PARK

Range Rover Velar пропонує найпередовіші технології, щоб надати вам інтуїтивно зрозумілі та прості рішення щодо
паркування. При паркуванні заднім ходом, паралельному паркуванні чи заїзді в тісні місця й виїзді з них ці функції
максимально спрощують вам завдання. Доступні як стандарт, опційні чи як частина опційного пакета.
Докладніше див. розділ "Технології Range Rover Velar".

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ

ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ

ОПЦІЙНИЙ ПАКЕТ PARK*

ОПЦІЙНИЙ ПАКЕТ PARK PRO*

Задні паркувальні сенсори

Система камер кругового огляду

Система сенсорів паркування по переметру (360)

Система допомоги при паркуванні

Задні паркувальні сенсори роблять заїзд заднім ходом у тісні місця безпечнішим.
При виборі заднього ходу автоматично увімкнуться сенсори, розміщені у задньому
бампері. Під час паркування сенсорний екран та звуковий супровід інформують,
наскільки близькою є перешкода.

Задні та передні сенсори паркування допомагають полегшити маневрування. Вони
вмикаються при виборі заднього ходу або ручної активації сенсорів, розміщених у
задньому та передньому бампері. Під час паркування сенсорний екран та звуковий
супровід інформують, наскільки близько ви є до перешкод.

Опційний пакет Park допомагає вам при маневруванні у вузьких місцях і в міських
умовах. Його вирізняють:

Опційний пакет Park Pro дає вам змогу безпечно та надійно паркуватись і
маневрувати в обмеженому просторі та виїжджати на дорогу, якої не видно за
будівлями чи іншими автомобілями. Цей пакет містить усі технології, що є у пакеті
Park, плюс такі додаткові можливості:

Під час руху заднім ходом камера заднього огляду поліпшує оглядовість. Ця надзвичайно
корисна функція у паркуванні допомагає й тоді, коли треба причепити причіп. Статичні лінії по
зовнішньому периметру автомобіля та прогнозована траєкторія руху накладаються на форму
тильної частини автомобіля, а це надзвичайно полегшує паркування у вузьких місцях.
У системі камер кругового огляду* використовуються чотири цифрові камери, дискретно
розміщені по периметру автомобіля. Вони передають на сенсорний екран 360-градусний
вигляд згори. Здатність відображати кілька ракурсів водночас допомагає при різних
маневрах, від паркування на узбіччі до в’їзду у вузькі проїзди й виїзду з них.
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Система сенсорів паркування по периметру автомобіля дає вам цілковиту впевненість
під час маневрування у вузьких місцях. Сенсори, розміщені по периметру автомобіля,
активуються автоматично при виборі заднього ходу або їх можна вмикати вручну, і тоді на
сенсорному екрані з'явиться графіка, що показує вигляд автомобіля згори. Під час паркування
сенсорний екран та звуковий супровід інформують, на якій відстані від вас перешкода.
Система виявлення транспорту, який наближається, під час руху заднім ходом (Reverse
Traffic Detection), особливо корисна під час здавання назад з майданчика для стоянки.
Система попереджає вас про автомобілі, пішоходів та інші небезпеки, що наближаються з
обох боків до вашого автомобіля. Вона попередить вас звуковим та візуальним сповіщенням,
щоб ви знали, що робиться ззаду вашого авто, навіть коли огляд обмежено.

Система допомоги під час паркування (сюди входить система сенсорів паркування по
периметру автомобіля) робить паралельне та перпендикулярне паркування простішим
навіть коли ви ставите автомобіль в умовах обмеженого простору. Вам просто треба
вибрати відповідну передачу і контролювати швидкість автомобіля педалями гальма
та газу. Під час маневрування вам даватимуть підказки графічно та звуковим сповіщенням.
Система допомоги під час паркування допоможе вам виїхати звідти, де бракує місця,
зовсім не змушуючи нервуватись.

*Доступно на моделях Range Rover Velar, якщо обрано дзеркала з автоматичним затемненням і функцією автоматичного складання та обігрівання, з підсвічуванням простору довкола дверей.

ТЕХНОЛОГІЯ

Функції та їхня наявність можуть залежати від технічних характеристик автомобіля та країни продажу. За докладною інформацією зверніться до місцевого дилера Land Rover

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

ДИЗАЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

31

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЕКОЛОГІЧНО РАЦІОНАЛЬНИЙ
Land Rover відданий справі виробництва автомобілів, у яких використовується більше
екологічно безпечних матеріалів і менше природних ресурсів. У наших автомобілях
менші викиди — це складова частина нашого підходу до якості, котрий ґрунтується на
відновлюваності та сталому розвитку. Процес розробки Range Rover Velar включає
в себе оцінку повного експлуатаційного циклу, а однією з наших цілей є досягнення
застосування в автомобілі 85 відсотків повторно використаних та відновлених матеріалів
і 95 відсотків відновлюваних матеріалів протягом експлуатаційного періоду автомобіля.

Завдяки тому, що конструкція кузова Range Rover Velar на 82 відсотки алюмінієва,
вона надзвичайно легка. У нашій новаторській конструкції застосовується 50 відсотків
матеріалів, перероблених у замкнутому циклі, починаючи з процесу виготовлення
листа кузова, що дало значні експлуатаційні переваги та нижчі викиди CO 2 за життєвий
цикл автомобіля. Канал постачання у замкнутому циклі дозволяє здійснити сортування
та переробку алюмінієвого брухту, повернутого після штампувального процесу,
з метою створення алюмінієвого листа стандартної якості, близько 50 відсотків якого
отримано з перероблених матеріалів.

УДОСКОНАЛЕНА АЕРОДИНАМІКА
Обтічний дизайн нашого останнього автомобіля ретельно оптимізовано з тим, щоб
Range Rover Velar був найаеродинамічнішим автомобілем з лінійки Range Rover.
Задній спойлер з двома прорізами, які спрямовують потік повітря над багажним
відділенням, мінімізує забруднення заднього скла і забезпечує зменшення опору на
0,32 CdA. Крім того, опір можна зменшити ще на 5 відсотків, скориставшись опцією
аеродинамічно спроектованих коліс.

ЦЕНТР ВИРОБНИЦТВА ДВИГУНІВ
Центр виробництва двигунів Jaguar Land Rover збудовано згідно з найвищим екологічним
стандартом (BREEAM Excellent, тобто за методом оцінки екологічної ефективності
будинків, рівень сертифікації "досконалий") та вирізняється найбільшою у Великій
Британії установкою панелей сонячних батарей на даху. На ньому встановлено не
менше 22 600 окремих панелей, які здатні виробляти до 6,2 МВт (цієї енергії досить для
живлення 1600 будинків) і генерувати понад 30 відсотків енергії, що її споживає центр,
а це зменшує викиди CO2 на понад 2400 тонн на рік.

Докладніше див. розділ "Екологічність Range Rover Velar".

Автомобіль на зображенні: R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним
контрастним дахом, тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 спицями ‘Style 9007’ з
оздобленням Diamond Turned.
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БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ
Розроблений таким чином, щоб гарантувати максимальну безпеку,
Range Rover Velar має безліч стандартних функцій, які не тільки захищають
вас та ваших пасажирів, а й активно запобігають виникненню аварій.

Висока спортивна посадка Range Rover Velar надає кращий огляд за будь-яких
умов. Ви можете бачити більше дороги і вас легко побачать інші учасники
дорожнього руху, що надає вам відчуття впевненості та захищеності.

Стійкий та надійний повноприводний автомобіль (AWD) зі стандартною системою
інтелектуальної динаміки трансмісії (Intelligent Driveline Dynamics) дає змогу
упевнено тримати дорогу, і байдуже які несподіванки піднесе природа.

Безпека Range Rover Velar посилюється завдяки інноваційним технологіям,
що надаються як стандарт:

Система динамічного контролю курсової стійкості (DSC) відстежує динаміку
Range Rover Velar, коригуючи роботу систем автомобіля для забезпечення максимальної
стійкості та оптимізації зчеплення з дорожнім покриттям. Система DSC знижує крутний
момент двигуна і задіює гальма на відповідних колесах, щоб відкоригувати траєкторію
руху автомобіля, протидіючи недостатній або надмірній повертальності.

Антиблокувальна гальмівна система (ABS) дозволяє автомобілю утримувати зчеплення з
поверхнею дороги під час гальмування і запобігає блокуванню коліс, тим самим зберігаючи
керованість автомобіля. Ця система також допомагає скоротити гальмівний шлях.
Електронна система розподілення гальмівних зусиль (Electronic Brake-force Distribution,
інакше EBD) автоматично змінює гальмівну силу кожної осі, щоб мінімізувати гальмівний
шлях і зберегти при цьому стійкість та керованість автомобіля.
Електронна протибуксувальна система (Electronic Traction Control чи коротше
ETC) оптимізує зчеплення коліс з дорогою та стійкість, намагаючись не допустити
просковзування коліс. Система ETC зменшує крутний момент колеса, яке починає
пробуксовувати, а потім, якщо це потрібно, застосовує його гальмування.

Електронний контроль гальмування під час проходження повороту (Cornering Brake
Control або скорочено CBC) автоматично регулює гальмівну силу на кожне колесо,
якщо під час проходження повороту застосовуються гальма і досягається максимальний
коефіцієнт зчеплення коліс з поверхнею дороги. Система перешкоджатиме блокуванню
та пробуксовуванню коліс автомобіля завдяки регулюванню гальмівної сили, що
прикладається до кожного колеса.

Система запобігання перекиданню (Roll Stability Control або скорочено RSC) інтегрована
з системою контролю динамічної стабілізації (DSC), що дає змогу зменшити ймовірність
перекидання, водночас забезпечуючи динамічність та керованість, щоб об'їжджати
перешкоди. Вона відстежує рух автомобіля та бічні сили, що виникають під час
повертання, щоб виявити будь-який потенційний ризик перевертання. Коли виявляється
ризик, то з метою зменшення сил, які призводять до перекидання, до зовнішнього
переднього колеса застосовується гальмування.
Система допомоги при екстреному гальмуванні розуміє, коли ви застосовуєте гальма
швидко, але не докладаючи сили, потрібної для зменшення дистанції гальмування.
Тому, щоб забезпечити можливість вчасно зупинитися, вона з допомогою насоса
антиблокувальної гальмівної системи (ABS) підвищує гальмівний тиск.

З метою зменшення небезпеки зіткнення система аварійних стоп-сигналів під час
аварійного гальмування автоматично активує аварійні попереджувальні світлові прилади.
Система автономного екстреного гальмування (Autonomous Emergency Braking) –
докладніше див. на стор. 28.

Для підвищення рівня безпеки є дві точки кріплення дитячих автомобільних крісел
за системою ISOFIX на кожному боці задніх сидінь, а стандартом для захисту є
комплексна система з шістьох подушок безпеки для водія й пасажира, грудні
подушки безпеки та так звані бічні шторкові, які захищають насамперед голову
заднього пасажира.
Докладніше про функції активної безпеки див. на стор. 28 та 31, де йдеться про
системи допомоги водію.
Докладніше див. розділ "Безпека Range Rover Velar".

ПОВІТРЯНІ
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ

ТОЧКИ КРІПЛЕННЯ
ДИТЯЧИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ
КРІСЕЛ ЗА
СИСТЕМОЮ ISOFIX

АЛЮМІНІЄВИЙ
КАРКАС БЕЗПЕКИ
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Автомобіль на зображенні: це R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним дахом,
тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 спицями ‘Style 9007’ з оздобленням Diamond Turned.

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

ДИЗАЙН

БЕЗПЕКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

СВІТЛОДІОДНЕ БЛИЖНЄ СВІТЛО 145 М

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

СВІТЛОДІОДНЕ ДАЛЬНЄ СВІТЛО 330 М

КОНФІГУРАТОР

МАТРИЧНО-ЛАЗЕРНЕ СВІТЛОДІОДНЕ 550М

ЯСКРАВІШЕ СВІТЛО – БЕЗПЕЧНІШІ ПОДОРОЖІ
Range Rover Velar стандартно має кругове зовнішнє світлодіодне освітлення.
Світлодіодні ліхтарі розраховано на весь термін служби автомобіля, вони
паливоощадливі, оскільки споживають менше енергії. Інтенсивність світла ближча
до денного, тож нічна їзда стає менш виснажливою для зору, а задні протитуманні
ліхтарі* допомагають забезпечити видимість вашого автомобіля за будь-яких умов.

Вищі опційні рівні фар мають виразну зовнішню графіку фірмових фар денного
світла (DRL) та анімовані покажчики поворотів, які зменшують час, потрібний іншим
учасникам руху для розпізнання напрямку вашого повороту. Статичне поворотне
освітлення** вмикається на швидкостях, нижчих за 40 км/год, і освітлює дорогу або
бічний проїзд, на який ви звертаєте.

Водіння в нічний час або в умовах недостатньої видимості стає простішим завдяки
опційній системі автоматичного відхиляння променів з метою запобігти засліпленню
водіїв зустрічних автомобілів (Auto High Beam Assist або скорочено AHBA), яка
виявляє світло фар зустрічних автомобілів й автоматично опускає своє дальнє світло.
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Опційні фари на світлодіодній матриці задіюють інтелектуальну систему відхиляння
променів з метою запобігти засліпленню водіїв зустрічних автомобілів (IHBA),
а також адаптивне переднє освітлення (AFL). Завдяки розділенню дальнього світла
на непомітні вертикальні смуги система IHBA максимально збільшує число секцій
дальнього світла у напрямку руху для забезпечення чудової видимості, у той час як
затінений сегмент дороги перед зустрічними автомобілями запобігає засліпленню
та сприяє оптимальній безпеці. Система AFL оптимізує промені світла відповідно
до дорожніх умов: місто, заміська місцевість, автомагістраль та негода. Працюючи
разом, обидві системи максимально поліпшують видимість за будь-яких умов.

СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ

Технологія лазерного дальнього світла надає опцію максимального освітлення,
забезпечуючи уп'ятеро вищий рівень освітлення, ніж стандартні світлодіодні
фари. Вмикаючись на швидкостях понад 80 км/год, за умови відсутності іншого
зовнішнього світла, система дає змогу бачити дорогу вперед на понад півкілометра.

Світлодіодні фари

4

4

4

4

Динамічні покажчики поворотів

–

4

4

4

Система автоматичного відхиляння променів з метою запобігти
засліпленню водіїв зустрічних автомобілів (AHBA)

–

4

–

–

Інтелектуальна система відхиляння променів з метою запобігти
засліпленню водіїв зустрічних автомобілів (IHBA)

–

–

4

4

Адаптивне переднє освітлення (AFL)

–

–

4

4

Статичне поворотне світло

–

–

4

4

Лазерне дальнє світло

–

–

–

4

Докладніше див. розділ "Безпека Range Rover Velar".

*Передні протитуманні фари є стандартом для R-Dynamic і входять до пакетів Premium Exterior та Premium Exterior Black.
**Доступні лише з матричними та матрично-лазерними світлодіодними фарами з фірмовими денними ходовими вогнями.

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

ВИСОКОКЛАСНІ
МАТРИЧНІ
МАТРИЧНО-ЛАЗЕРНІ
СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ З СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ З СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ З
ФІРМОВИМИ ДЕННИМИ ФІРМОВИМИ ДЕННИМИ ФІРМОВИМИ ДЕННИМИ
ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ

ДИЗАЙН

БЕЗПЕКА

4 Стандартно – Недоступно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

5 СИДІНЬ
673 ЛІТРІВ

ПНЕВМАТИЧНА ПІДВІСКА ОПУСКАЄТЬСЯ НА 50 ММ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

4 СИДІНЬ
1202 ЛІТРІВ

3 СИДІНЬ
1385 ЛІТРІВ

КОНФІГУРАТОР

2 СИДІНЬ
1731 ЛІТРІВ

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

РЕГУЛЬОВАНА ВИСОТА
У кабіні Range Rover Velar пасажири можуть насолоджуватися найвищим рівнем
комфорту та неабияким простором.

Автоматичний рівень висоти (Automatic Access Height) як частина опційної
пневматичної підвіски з електронним керуванням (Electronic Air Suspension)* дає
змогу комфортно сідати в автомобіль та виходити з нього. Коли ви, прибувши на місце
призначення, зупините двигун чи від'єднаєте паски безпеки, автомобіль опуститься
на початкові 10 мм. Коли ви відчините двері, він знизиться до своєї мінімальної висоти
на 40 мм, щоб вам було зручніше вийти з нього. Коли ви починаєте рух, дорожній
просвіт автоматично повертається до своєї стандартної висоти.
Виняткова висота кабіни, — 970 мм та простір для колін 945 мм дозволяє пасажирам
задніх сидінь влаштуватись максимально зручно. Опційне електричне регулювання
нахилу спинки також доступне для задніх сидінь, гарантуючи пасажирам
додатковий комфорт.

Завдяки регулюванню температурних рівнів, напрямку та інтенсивності повітряного
потоку опційний чотиризонний клімат-контроль допомагає зробити поїздку зручнішою
для кожного.
Сидіння у задньому ряду мають конфігурацію 40:20:40 і отвір у задньому сидінні
для завантаження довгомірних предметів, наприклад лиж, а також підлокітник**
та розширений простір для зберігання. Увесь ряд може складатися. Опційні важелі
дистанційного складання задніх сидінь розміщено у багажному відділенні. Коли ви
вирушаєте у далеку поїздку, вам вистачить місця для всього необхідного. Маючи
максимальний вантажний простір у 673 л†, ви можете легко розмістити кілька валіз
або громіздких предметів.

*Стандарт на двигунах D300 та P380. Опція на двигунах D240 та P300. **Підлокітник недоступний із сидінням з 8-ми ступеневим ручним управлінням.
‡
Будь ласка, запитайте у свого продавця Land Rover про доступність на місцевому ринку.
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†

Знімний буксирувальний пристрій з максимальним навантаженням 2500 кг доступний
як опція. Крім того, є варіант опції буксирувального пристрою з електроприводом‡,
який розташовується у задньому бампері. Його максимальне навантаження — 2500 кг.
Обидва дають змогу застосовувати такі компоненти, як велобагажники зі спектра
аксесуарів Land Rover, що зробить його ще універсальнішим автомобілем. Все, що було
спроектовано та виготовлено для полегшення використання та адаптивності, органічно
вписується у ваш спосіб життя.
Докладніше див. розділ "Універсальність Range Rover Velar".

Із запасним колесом.

Автомобіль на зображенні вище: R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним дахом,
тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 спицями s ‘Style 9007’ з оздобленням Diamond Turned.

ЗНАЙОМСТВО З АБСОЛЮТНО НОВИМ
RANGE ROVER VELAR

ДИЗАЙН

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗПЕКА

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

42-45

46-47

48-49

50-59

60-69

70-77

КРОК 1
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

КРОК 2
ОБЕРІТЬ ДВИГУН

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР'ЄР

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Якщо ви хочете, щоб функції
та характеристики для вашого
Range Rover Velar обрали
дизайнери Land Rover, перейдіть до
42 сторінки, щоб побачити
Range Rover First Edition, тобто
Range Rover оригінального випуску.

Ви можете обрати з лінійки потужних
дизельних або бензинових двигунів.

КРОК 3
ОБЕРІТЬ ПАКЕТ
СПЕЦИФІКАЦІЙ

До вашого вибору широкий спектр
опцій екстер'єру: різні стилі даху,
кольори фарби, дизайн-пакети та
колісні диски – все, що дає змогу
по-справжньому виразити себе.

Після вибору стилю сидінь оберіть
оздоблення та поєднання кольорів.

КРОК 6
ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ ТА
АКСЕСУАРИ LAND ROVER

RANGE ROVER VELAR ПРОПОНУЄ
ЕКСКЛЮЗИВНУ НИЗКУ ВАРІАНТІВ,
ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ПЕРСОНАЛІЗУВАТИ
ВАШ АВТОМОБІЛЬ

На подальших сторінках вам буде запропоновано пройти
кілька послідовних кроків, щоб персоналізувати свій
Range Rover Velar. У вас є низка варіантів: від вибору
моделі та двигуна до кольорів екстер'єру та інтер'єру,
колісних дисків, оздоблень та особливих штрихів, які
роблять автомобіль по-справжньому індивідуальним.
Розпочніть з нашого онлайн-конфігуратора на
landrover.ua

Ви можете індивідуалізувати
Range Rover Velar ще більше, вибравши
бездоганно спроектовані пакети
специфікацій найвищого класу.

Якщо ви хотіли б персоналізувати
свій власний автомобіль,
перейдіть на 44 сторінку, де можна
порівняти стандартні функції та
характеристики Range Rover Velar
і Range Rover Velar R-Dynamic.

Ви можете обирати з безлічі опцій і
створити саме той автомобіль, який
вам потрібен. Крім того, вам доступний
діапазон аксесуарів, які пропонує
ваш продавець.

78-79
ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ
Технічна інформація та дані за розмірами, продуктивністю і специфікаціями.

41

40

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 1
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

First Edition включає всі функції та
характеристики R-Dynamic HSE
(див. стор. 49) а також наступне:

ОБЕРІТЬ FIRST EDITION

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА
МОЖЛИВОСТІ
Оберіть двигун: D300 чи P380. Характеристики
кожного двигуна наведено на стор. 11 та 12.
Наведені нижче робочі характеристики
є стандартними:
– Система контролю руху на всіх поверхнях
(All Terrain Progress Control)
– Система адаптації до дорожніх умов 2
(Terrain Response 2)
– Кофігуруєма динаміка (Configurable Dynamics)
– Активний задній диференціал (Active Rear
Locking Differential).
– Система визначення глибини броду

ЕКСТЕР'ЄР
Оберіть унікальний колір екстер'єру Flux Silver
або один з двох додаткових опційних кольорів:
Corris Grey або Silicon Silver.

Flux Silver

Corris Grey

Оберіть 22-дюймові легкосплавні колісні диски
з 9 спицями ‘Style 9007’ з оздобленням Diamond
Turned або одні із двох опційних колісних дисків:
20-дюймові колісні диски з 10 спицями ‘Style 1032‘
з оздобленням Diamond Turned або 21-дюймові
легкосплавні колісні диски з 5 розрізними спицями
‘Style 5047‘ з оздобленням Diamond Turned.

Silicon Silver

ІНТЕР'ЄР
Наведені нижче характеристики інтер'єру
є стандартними:
– Передні сидіння з підігрівом / охолодженням,
20 налаштуваннями з функцією пам'яті,
масажними налаштуваннями та перфорованою
шкірою Windsor кольору Light Oyster/Ebony та
підігрівом задніх сидінь.
– Унікальні накладки з вуглецевого волокна з
Copper Wire Weave та ексклюзивним логотипом
First Edition
– Оббивка стелі салону - замша
– Накладки на пороги з підсвіткою
– Комплект високоякісних килимків
– Налаштовуване освітлення інтер'єру
– Кермо з підігрівом
– Вітрове скло з обіігрівом
– Проекційний дисплей на вітровому склі
– Акустична система Meridian™ з 23 динаміками
– Пакет електророз'ємів 2
– 4 x USB, 3 х 12 В
– Хромований кант панелі приладів
– Запасне колесо зменшеного розміру з
легкосплавним диском
– Пакет інтер'єру Luxury Plus
– Система камер кругового огляду
– Браслет безключового доступу (Activity Key)

Наведені нижче характеристики екстер'єру
є стандартними:
–
–
–
–

Ексклюзивна емблема First Edition на B-стійці
Чорний контрастний дах
Зсувний панорамний дах
Матрично-лазерні світлодіодні фари з фірмовими
денними ходовими вогнями (DRL)
– Тоноване скло

Range Rover Velar First Edition репрезентує уособлення історії дизайну
автомобіля. First Edition доступний тільки в перший рік продажів і має
найвишуканіші штрихи та опції у якості стандарту. Його представлено в трьох
кольорах екстер'єру: Corris Grey, Silicon Silver або Flux Silver. Опційна матова
поверхня наноситься на нашому підприємстві Special Vehicles Operations
у Ворикшир, Англія.
Докладніше див. розділ "Range Rover Velar First Edition".

22-ДЮЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ З 9 СПИЦЯМИ
‘STYLE 9007’ З ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED

Стандарт для First Edition
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21-ДЮЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ З 5 СПИЦЯМИ
‘STYLE 5047’ З ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED

Додаткова опція для First Edition

Вибравши двигун, колір та колісні диски, відвідайте сторінки 70-77 для вибору
опцій та аксесуарів Land Rover з нашого широкого асортименту.

20-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ
ДИСКИ З 10 СПИЦЯМИ
‘STYLE 1032’ З ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED

Додаткова опція для First Edition

Всі кольори екстер'єру, які показані вище, включають окантовку задньої кришки буксирувального отвору, яка має колір Indus Silver. Специфікації, описані як унікальні
для Range Rover Velar, можуть бути наявні окремо або в поєднанні у другому та подальших модельних роках.

Meridian зареєстрована
торгова марка
Meridian
Audio
is a registered trademark
of Meridian
Audio
Ltd. Ltd

Автомобілі на зображенні вище: Range Rover Velar First Edition зі зсувним панорамним дахом, чорним контрастним дахом, тонованим склом та 22-дюймовими колісними
дисками з 9 спицями ‘Style 9007’ з оздобленням Diamond Turned

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 1
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

ОБЕРІТЬ RANGE ROVER VELAR АБО RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC

RANGE ROVER VELAR

RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC

Щоб допомогти вам зробити вибір між Range Rover Velar і Range Rover Velar R-Dynamic, у цьому посібнику зазначено
стандартні функції для обох моделей, а також додаткові функції, які будуть доступні у разі вибору Range Rover Velar R-Dynamic.

Range Rover Velar R-Dynamic має рішучу
поставу, оздоблення бамперів, бічні
повітрозабірники та повітрозабірники
на капоті кольору Burnished Copper,
що додає йому вишуканого сучасного
вигляду та привабливості. Емблема на
капоті, напис на багажнику та решітка
радіатора виконані в кольорі Shadow
Atlas, а всередині автомобіль має
матові хромовані перемикачі передач
і блискучі металеві педалі для посилення
спортивного відчуття.

Велична постава Range Rover Velar та впізнавані дизайнерські акценти Range Rover створюють автомобіль, який не може не
привернути уваги.

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ
ТРАНСМІСІЯ
ТА ДИНАМІКА

ЕЛЕМЕНТИ ТА ПАНЕЛІ
ОЗДОБЛЕННЯ ЕКСТЕР'ЄРУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ІНТЕР'ЄРУ

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Одноступінчаста роздавальна коробка
Електричне паркувальне гальмо (EPB)
8-ступінчаста автоматична трансмісія
Система адаптації до дорожніх умов (Terrain
Response)
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
Система адаптивного управління підвіскою
(Adaptive Dynamics)
Система динамічного розподілу крутного моменту
з допомогою гальмування
Система контрольованого руху з гори (HDC)
Функція рушання під гору (Hill Launch Assist)
Функція контролю прискорення під час спуску зі
схилу (Gradient Release Control)
Електронна протибуксувальна система (Electronic
Traction Control)
Контроль динамічної стійкості (Dynamic Stability
Control)
Електронний контроль гальмування під час
проходження поворотів (Cornering Brake Control)
Система автономного екстреного гальмування
Функція попередження про виїзд за межі смуги
руху (Lane Departure Warning)
Електронна система розподілення гальмівних
зусиль (Electronic Brake-force Distribution)
Система запобігання перекиданню (Roll
Stability Control)
Електропідсилювач керма з автоматичним
регулюванням жорсткості керування в залежності
від швидкості (Speed Proportional EPAS)
Система старту на слизькій поверхні (Low Traction
Launch)
Пружинна підвіска
Пневматична підвіска з електронним керуванням
(Electronic Air Suspension)*
Система "Stop/Start"
Система стабілізації причепа (TSA)

Датчики дощу
Спойлер
Ручки в рівень з кузовом
Дзеркала з обігрівом
Фарба неметалік
Вітрове скло з багатошаровим ламінуванням

ФАРИ ТА ОСВІТЛЕННЯ
–
–
–
–

Датчики світла
Фари з функцією супроводження додому
Задні протитуманні фари
Світлодіодні передні фари та задні ліхтарі

КОЛЕСА ТА ОПЦІЇ
–
–
–
–

Система відстеження тиску в шинах (TPMS)
18-дюймові диски 15 спиць 'Style 1022'
Запасне колесо
Всесезонні шини

ЗРУЧНОСТІ
– Система відмикання дверей без ключа
(Keyless Entry)
– Задні сенсори паркування
– Круїз-контроль з обмежувачем швидкості (90
миль/год/145 км/год)
– Двері багажного відділення без електропривода
– Кришка вантажного відсіку
– Голосове керування
– Пакет електророз'ємів 1 – 2 x USB, 3 х 12 В
– Відділення для рукавичок, яке замикається
на ключ
– Електричні вікна з сенсорним відчиненням/
зачиненням та захистом від самоблокування

Touch Pro Duo
Сонцезахисні козирки з підсвічуванням дзеркал
Кнопка Пуск (Start)
Оббивка стелі салону Morzine
Пофарбоване дверне оздоблення
Кермо оздоблене шкірою
5-дюймовий дисплей на панелі приладів
Чорні перемикачі передач
та металеві передні накладки на пороги
Двозонний клімат-контроль
Внутрішнє освітлення
Bluetooth® підключення
Датчик якості повітря
Автоматичне затемнення внутрішнього дзеркала
заднього виду
– Система об'ємного звучання Land Rover Sound
System 250W з 8 динаміками
– Пульт

– Накладки R-Dynamic
– Шкіряне кермо з хромованим окантуванням
– Унікальний стиль переднього та заднього
бамперів включно з інтегрованим оздобленням
вихлопної труби**
– Матові хромовані перемикачі передач
– Декоративна накладка Shadow Aluminium
– Яскраві металеві педалі
– Оббивка стелі салону Morzine кольору Ebony
– Глянцеві чорні дзеркала кольору Narvik
– Передні протитуманні фари

БЕЗПЕКА

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СИДІНЬ
– Передні сидіння з ручним регулюванням
– (8 налаштувань)
– Центральний підлокітник, який розділяється
на дві частини
– Окремі задні сидіння, які складаються
у пропорції 40:20:40
– Центральний підголовник на другому ряді сидінь

ХАРАКТЕРИСТИКИ
R-DYNAMIC НА ДОДАЧУ
ДО СТАНДАРТНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК:

– Блокування дверей від дітей
– Периметральна сигналізація та іммобілізатор
проти викрадення автомобіля
– Удосконалена система допомоги при екстреному
гальмуванні (Advanced Emergency Brake Assist)
– Передні гальма 325 мм
– Передні гальма 350 мм**
– Індикатор зношення гальмівної колодки
– 6 подушок безпеки
– Аварійний стоп-сигнал (Emergency Stop Signal)
– Нагадування про паски безпеки
– Кріплення ISOFIX для встановлення дитячих крісел
на задніх сидіннях

*Стандарт на двигунах D300 і P380. **Стандарт на двигунах D300, P300 і P380.

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

Щодо наявності всіх функцій та опцій зверніться до місцевого дилера Land Rover.

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 2
ОБЕРІТЬ ДВИГУН

ОБЕРІТЬ ДВИГУН
До Вашого вибору 6 двигунів: три — дизелі та три — бензинові. Range Rover Velar легко досягає найвищої
продуктивності завдяки своїй передовій лінійці вдосконалених та паливоощадливих дизельних і бензинових
двигунів, які оснащено високочутливою 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

ТРАНСМІСІЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ДВИГУНА ТА ПАЛИВООЩАДЛИВІСТЬ
ДИЗЕЛЬ

ТРАНСМІСІЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ДВИГУНА ТА ПАЛИВООЩАДЛИВІСТЬ

АВТОМАТИЧНА

АВТОМАТИЧНА

АВТОМАТИЧНА

Повний привод (AWD)

Повний привод (AWD)

Повний привод (AWD)

Максимальна потужність (к. с./ об/хв)

180/4000

240/4000

300/4000

Максимальний крутний момент (Нм/ об/хв)

430/1500

500/1500

700/1500

1999

1999

2993

4

4

6

Рядний

Рядний

Поздовжня установка V6

ПОТУЖНІСТЬ (К. С.)

D180

Силова передача

Робочий об'єм двигуна (см³)
Кількість циліндрів
Розміщення циліндрів у двигуні

D240

D300*

АВТОМАТИЧНА

Повний привод (AWD)

Повнопривідний (AWD)

Повний привод (AWD)

Максимальна потужність (к. с./ об/хв)

250/5500

300/5500

380/6500

Максимальний крутний момент (Нм/ об/хв)

365/1200

400/1500

450/3500

1998

1998

2995

4

4

6

Рядний

Однорядний

V6

P250

Силова передача

Робочий об'єм двигуна (см³)
Кількість циліндрів
Розміщення циліндрів у двигуні

P300*

P380*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість

км/год

201

217

241

Максимальна швидкість

км/год

217

234

250

Розгін (секунд)

0-100 км/год

8,9

7,3

6,5

Розгін (секунд)

0-100 км/год

6,7

6,0

5,7

Від 12,7

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО
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АВТОМАТИЧНА

ПОТУЖНІСТЬ (К. С.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИН

АВТОМАТИЧНА

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО

Міський режим

л/100 км

Від 6,2

Від 7,2

Від 7,4

Міський режим

л/100 км

Від 9,1

від 9,5

Заміський режим

л/100 км

Від 4,9

Від 5,1

Від 5,8

Заміський режим

л/100 км

Від 6,7

від 6,9

Від 7,5

Комбінований режим

л/100 км

Від 5,4

Від 5,8

Від 6,4

Комбінований режим

л/100 км

Від 7,6

від 7,8

Від 9,4
Від 287

Викиди CO 2 у міському режимі

г/км

Від 162

Від 189

Від 194

Викиди CO 2 у міському режимі

г/км

Від 208

від 216

Викиди CO 2 у заміському режимі

г/км

Від 130

Від 134

Від 152

Викиди CO 2 у заміському режимі

г/км

Від 153

від 156

Від 171

Викиди CO 2 у комбінованому режимі

г/км

Від 142

Від 154

Від 167

Викиди CO 2 у комбінованому режимі

г/км

Від 173

від 178

Від 214

*Якщо автомобіль оснащено 18-дюймовими дисками, то максимальна швидкість становитиме 220 км/год.

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

Дані випробувань відповідно до законодавства ЄС. Тільки з метою порівняння. Фактичні значення можуть відрізнятися. Попередження про низький рівень пального приблизно при 9 літрах.
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 3
ОБЕРІТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОБЕРІТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
Цей посібник допоможе вам обрати свій ідеальний Range Rover Velar. Хай яку модель ви оберете, Range Rover Velar зі
стандартною специфікацією чи з одним із трьох специфікаційних пакетів, – S, SE або HSE, ви завжди можете обрати
додаткові опції з тих, які описано на 70-ій сторінці, щоб надати своєму автомобілеві ще більшої індивідуальності.

S

SE

S
КОЛІСНІ ДИСКИ

HSE

R-DYNAMIC – SE

– 20-дюймові 7-спицеві диски 'Style 7014'

– 21-дюймові 5-спицеві 'Style 5047'

При виборі R-Dynamic:

При виборі R-Dynamic:

При виборі R-Dynamic:

ФАРИ

– Матрично-лазерні світлодіодні фари з фірмовими денними
ходовими вогнями (включно з омивачами високого тиску)

– Матрично-лазерні світлодіодні фари з фірмовими денними
ходовими вогнями (включно з омивачами високого тиску)

– Матрично-лазерні світлодіодні фари з фірмовими денними
ходовими вогнями (включно з омивачами високого тиску)

СИСТЕМИ ЗРУЧНОСТІ

– Сенсорне безконтактне відчинення багажного відділення
(Powered Gesture Tailgate)
– Автоматично затемнювані дзеркала з функцією
автоматичного складання та обігріву з підсвічуванням
простору довкола дверей

– Сенсорне безконтактне відчинення багажного відділення
(Powered Gesture Tailgate)
– Автоматично затемнювані дзеркала з функцією
автоматичного складання та обігріву з підсвічуванням
простору довкола дверей

– Сенсорне безконтактне відчинення багажного відділення
(Powered Gesture Tailgate)
– Автоматично затемнювані дзеркала з функцією
автоматичного складання та обігріву з підсвічуванням
простору довкола дверей
– Кермо з електрорегулюванням налаштувань

СИДІННЯ

– Сидіння з перфорованої зернистої шкіри
– сидіння з 10 налаштуваннями з пам'яттю положення сидіння
водія (у тому числі задній підлокітник та нахил спинок
із електроприводом)

– Сидіння з перфорованої зернистої шкіри
– сидіння з 10 налаштуваннями з пам'яттю положення сидіння
водія (у тому числі заднійпідлокітник та нахилення спинок
із електроприводом)

При виборі R-Dynamic:

При виборі R-Dynamic:

– Сидіння із перфорованої шкіри Windsor
– сидіння з 20 налаштуваннями з пам'яттю положення
сидіння водія водія/пасажира, передні з функцією
масажу та з підігрівом/охолодженням (у тому числі задній
підлокітник та нахил спинок із електроприводом)
– Шкіряне кермо,* та кришка подушки безпеки з хромовим
окантуванням.
– Матові хромовані перемикачі передач
– До Luxury Pack входить: оздоблення шкірою Windsor низу
верхньої частини дверей та середини панелі приладів

ІНФОРМАЦІЙНОРОЗВАЖАЛЬНА
СИСТЕМА

–
–
–
–

–
–
–
–

Додатки Land Rover InControl
Pro Services та Wi-Fi Hotspot
Navigation Pro
Система об'ємного звучання Meridian на 825 Вт з
17 динаміками
– Цифрова віртуальна панель приладів з дисплеєм

–
–
–
–

СИСТЕМИ
ДОПОМОГИ ВОДІЮ

– Камера заднього виду

– Камера заднього виду
– Пакет Drive складається з системи моніторингу "мертвих
зон" (Blind Spot Monitor), системи контролю ступеня втоми
водія (Driver Condition Monitor), системи розпізнавання
дорожніх знаків (Traffic Sign Recognition) та адаптивного
обмежувача швидкості (Adaptive Speed Limiter)
– Пакет Park складається з системи сенсорів паркування
по периметру автомобіля (360° Parking Aid) та системи
виявлення транспорту, що наближається під час руху
заднім ходом (Reverse Traffic Detection)

– Камера заднього виду
– Пакет Drive Pro складається з адаптивного круїз-контролю
з функцією автоматичного підтримання дистанції та
інтелектуального екстреного гальмування, системи
утримання смуги руху (Lane Keep Assist), системи
моніторингу "мертвих зон" з активним запобіганням
зіткнення (Blind Spot Assist), системи контролю
ступеня втоми водія (Driver Condition Monitor),
системи розпізнавання дорожніх знаків (Traffic Sign
Recognition) та адаптивного обмежувача швидкості
(Adaptive Speed Limiter)
– Пакет Park Pro складається з системи допомоги під час
паркування (Park Assist), куди входить і система сенсорів
паркування по периметру автомобіля (360° Parking Aid),
та системи виявлення транспорту, що наближається під
час руху заднім ходом (Reverse Traffic Detection)

– 19-дюймові 5-спицеві ‘Style 5046‘ з темно-сірим покриттям

R-DYNAMIC – HSE

48

Додатки Land Rover InControl
Pro Services та Wi-Fi Hotspot
Navigation Pro
Акустична система Meridian™ на 380 Вт з 11 динаміками

*Кермо, оздоблене шкірою, відповідає конкретному оздобленню салону.

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

HSE

– 19-дюймові 5-спицеві ‘Style 5046‘

– Сидіння із перфорованої зернистої шкіри з боковими
подушками із замші

R-DYNAMIC – S

SE

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

– 20-дюймові 10-спицеві ‘Style 1032‘ з темно-сірим
покриттям

– Сидіння із перфорованої зернистої шкіри з подушками
сидінь із штучної замші

– 21-дюймові 10-спицеві ‘Style 1033‘ з темно-сірим
покриттям

Додатки Land Rover InControl
Pro Services та Wi-Fi Hotspot
Navigation Pro
Система об'ємного звучання Meridian на 825 Вт з
17 динаміками
– Цифрова віртуальна панель приладів з дисплеєм

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР'ЄР

ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР'ЄР

50

ОБЕРІТЬ ДАХ

ОБЕРІТЬ КОЛІР АВТОМОБІЛЯ

Оберіть з опційного розсувного чи фіксованого панорамного даху, обидва з яких посилюють відчуття простору в інтер'єрі
автомобіля та сповнюють його природним світлом. Фіксований панорамний дах надає можливість насолоджуватися видом за
будь-якої погоди. При відкритті розсувного панорамного даху простір та природне світло сповнюють салон автомобіля. Окрім
того, ви можете вибрати дах, пофарбований у колір кузова, чи чорний контрастний дах, котрий ще сильніше індивідуалізує
екстер'єр вашого автомобіля.

Тепер, коли ви обрали стиль даху, ви можете обрати колір екстер'єру авто. У наших фарбах застосовуються новітні пігментні технології.
Наші фарби без ефекту металіка дають глибокий рівний колір. Опційні металіки нададуть глянцевої завершеності, яка підкреслюватиме
індивідуальність вашого авто. А опційні преміум металізовані фарби посилять як колір, так і інтенсивність покриття, що додасть вашому
автомобілю ще більше презентабельності.

Дах кольору кузова (стандарт)

Фіксований панорамний дах кольору кузова (опція)

Розсувний панорамний дах кольору кузова (опція)

Fuji White (неметалік)

Narvik Black* (неметалік)

Чорний контрастний розсувний панорамний дах*
(опція)

Чорний контрастний фіксований панорамний дах*
(опція)

Чорний контрастний дах* (опція)

Indus Silver (Металік)

Corris Grey** (Металік)

*Чорний контрастний дах не доступний із кольором екстер'єру Narvik Black або Santorini Black. Включає низ переднього бампера, облицювання нижньої частини дверей,
низ заднього бампера, оздоблення вихлопних труб та кришку буксирного кільця кольору Corris Grey і кришку заднього буксирного кільця з окантовкою кольору Indus Silver.
**Включає кришку заднього буксирного кільця з окантовкою кольору Indus Silver.

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

Показано автомобіль: R-Dynamic HSE.

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР'ЄР

Firenze Red (Металік)

Aruba (Преміум металік)
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Byron Blue (Металік)

Kaikoura Stone (Металік)

Carpathian Grey (Преміум металік)

Yulong White (Металік)

Santorini Black* (Металік)

Silicon Silver** (Преміум металік)

*Чорний контрастний дах не доступний із кольором екстер'єру Narvik Black або Santorini Black. Включає низ переднього бампера, облицювання нижньої частини дверей,
низ заднього бампера, оздоблення вихлопних труб та кришку буксирного кільця кольору Corris Grey і кришку заднього буксирного кільця з окантовкою кольору Indus Silver.
**Включає кришку заднього буксирного кільця з окантовкою кольору Indus Silver.

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

Показано автомобіль: R-Dynamic HSE.

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

53

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР'ЄР

ОБЕРІТЬ ДИЗАЙН-ПАКЕТИ RANGE ROVER VELAR
Ви можете ще більше підкреслити індивідуальність свого Range Rover Velar, додавши будь-який з наведених нижче пакетів зовнішнього
оздоблення: Premium Exterior Pack, Black Exterior Pack та Premium Black Exterior Pack. Кожен з них підносить індивідуальність вашого
Range Rover Velar на вищий рівень, надаючи йому неперевершеної оригінальності.
Зверніть увагу, що ці пакети недоступні на моделях R-Dynamic. Натомість для моделі Range Rover Velar R-Dynamic доступний пакет
R-Dynamic Black. Див. стор. 56 та 57.
СТАНДАРТНИЙ ЕКСТЕР'ЄР RANGE ROVER VELAR

Внутрішнє окантування
радіаторної решітки Atlas

Сітка решітки радіатора Atlas
Нижня пластина чорного
матового кольору

Оздоблення тонкою смужкою
чорного матового кольору
Бічні вентиляційні решітки з
оздобленням Atlas

Окантування кришки
буксирувального отвору Dark
Techno Silver

Логотип на капоті та на багажнику
RANGE ROVER оздоблення Atlas

ПАКЕТ ЕКСТЕР'ЄРУ PREMIUM RANGE ROVER VELAR

ПАКЕТ ЕКСТЕР'ЄРУ BLACK

Середнє оздоблення Narvik Black

Внутрішнє окантування
радіаторної решітки Narvik Black

Нижня пластина Atlas

Нижнє оздоблення Narvik Black
Передні протитуманні фари

Нижнє оздоблення чорного
матового кольору

Оздоблення тонкою смужкою
Narvik Black

Нижня частина обшивки дверей
Narvik Black
Нижня частина переднього
бампера Narvik Black

Нижня частина заднього бампера
Narvik Black
Окантування кришки
буксирувального отвору
Indus Silver

Сітка решітки радіатора
Narvik Black

Нижня пластина Narvik Black

Кришка буксирувального отвору
кольору Corris Grey

Нижні частини дзеркал Gloss
Black з корпусом Narvik Black
Бічні повітрозабірники та
пластина оздоблення дверей
Narvik Black

ПАКЕТ ЕКСТЕР'ЄРУ PREMIUM BLACK

Окантування кришки
буксирувального отвору
Narvik Black

Кришка буксирувального отвору
кольору Narvik Black

Нижня пластина Narvik Black

Середнє оздоблення Narvik Black
Нижнє оздоблення Narvik Black
Передні протитуманні фари

Логотип на капоті та на багажнику
RANGE ROVER Narvik Black

Для уточнення наявності всіх функцій та опцій зверніться до місцевого дилера Land Rover.

ДВИГУН

Нижня частина переднього
бампера Narvik Black

Кришка буксирувального отвору
кольору Narvik Black

Логотип на капоті та на багажнику
RANGE ROVER Narvik Black

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

Автомобіль на зображенні: Range Rover Velar HSE. Будь ласка, зверніть увагу, колісні диски, показані на автомобілях, опційні і не входять до пакета.

МОДЕЛЬ

Нижня частина обшивки дверей
Narvik Black

Окантування кришки
буксирувального отвору
Narvik Black

Нижня частина заднього бампера
Narvik Black

Нижня частина переднього
бампера з оздобленням чорного
матового кольору
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Оздоблення тонкою смужкою
Narvik Black

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР'ЄР

ОБЕРІТЬ ПАКЕТ RANGE ROVER VELAR
R-DYNAMIC BLACK
Ексклюзивний пакет R-Dynamic Black Pack підкреслює спортивну поставу Range Rover Velar R-Dynamic.
Можна замовити з усіма кольорами екстер'єру, включає сітку решітки радіатора Narvik Black, пластини
повітрозабірників на капоті, логотип на капоті та на багажнику Narvik Black.

Сітка решітки радіатора чорного глянцевого кольору
Внутрішнє окантування радіаторної
решітки Narvik Black

Пластини повітрозабірників на капоті Narvik Black
Вставки повітряної завіси кольору Narvik Black

Логотип на капоті та на багажнику
RANGE ROVER Narvik Black

Бічні повітрозабірники та пластина оздоблення
дверей Narvik Black

Нижні частини дзеркал Gloss Black з корпусами
Narvik Black

Нижня пластина Narvik Black

Автомобіль на зображенні: R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом,
чорним контрастним дахом, тонованим склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 спицями
‘Style 9007‘ з оздобленням Diamond Turned.
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МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

57

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР'ЄР

ОБЕРІТЬ КОЛІСНІ ДИСКИ
Ви можете обирати з 18 стилів колісних дисків, усі з них доступні для кожної моделі. Градація розмірів від 18 дюймів
до дуже привабливих 22 дюймів. Кожен із 18 стилів має свій оригінальний дизайн і додає своїх оригінальних рис до
загального враження від автомобіля.

58

18-ТИ ДЮЙМОВІ 10-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 1021‘

18-ТИ ДЮЙМОВІ 15-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 1022‘
Стандартно на Range Rover Velar
та Range Rover Velar R-Dynamic

19-ТИ ДЮЙМОВІ 5-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 5046‘
Стандартно на Range Rover Velar S

19-ТИ ДЮЙМОВІ 5-ТИ СПИЦЕВІ
'STYLE 5046‘ З ТЕМНО-СІРИМ
ПОКРИТТЯМ
Стандартно на
Range Rover Velar R-Dynamic S

20-ДЮЙМОВІ 7 -МИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 7014‘
Стандартно на
Range Rover Velar SE

21-ДЮЙМОВІ 5 -ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 5047‘ З ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED

21-ДЮЙМОВІ 10-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 1033‘ З ГЛЯНЦЕВИМ
ЧОРНИМ ПОКРИТТЯМ

21-ДЮЙМОВІ 10-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 1033‘ З ТЕМНО-СІРИМ
ПОКРИТТЯМ
Стандартно на Range Rover Velar
R-Dynamic HSE

22-ДЮЙМОВІ 7 -МИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 7015‘

20-ДЮЙМОВІ 7 -МИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 7014‘ З ЧОРНИМ
ГЛЯНЦЕВИМ ПОКРИТТЯМ

20-ТИ ДЮЙМОВІ 10-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 1032‘

20-ТИ ДЮЙМОВІ 10-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 1032‘ З З ТЕМНО-СІРИМ
ПОКРИТТЯМ
Стандартно на
Range Rover Velar R-Dynamic SE

20-ТИ ДЮЙМОВІ 10-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 1032‘ З ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED

21-ТИ ДЮЙМОВІ 5-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 5047‘
Стандартно на
Range Rover Velar HSE

22-ДЮЙМОВІ 7 -МИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 7015‘ З ГЛЯНЦЕВИМ
ЧОРНИМ ПОКРИТТЯМ

22-ДЮЙМОВІ 9 -ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 9007‘

22-ДЮЙМОВІ 9 -ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 9007‘ З ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВІ 10-ТИ СПИЦЕВІ
‘STYLE 1051‘ З ТЕМНО-СІРИМ
ПОКРИТТЯМ З ОЗДОБЛЕННЯМ
DIAMOND TURNED*

*Land Rover Gear – тільки як аксесуар. Автомобіль замовляється зі стандартними колісними дисками і додатково замовляються диски як аксесуар за окрему плату. Потрібні шини 285.

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

Для уточнення наявності всіх функцій та опцій зверніться місцевого дилера Land Rover.
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР
ОБЕРІТЬ МАТЕРІАЛ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СИДІНЬ
Сидіння можна обрати з п'яти різних високоякісних матеріалів, з механічним чи електрорегулюванням,
у тому числі опційну пам'ять, функції підігріву, охолодження та масажу. До матеріалів сидінь належать
Luxtec та штучна замша, перфорована зерниста шкіра та штучна замша, перфорована шкіра Windsor та
сидіння, виготовлені з абсолютно нових високоякісних тканин та штучної замші. Усе це доступно як опція
для всіх варіантів.

Luxtec та штучна замша

А - 8 налаштувань сидінь

Б - 10 налаштувань сидінь

В - 10 налаштувань сидінь
з пам'яттю положення

Г - 18 налаштувань сидінь
з пам'яттю положення,
передні сидіння з функцією
масажу та функцією
підігріву/охолодження

Д - 20 налаштувань
сидіньз пам'яттю положення,
передні сидіння з функцією
масажу та функцією
підігріву/охолодження*

Вперед/Назад

Ручн. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Висота подушки

Ручн. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Електр. (4)

Електр. (4)

Електр. (2)

Електр. (2)

Ручн. (2)

Електр. (2)

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Розширення подушки
Нахил спинки

Ручн. (2)

Електр. (2)

Електр. (2)

Поперек
Бічна підтримка
Висота підголовника

Ручн. (2)

Ручн. (2)

Ручн. (2)

Регулятор підголовника
підвищеного комфорту

Ручн. (2)

ФУНКЦІЇ
Пам'ять положення водійського сидіння

–

–

4

4

4

Пам'ять положення
пасажирського сидіння

–

–

–

4

4

Підігрів та охолодження передніх сидінь

–

–

8

4

4

Масажні передні сидіння

–

–

–

4

4

Задній центральний підлокітник

–

4

4

4

4

Регулювання спинок задніх сидінь

–

–

4

4

4

Підігрів передніх сидінь

8

8

8

–

–

Підігрів задніх сидінь

8

8

8

8

8

ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ
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В

Г

Д

Luxtec та штучна замша: технічно передовий Luxtec є ніжним на дотик матеріалом,
який доповнюється штучною замшею. Це екологічна, легка, високоякісна
мікроволокниста замшева тканина, виготовлена з перероблених матеріалів.

4

8

–

–

–

Перфорована зерниста шкіра: зерниста шкіра з тисненням структури натуральної
шкіри, що робить її водночас міцною і легкою.

–

–

4

–

–

Перфорована зерниста шкіра та штучна замша: зерниста шкіра з тисненням
структури натуральної шкіри, що робить її водночас міцною і легкою. Вона пасує до
штучної замші, яка є екологічно стійкою, легкою, високоякісною мікроволокнистою
замшевою тканиною, виготовленою з повторно використаних матеріалів.

–

–

4

–

–

Перфорована шкіра Windsor: Гладка за зовні і надзвичайно еластична на
дотик, шкіра Windsor виготовляється з високоякісної сировини, яка проходить
мінімальну обробку. Вона має легко пофарбоване покриття, і відтак є більш
природним виробом.

–

–

–

8

4

Високоякісні тканина та штучна замша**: Високоякісна сучасна тканина
виготовляється у спільно з провідним європейським виробником якісних
оббивних тканин Kvadrat. Цей матеріал являє собою абсолютно нову опцію.

–

–

–

8

4

*При виборі інформаційно-розважальної системи для пасажирів на задніх сидіннях, сидіння з 20 налаштуваннями замінюються сидіннями з 18 налаштуваннями.
**Доступно тільки, коли вибрано пакет Premium Textile Interior (Інтер'єр з високоякісної тканини).

Для уточнення наявності всіх функцій та опцій зверніться до місцевого дилера Land Rover.

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

Високоякісна тканина та штучна замша**

Б

4 Стандарт 8 Опційно – недоступно.

ДВИГУН

Перфорована шкіра Windsor

A

4 Стандарт 8 Опційно – недоступно.

МОДЕЛЬ

Перфорована зерниста
шкіра та штучна замша

МАТЕРІАЛ СИДІНЬ

РУХ

Нахил подушки

Перфорована зерниста шкіра

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

ОБЕРІТЬ
КОМБІНАЦІЮ
КОЛЬОРІВ
ІНТЕР'ЄРУ

Ebony

КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР'ЄРУ

(наявні з перфорованою зернистою шкірою або перфорованою шкірою Windsor)

Пропонуємо до вашого вибору широкий спектр комбінацій кольорів
на всі смаки, які в інтер’єрному поєднанні створюють атмосферу
довершеного комфорту. Показані комбінації кольорів доступні на
всіх моделях, прогляньте, будь ласка, таблицю на стор. 60 та 61 щодо
функціональності сидінь та доступності матеріалу.

Затишок та комфорт — саме
такі відчуття викликає салон
Range Rover Velar, де всі
варіанти матеріалів, оздоблень
та оформлення поєднано так
легко та досконало. Щоб обрати
комбінації кольорів, скористайтеся
наведеною нижче таблицею.
Або на стор. 63-65 перегляньте
увесь спектр докладніше.

На зображенні: Інтер'єр SE кольору Ebony з перфорованою зернистою шкірою Ebony та оздобленням
Shadow Aluminium.

Acorn

Light Oyster

(доступно з перфорованою зернистою шкірою чи перфорованою шкірою Windsor)

ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ

ДВЕРНИЙ
ПІДЛОКІТНИК ТА
НИЖНЯ ЧАСТИНА
ДВЕРЕЙ

ВЕРХНЯ
ЧАСТИНА ДВЕРЕЙ

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА
ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ

ВІДСІК ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ

СЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА ПАНЕЛІ
ПРИЛАДІВ
Ebony

A

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

B

Acorn

Acorn

Ebony

Ebony

Acorn

Acorn

C

Light Oyster

Light Oyster

Ebony

Ebony

Light Oyster

Light Oyster

D

Ebony/Ebony*

E

Light Oyster/Ebony*

F

Eclipse/Ebony*

G

Vintage Tan/Ebony*

H

Dapple Grey/Ebony

I

Dapple Grey/Light Oyster

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Light Oyster

Ebony

Ebony

Light Oyster

Light Oyster

Eclipse

Ebony

Ebony

Eclipse

Eclipse

Vintage Tan

Ebony

Ebony

Vintage Tan

Vintage Tan

Dapple Grey/Ebony

Ebony

Ebony

Dapple Grey

Ebony

Dapple Grey/Light Oyster

Ebony

Ebony

Dapple Grey

Light Oyster

(доступно з перфорованою зернистою шкірою чи перфорованою шкірою Windsor)

На зображенні: Інтер'єр SE кольору Acorn з перфорованою зернистою шкірою Acorn та панеллю
Satin Blonde Linear.

*Поєднання двох тонів — стандарт на R-Dynamic S, SE та HSE. Опційно на всіх інших моделях Range Rover Velar.

На зображенні: Інтер'єр SE кольору Light Oyster з перфорованою зернистою шкірою Light Oyster та панеллю
Argento Pinstripe High Gloss.

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 5
ORОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

Ebony/Ebony

(наявні з luxtec із штучною замшею або перфорованою зернистою шкірою та штучною замшею)

На зображенні: Інтер'єр R-Dynamic SE кольору Light Oyster/Ebony з перфорованою зернистою шкірою
Light Oyster і штучною замшею та панеллю Вуглецеве волокно з оздобленням Copper Wire Weave.

Eclipse/Ebony

Range Rover Velar пропонує сучасну альтернативу шкірі:
високотехнологічну та майстерно виготовлену тканину. Завдяки
нашій співпраці з провідним європейським виробником якісних
оббивних тканин Kvadrat при виборі поєднань кольорів*, ви можете
обрати довговічні тканини із суміші різних типів вовни та штучної
замші. Перевірені у найскладніших випробуваннях, ці технологічно
передові текстильні вироби є прекрасною альтернативою шкірі й
доступні у всіх моделях.

На зображенні: Інтер'єр R-Dynamic SE кольору Ebony/Ebony з перфорованою зернистою шкірою Ebony
і штучною замшею та панеллю Вуглецеве волокно з оздобленням Copper Wire Weave.

На зображенні: Інтер'єр R-Dynamic HSE кольору Dapple Grey/Ebony з високоякісною тканиною Dapple Grey
і штучною замшею та з панеллю Satin Charcoal Ash.

Dapple Grey/Light Oyster

(доступно з перфорованою шкірою Windsor)

На зображенні: Інтер'єр R-Dynamic SE кольору Eclipse/Ebony з перфорованою зернистою шкірою Eclipse
і штучною замшею та панеллю Вуглецеве волокно з оздобленням Copper Wire Weave.

На зображенні: Інтер'єр R-Dynamic HSE кольору Dapple Grey/Light Oyster з високоякісною тканиною
Dapple Grey і штучною замшею та з панеллю Satin Charcoal Ash.

На зображенні: Інтер'єр R-Dynamic HSE кольору Vintage Tan/Ebony з перфорованою шкірою Windsor кольору
Vintage Tan/Ebony і штучною замшею та панеллю Вуглецеве волокно з оздобленням Copper Wire Weave.

Кольори інтер'єру представлені тільки для довідки і не відносяться до всієї модельної специфікації.

МОДЕЛЬ

Dapple Grey/Ebony

ВИСОКОЯКІСНІ ТКАНИНИ

(доступно з перфорованою зернистою шкірою та штучною замшею чи перфорованою шкірою Windsor)

Vintage Tan/Ebony

(доступно з перфорованою зернистою шкірою та штучною замшею чи перфорованою
шкірою Windsor)
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Light Oyster/Ebony

ДВИГУН

*Доступно тільки, коли вибрано пакет Premium Textile Interior (Інтер'єр з високоякісної тканини).

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 5
ORОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

ОБЕРІТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ
Тепер, коли ви обрали поєднання кольорів інтер'єру, оберіть одне з восьми оздоблень,
розміщених над дверними підлокітниками, позначено нижче цифрою 1.

66

СТАНДАРТНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

ОПЦІЙНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

Range Rover Velar – оздоблення Cosmic Grey

Панель Satin Blonde Linear

Панель Satin Charcoal Ash

Range Rover Velar R-Dynamic – оздоблення Shadow Aluminium*

Панель Argento Pinstripe High Gloss

Панель Satin Umber Linear

Панель Grand Black

Карбонове волокно з оздобленням Copper Wire Weave

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

*Опційно на Range Rover Velar.
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР

ОБЕРІТЬ ДИЗАЙН-ПАКЕТ ІНТЕР'ЄРУ
Щоб додати своєму салону індивідуальних і вишуканих штрихів,
ви можете обрати один з трьох дизайн-пакетів інтер'єру.

S MODEL

ПАКЕТ LUXURY*

ПАКЕТ LUXURY PLUS*

ПАКЕТ PREMIUM TEXTILE

У стандартній комплектації до моделі Range Rover Velar входять сидіння з
перфорованої зернистої шкіри, Cut Diamond grain Luxtec на середній частині
панелі приладів та нижній частині дверей. Кермо оздоблено шкірою, з чорними
перемикачами передач.

Шкіра Windsor на середній частині панелі приладів та нижній частині дверей.
Кермо оздоблено шкірою,** кришка подушки безпеки з хромовим окантуванням
та матові хромовані перемикачі передач.

Шкіра Windsor на середній та верхній частині панелі приладів, верхніх та нижніх
частинах дверей.

Сидіння, оббиті високоякісною тканиною із суміші різних типів вовн та штучною
замшею. Перевірені у найскладніших випробуваннях, ці високотехнологічні тканини
є прекрасною альтернативою шкірі й доступні у всіх моделях.

Кермо оздоблене шкірою,** кришка подушки безпеки з хромовим окантуванням
та матові хромовані перемикачі передач.

Cut Diamond grain Luxtec на середній частині панелі приладів та нижній
частині дверей.

Кермо, оздоблене штучною замшею з матовим хромованим окантуванням та
перемикачами передач.

І на завершення – автоматично затемнювані дзеркала з функцією автоматичного
складання та обігріву, з підсвічуванням простору довкола дверей.
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*R-Dynamic попередньо вибрані з оздобленим шкірою кермом, кришкою подушки безпеки з хромовим окантуванням та матовими хромованими перемикачами передач.
**Колір оздоблення шкірою керма відповідає оздобленню салону.
Для уточнення наявності всіх функцій та опцій зверніться до місцевого дилера Land Rover.

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

КРОК 6
ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER
ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ
Щоб допомогти вам виразити свою індивідуальність та визначитись щодо потрібних вам функцій та характеристик у своєму Range Rover Velar,
вам пропонується різноманіття опцій під час замовлення вашого автомобіля.

Для уточнення наявності всіх функцій та опцій зверніться до технічних характеристик і цінового довідника або до місцевого дилера Land Rover.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКСТЕР'ЄРУ
Рейлінги
Пропоновані рейлінги полегшують монтаж поперечин і відповідають
усім вимогам щодо надійного й безпечного перевезення багажу
на даху. Заздалегідь задані точки кріплення гарантують фіксацію
поперечин в оптимальному положенні для розподілення ваги
та забезпечення динаміки. Доступні в чорному або сріблястому
оздобленні. Недоступні як аксесуари Land Rover Gear.
Без емблем
Ви маєте можливість зняти із задньої частини автомобіля як емблему
моделі, так і емблему двигуна.
Тоноване скло
Забезпечує приватність пасажирів завдяки обмеженюю проникності
світла вітрового скла.
Автоматично затемнювані дзеркала з функцією складання з
електрорегулюванням та підігрівом, з підсвічуванням простору
довкола дверей*
Ці вдосконалені дзеркала з підігрівом складаються з допомогою
силового привода, щоб уникнути пошкодження під час паркування
у вузьких місцях. Крім того, дзеркало заднього огляду оснащено
функцією автоматичного затемнення, що поліпшує оглядовість
під час маневрування. Лампи підсвічення, вбудовані на зворотній
стороні дзеркал, показують контур Range Rover Velar. Ці дзеркала
також оснащено функцією пам'яті, яка інтегрована з пам'яттю
сидінь. Установки обраних положень сидінь та дзеркал автоматично
пропонуватимуться як налаштування за замовчуванням.

Фіксований або розсувний панорамний дах
Докладніше див. стор. 11.
Високоякісні матрично-лазерні світлодіодні фари з фірмовими
денними ходовими вогнями (DRL)
Докладніше див. стор. 36.
Матричні світлодіодні фари з фірмовими денними ходовими
вогнями (сюди входить також система адаптивних ходових вогнів
та інтелектуальна система відхиляння променів з метою
запобігання засліпленню водіїв зустрічних автомобілів)
Докладніше див. стор. 36.
Матрично-лазерні світлодіодні фари з фірмовими
денними ходовими вогнями (сюди входить також система
адаптивних ходових вогнів та інтелектуальна система
відхиляння променів з метою запобігання засліпленню водіїв
зустрічних автомобілів)
Докладніше див. стор. 36.

ШИНИ ТА ЗАПАСНІ КОЛЕСА

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ВОДІЮ

Літні шини
Літні шини є опційними для всіх розмірів колісних дисків,
за винятком 18-дюймового. Індекс припустимого навантаження
на шину та номінальні значення швидкостей залежать від розмірів
колісних дисків.

Підігрівач двигуна
Холодними зимовими ранками ця система надаватиме вам
неоціненну допомогу, оскільки двигун запускатиметься швидше,
зношуватиметься менше та зменшуватиме споживання пального.
До того ж, це екологічніший шлях для запуску автомобіля.

Повнорозмірне запасне колесо
При виборі повнорозмірного запасного колеса висота підлоги
багажника збільшується приблизно на 10 см, що зменшує вантажний
простір до 558 літрів. Включно з набором інструментів.

350-міліметрові передні гальма
Збільшена теплова маса 350-міліметрових передніх гальм підвищує
стійкість до ослаблення гальмування.

Запасне колесо зменшеного розміру зі стальним диском
Запасне колесо зменшеного розміру зі стальним диском. Включно з
набором інструментів.
Запасне колесо зменшеного розміру з легкосплавним диском
Полегшене запасне колесо зменшеного розміру з легкосплавним
диском. Включно з набором інструментів.

Рейлінги

Система ремонту шин
До неї входить електричний насос та банка герметика для виконання
тимчасового ремонту та повторного накачування у разі проколу
діаметром до 6 мм на ділянці протектора шини, але не в стінках шин.

Сенсорне безконтактне відчинення багажного відділення
(Powered Gesture Tailgate)
Сенсорне відчинення багажного відділення (Powered Gesture
Tailgate) дає змогу водієві відчиняти та зачиняти багажне відділення
з узбіччя без потреби фізично торкатися автомобіля чи брелка
з ключами. Система сумісна з буксирувальним пристроєм, відтак
ви можете з легкістю вийти із складних ситуацій.

Конфігуруєма динаміка (Configurable Dynamics)
Докладніше див. стор. 15.
Пневматична підвіска з електронним керуванням
(Electronic Air Suspension)
Докладніше див. стор. 17.

Повнорозмірне запасне колесо

Система контролю руху на всіх поверхнях
(All Terrain Progress Control)
Докладніше див. стор. 17.
Система адаптації до дорожніх умов 2 (Terrain response 2)
Докладніше див. стор. 18.
Система визначення глибини броду
Докладніше див. стор. 18.
Активний задній диференціал
(Active Rear Locking Differential).
Докладніше див. стор. 19.

Вітрове скло з підігрівом
Пропонує швидкий та зручний спосіб розморозити вітрове скло.
Форсунки омивача з підігрівом запобігають замерзанню рідини,
тож ви можете легко тримати в чистоті своє вітрове скло за
холодних умов.

Стандартні допоміжні функції
Докладніше див. стор. 28.
Система допомоги при паркуванні
Докладніше див. стор. 30.

Вітрове скло
і зниженим пропусканням інфрачервоного випромінювання Це
вітрове скло допомагає зменшити тепло і запобігти потраплянню
ультрафіолетових променів до салону.

Долання броду
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Докладніше читайте на нашому офіційному сайті: landrover.ua

*Пам'ять положень дзеркала синхронізується з пам'яттю сидінь лише коли обрано сидіння з пам'яттю.

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ
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ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ ТА СИДІНЬ
Важелі дистанційного складання задніх сидінь
Дистанційне складання задніх сидінь за допомогою важелів у
багажному відділенні вивільняє більше простору для багажу.

Комплект килимків
М’які ворсисті килимки для підлоги Ebony щільністю 510 г/м2 з
вистроченою емблемою Range Rover Velar надають інтер'єру
автомобіля довершеності. Вони справляють ефект замші кольору
Ebony і мають один шов Ebony.
Комплект високоякісних килимків
Високоворсисті килимки для підлоги Ebony щільністю 800 г/м2
з вилитою з металу емблемою Range Rover Velar підтвердять
ексклюзивний стиль вашого автомобіля. Вони справляють ефект
замші кольору Ebony і мають один шов Ebony.
Хромований кант панелі приладів*
Хромовані деталі, які оздоблюють приладову панель приладів.

Кермова колонка з електрорегулюванням налаштувань
Ця функція дає змогу здійснювати електричне регулювання
вильоту та кута нахилу керма. Пам'ять положень керма колонки
синхронізується з пам'яттю сидінь, якщо обрано сидіння з пам'яттю.

Кермо з підігрівом
Для максимального комфорту водія при холодному кліматі доступне
оздоблене шкірою кермо з підігрівом.

ЗРУЧНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ СИСТЕМИ
Кермо, оздоблене штучною замшею
Доступне абсолютно нове кермо, оздоблене штучною замшею
та матові хромовані перемикачі передач. Оздоблення керма дає
змогу надійніше втримувати його в руках, при холоді бути теплішим
і не перегріватися під сонячними променями. На додачу до всього,
оздоблення м'яке на дотик і чудово виглядає.
Кермо, оздоблене шкірою, з хромованим окантуванням
Кермо, оздоблене шкірою, з прекрасно інтегрованим хромованим
окантуванням, з перфорацією у внутрішньому ободі та гріпсами для
великого пальця для кращого утримання та комфорту.
Металева металева захисна пластина багажного відділення
з підсвіткою
При відчиненні багажного відділення вмикається освітлення
захисної пластини багажного відділення, яке світить м'яким синім
світлом. Вона захищає край вантажного простору від подряпин під
час завантажування та вивантажування. Недоступно із запасним
колесом повного розміру.

Металеві передні та задні накладки на пороги з підсвіткою**

Браслет безключового доступу Activity Key
Робить активне життя ще легшим. Це зручно: ви можете надягати
браслет Activity Key, щоб не носити з собою брелок з ключем.
Браслет міцний і абсолютно водонепроникний. Займайтеся
улюбленими справами, не розлучаючись з ключем від свого
автомобіля. Ви можете використовувати Activity Key в той час,
коли ключі, залишаються в автомобілі та деактивуються з
метою безпеки.

8-дюймова інформаційно-розважальна система для
пасажирів на задніх сидіннях
Докладніше див. стор. 21.

HomeLink®
HomeLink® System — це універсальний передавач, установлений
на зворотній стороні внутрішнього дзеркала заднього огляду. Цей
передавач можна запрограмувати працювати з 3 домашніми чи
офісними бездротовими керованими системами, такими як гаражні
ворота, автоматичні шлагбауми чи сторожове освітлення. Просто
встановивши окремі блоки дистанційного керування, що потрібні, як
правило, для кожної системи, водій більше не муситиме шукати їх в
салоні автомобіля при під’їзді додому.

Пакет Power Socket 3∆
Надає дві додаткові точки USB-заряджання у другому ряді та одну
додаткову розетку на 12 В спереду.

Металеві передні та задні накладки на пороги з підсвіткою**
Алюмінієві накладки з логотипом Range Rover чи R-Dynamic
доступні на стороні водія та на стороні переднього пасажира.

Цифрове телебачення
Докладніше див. стор. 21.
Пакет Power Socket 2‡
Надає дві додаткові точки USB-заряджання у другому ряді.

Проекційний дисплей на вітровому склі
Докладніше див. стор. 21.
Цифрова віртуальна панель приладів з дисплеєм
Докладніше див. стор. 21.

Activity Key

Аудіосистеми
Докладніше див. стор. 22.
Системи зв’язку
Докладніше див. стор. 24.

Оббивка стелі салону Morzine
Оббивка стелі салону тканиною доступна в кольорах Light Oyster
або Ebony.
Оббивка стелі салону замшею
Оббивка стелі салону високоякісною штучною замшею доступна
в кольорах Light Oyster або Ebony.

ЕЛЕМЕНТИ ТА ПАКЕТИ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ
Матові хромовані перемикачі передач
Доповніть вигляд та відчуття свого керма перемикачами преміумкласу. Для поєднання виключної зносостійкості з висококласним
оздобленням, перемикачі мають матове хромоване оздоблення.
†

Яскраві металеві педалі
Накладки з нержавійної сталі з оздобленням Bright на спортивні
педалі легко установлюються і мають приховані кріплення
для оздоблення.
Налаштовуване освітлення інтер'єру
Ця функція дозволяє змінювати колір і відтінок інтер'єру, змінюючи
атмосферу салону за настроєм. Всього є десять кольорів.
Відділення для рукавичок з охолодженням, яке замикається на ключ
Холодне повітря з системи кондиціонування надходити в відділення
для рукавичок.
Чотиризональний клімат-контроль
Ця система забезпечує окремі пристрої керування клімат-контролем
для водія, переднього пасажира та пасажирів, що розміщуються
по кожен бік на задніх сидіннях. Включає в себе додаткові отвори
в B-стійці. Обирається в комбінації з віділенням для рукавичок з
охолодженням, яке замикається на ключ.
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Іонізація повітря салону
Ця система гарантує чудове самопочуття для водія та пасажирів.
Вона поліпшує якість повітря в салоні, видаляє алергени, віруси,
бактерії, які переносяться повітрям, та пов'язані з ними запахи.
Робиться це шляхом іонізації часток повітря, що притягує їх до
поверхонь, а відтак повітря очищується. Її можна вмикати або
вимикати.
Підігрів двигуна з дистанційним керуванням і таймером
Ця функція підігріває двигун, спрямовуючи залишкове тепло у салон,
тож ще до моменту, коли вийдете з дому, в автомобілі буде тепло
й комфортно. Функція має вбудований 7-денний таймер. Її можна
використовувати щодня або одноразово до 16 днів наперед.
Перегороджувальна сітка багажного відділення
Призначена для захисту пасажирів автомобіля у разі зміщення
багажу. Після початкового установлення продавцем цю
перегороджувальну сітку легко зняти з допомогою відповідного
монтажного інструмента. Відповідає вимогам директиви ЄEК-17.

Фіксований отвір для буксирування
Коли інший автомобіль застряг у грязюці, снігу чи піску, ця функція
зможе по-справжньому показати себе. Стабільне, надійне та міцне —
ідельний для такої ситуації – особливо на бездоріжжі.

Пакет курця
У центральну консоль додається прикурювач та попільничка.
Пакет On/Off-Road
Для допомоги у їзді на різних поверхнях він додає систему
автоматичної адаптації до дорожніх умов 2 (Terrain response 2),
систему контролю руху на всіх поверхнях (All Terrain Progress
Control) та конфігуруєму динаміку (Configurable Dynamics).

Буксирувальний пристрій з електроприводом◊
Докладніше див. стор. 39.

Система допомоги при паркуванні з причепом
Система дозволяє вам контролювати напрям свого причепа під
час руху заднім ходом. Використовуючи селектор response 2 на
панелі керування Touch Pro, система контролює кермо автомобіля
для досягнення бажаної траєкторії причепа. Сенсорний екран
відображатиме поточну і бажану траєкторію руху причепа.

Знімний буксирувальний пристрій◊
Докладніше див. стор. 39.

Пакет Climate
До нього входить чотиризонний клімат-контроль, іонізація повітря
салону та охолоджуваний бардачок, який замикається на ключ.
Пакет Convenience
Він пропонує Activity Key, важелі дистанційного складання задніх
сидінь та перегороджувальну сітку багажного відділення.

Передова система допомоги при буксируванні

Рейки для фіксації багажу
Рейки для розміщення багажу висуваються та регулюються для
закріплення речей. Недоступно з запасним колесом повного розміру.

◊ Буксирована вага може варіювати залежно від двигуна. Уточнюйте інформацію у місцевого дилера Land Rover.
У разі вибору буксирувального пристрою з електроприводом або знімного буксирувального пристрою,
встановлюється також заглушка буксирувального отвору

*Доступний тільки при виборі освітлюваних накладок. **Логотип R-Dynamic на моделях R-Dynamic. †Доступність залежить від вибору опції керма. Для уточнення наявності всіх функцій та опцій
зверніться до місцевого дилера Land Rover. ‡ Недоступний з сидінням з 8-ми ступеневим ручним управлінням. ∆ Недоступний з сидінням з 8-ми ступеневим ручним управлінням чи з пакетом курця.

Докладніше читайте на нашому офіційному сайті: landrover.ua

HomeLink — це зареєстрована торговельна марка Johnson Controls, Inc.
®
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ОБЕРІТЬ АКСЕСУАРИ LAND ROVER
Доступний асортимент стильних, практичних та міцних аксесуарів, які надають вам можливість індивідуалізувати свій
Range Rover Velar. Ці аксесуари можна придбати через продавця автомобілів Land Rover та встановити їх на автомобіль будь-коли,
незалежно від його віку. Природно, що затверджені Land Rover аксесуари розроблено, випробувано та виготовлено за такими
самими вимогливими стандартами, що й оригінальне устаткування у вашому автомобілі.
Щоб знайти повний спектр аксесуарів і переглянути їхній каталог онлайн, будь ласка, шукайте ‘Аксесуари Land Rover’.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ТУРИЗМУ
Поперечні штанги багажника (при опційних рейлінгах, див стор. 70)
VPLYR0162
Елегантні рейлінги (які встановлюються лише опційно) полегшують
установлення поперечин для транспортувального спорядження
на даху. Заздалегідь задані точки кріплення гарантують фіксацію
поперечин в оптимальному положенні для розподілення ваги та для
забезпечення динаміки. Максимальне припустиме навантаження —
74 кг**. Міцні яскраві алюмінієві поперечини, що мають конструкцію
з Т-подібним прорізом, використовують усю свою довжину,
тим самим надаючи місце для кріплення декількох аксесуарів.
Аеродинамічний профіль зменшує опір повітря та рівень шуму.
Після встановлення висота автомобіля більшає на 93 мм.
Великий багажний бокс на даху*
VPLWR0100
Рейки, встановлені для вантажу, сприяють його компактному
розміщенню, а також дозволяють установити систему укладання
з комплектом закріплення багажу. Система швидкого монтажу
"Power-click" із вбудованим індикатором крутного моменту для
легкого та надійного кріплення однією рукою. Відкривається з
обох боків ручками, розміщеними на кришці та всередині боксу,
для зручного встановлення, завантаження та розвантаження.
Інтегрований нижній лист для додаткового безпечного
завантаження. Вантажопідйомність – вісім пар лиж/п'ять-шість
сноубордів, максимальна довжина лижі 205 см. Місткість 430 л.
Максимальне припустиме навантаження 74 кг**.
Бокс охолоджувача/нагрівача
VPLVS0176
Охолоджувач та нагрівач їжі та напоїв, який виконує функцію
підлокітника між сидіннями. Він має оздоблений шкірою верх й
утримується на місці за допомогою центрального паска безпеки.
Напруга на нього подається із задньої допоміжної розетки.
Ідеально підходить для тривалих поїздок із сім'єю.

Модуль для під'єднання та заряджання iPhone®
VPLRV0119
Модуль для під'єднання та заряджання iPhone дає змогу тримати
телефон під час заряджання у полі зорі. Встановлюється на місце
тримача чашки у центральній консолі. Якщо iPhone під'єднано, то
доступ до медіафайлів, які на ньому зберігаються, та керування ним
може виконуватися через інтегровану інформаційно-розважальну
систему.К онструкція тримача, така, що кнопкою "Home" можна
користуватися під час стоянки. Зарядний пристрій USB для iPhone
можна легко вимкнути, якщо USB-роз'єм потрібен для під'єднання
іншого пристрою.
Тримач для бездротового заряджання мобільного телефону
VPLRV0118
Тримач для бездротового заряджання телефону було розроблено
так, щоб мати змогу тримати його під час зарядки у полі зорі.
Встановлюється на місце тримача чашки у центральній консолі.
Тримач може безпечно утримувати на місці телефони завширшки до
73 мм. На зарядному пристрої світлодіод світиться, коли відбувається
заряджання, і вимикається, коли заряджання завершено.

Поперечні штанги багажника

Допоміжна система Click and Go
VPLRS0388
Click and Go — це опційна система універсального використання на
спинках передніх сидінь для пасажирів другого ряду Установлюється
між кріпленнями підголів'їв і може доповнюватися пристроями, які
дозволять зафіксувати ваші портативні пристрої і розмістити сумки
або одяг. Кожен пристрій продається окремо. Пристосування легко
зняти, якщо в у ньому немає потреби.

*Рейлінги та поперечини потрібні для всіх аксесуарів, що монтуються на даху Land Rover. Предмети, розміщені над змонтованою на даху
супутниковою антеною, можуть погіршувати якість сигналу та негативно впливати на навігаційну й супутникову систему, якщо таку встановлено.
**Максимальне припустиме навантаження дорівнює вантажопідйомності аксесуара, змонтованого на даху.
iPhone® є торговельною маркою Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

Допоміжна система Click and Go
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Автомобіль на зображенні: R-Dynamic HSE в кольорі Silicon Silver з наведеними нижче аксесуарами: 22-дюймові 10-спицеві ‘Style 1051’ колісні диски з сірим покриттям і оздобленням Diamond Turned,
поперечини (потрібні опційні рейлінги, див. стор. 70), складані бічні підніжки, передні та задні бризковики, тримач сноуборда/лиж* та велобагажник, змонтований на запасному колесі*.
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ДИЗАЙНЕРСЬКІ АКСЕСУАРИ
Складані бічні підніжки
Докладніше про встановлювані опції ви можете дізнатись у
місцевого дилера Land Rover.
Складені під порогами, бічні підніжки автоматичного розкриваються,
коли двері відчиняються або коли вони активуються з
допомогою ключа-брелока. Коли двері зачиняються, підніжки
автоматично складаються. Бічні підніжки чутливі до перешкод і
не розкладатимуться у налаштуваннях для їзди бездоріжжям та у
низькому діапазоні.Автоматичний режим можна відімкнути, щоб
дістати доступ до даху, коли двері замкнуто. Складані бічні підніжки
сумісні з передніми бризковиками і мають оздоблення з нержавійної
сталі зі зробленим з допомогою лазера логотипом Range Rover Velar.
Задній спортивний спойлер
VPLYB0354
.Гладкий та динамічний задній спойлер з вуглецевого волокна для
Range Rover Velar.
Кришки дзеркала, виготовлені з карбонового волокна
VPLVB0145
Високоякісні накладки дзеркал з вуглецевого волокна з
оздобленням High Gloss гарантують досконале стильове оновлення
найвищого класу

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ
Бічні повітрозабірники з карбонового волокна
VPLYB0355
Високоякісні чорні бічні повітрозабірники з вуглецевого волокна
з оздобленням High Gloss забезпечують стильове оновлення,
натхненне досконалістю.

Захисні чохли для другого ряду сидінь
VPLVS0312
Захищають сидіння від вологого та брудного одягу, а також від
загального зношення. Просто надягаються та легко чистяться.
Містить чохли для підголів'їв та підлокітників.

Індивідуалізовані металеві передні та задні накладки на
пороги з підсвіткою
VPLYS0458
Індивідуалізовані освітлювані накладки дозволяють вибрати
персоналізоване повідомлення, використовуючи затверджений
набір шрифтів/гарнітур, яке буде підсвічуватися білим кольором
при відчинених передніх дверях. Освітлювані накладки з логотипом
Range Rover та з ореолом окантування. Задні накладки освітлено
тільки ореолом.

Розділювач багажу на всю висоту з перегороджувальною сіткою
багажного відділення*
VPLYS0455
Розроблено для запобігання потраплянню багажу до пасажирського
відділення.
Виготовлена зі сталі, покритої чорним нейлоном, ця перегородка
на всю висоту легко знімається, коли у ній нема потреби. Відповідає
вимогам директиви ЄEК-17.

Захисна пластина багажного відділення з підсвіткою*
VPLYS0456
Виготовляється з нержавійної сталі з оздобленням Bright,
оздоблення захисної пластини заднього багажного відділення надає
захист для оздоблення багажного відділення під час завантаження та
розвантаження, а також надає високоякісне оздоблення вантажного
простору з яскравою ілюмінацією.

Тримач обладнання для водних видів спорту †
VPLGR0107
Може перевозити одну дошку для серфінгу, вітрильну дошку, каное
або байдарку. Включає в себе блокову багатоцільову систему
кріплень для перевезення щогли або весел. Нахиляється для
полегшення завантаження та розвантаження. Для підтримання
оптимального розподілу ваги, водночас забезпечуючи захист
байдарки та автомобіля від подряпин/ушкоджень, має в комплекті
кріпильні ремені та гумові опори. Максимальна вантажопідйомність
становить 45 кг †.

ІНШІ АКСЕСУАРИ
Багажник
VPLRR0159
Система із гнучких стійок полегшує перевезення на даху.
Максимально допустиме навантаження становить 61 кг †.

Сонцезахисний екран лобового скла
VPLYS0427
Ультрафіолетовий сонцезахисний екран лобового скла відбиває
сонячні промені та допомагає зберігати прохолоду в салоні у спеку.

Велобагажник, змонтований на запасному колесі†
VPLFR0091
Велобагажник, розроблений утримання одного велосипеда вагою
до 20 кг. Замикається для безпеки.

Перемикачі передач
VPLVS0187CAY – Червоний
VPLVS0187MMU – Алюміній
Доповніть вигляд та відчуття свого керма перемикачами передач
преміум-класу. Перемикачі передач з високоякісним оздобленням
Red або алюмінієм відполіровано, анодовано і оброблено щіткою
вручну, щоб забезпечити неабияку зносостійкість.

†

Кріплення для байдарки†
VPLWR0099
Може перевозити дві байдарки чи каное. Також підходить для
транспортування дощок для серфінгу або невеликих човнів. Включає
в себе багатоцільовий тримач для перевезення весел. Нахиляється
для полегшення завантаження та розвантаження. Замикається
для безпеки.

Перегороджувальна сітка багажного відділення*
VPLYS0424
Розроблено для запобігання потраплянню багажу до пасажирського
відділення.
Дизайн перегороджувальної сітки багажного відділення було
оптимізовано до сидінь другого ряду, які мають функцію
нахилу спинок.

Tow Bar Mounted Bike Carrier

*Несумісно з запасним колесом повного розміру. **Тепловий екран потрібен для кронштейна перевезення велосипеда, змонтованого на буксирному пристрої, номер деталі: VPLWR0124.
Рейлінги та поперечини потрібні для всіх аксесуарів, що монтуються на даху Land Rover. Предмети, розміщені над змонтованою на даху супутниковою антеною, можуть погіршувати якість
сигналу та негативно впливати на навігаційну й супутникову систему, якщо таку встановлено.

‡

†

МОДЕЛЬ

Гумовий килим багажного відділення

Комплект гумових килимків – Ebony
VPLYS0413
Гумові килимки для підлоги для водія та пасажирів переднього та
другого ряду допомагають захистити салон від бруду.
Брендова металева емблема іRange Rover з металевою накладкою
на зовнішній край.

Тримач сноуборда/лиж†
LR006849
Дає змогу перевозити чотири пари лиж або два сноуборди.
До комплекту входять транспортувальні рейки для полегшення
завантаження. Замикається для безпеки. Максимально допустиме
навантаження становить 36 кг †.
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Напівжорстка панель багажного відділення
VPLYS0412
Напівжорстка водонепроникна панель багажного відділення з
піднятим краями з трьох боків для захисту підлоги багажного
відділення та килимків бічних стінок від бруду або мокрого
обладнання.

Передні та задні бризковики
VPLYP0318 – Передні
VPLYP0319 – Задні
Бризковики — це часто використовуване доповнення для зменшення
бризок та для захисту лакофарбового покриття від бруду та сміття.
Призначені для доповнення стильності екстер'єру автомобіля.

Складані бічні підніжки

СПОРТИВНІ АКСЕСУАРИ
Велобагажник, змонтований на буксирному пристосуванні
VPLVR0067 – 2 Пристрій для перевезення двох велосипедів**
VPLVR0069 – 3 Пристрій для перевезення трьох велосипедів**
Кронштейн для перевезення велосипеда, змонтований на
буксирному пристрої, доступний для двох чи трьох велосипедів.
Конструкція швидкого роз'єднання для зручного використання та
замикання для безпеки. Максимальна вантажопідйомність становить
51 кг (на перевезення трьох велосипедів).

Гумовий килим багажного відділення
VPLYS0411
Брендовий водонепроникний килим Land Rover із захисним краєм
допомагає захистити килим заднього багажного відділення від бруду.
Цей водонепроникний килим покриває задню частину задніх сидінь
коли вони складаються.
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Розкішні килимові покриття
VPLYS0419
Розкішний, бездоганно підігнаний, з глибоким ворсом, щільністю
2,050 г/м² комплект килимових покриттів, які мають водонепроникну
основу, забезпечує завершальні штрихи до інтер'єру вашого авто.
Комплект кріплень для утримання речей у багажному відділенні
VPLYS0459
Комплект складається з пакета кріплень, які фіксуються до
рейок багажного відділення через систему швидкого з'єднанняроз'єднання. Вони забезпечують комплексне та гнучке вирішення
з утримання багажу та інших предметів у багажному відділенні.
Пакет кріплень містить витяжний пас з інерційною котушкою
та телескопічний стрижень. Для встановлення потрібні рейки
багажного відділення
Розкішне килимове покриття багажного відділення
VPLYS0429*
VPLYS0415 – при опції повнорозмірного запасного колеса
Розкішне, бездоганно підігнане, з глибоким ворсом, щільністю 2,050
г/м² килимове покриття багажного відділення з водонепроникною
основою забезпечує завершальні штрихи до інтер'єру вашого авто.

Максимально допустиме навантаження дорівнює вантажопідйомності аксесуара, змонтованого на даху.

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Сонцезахисний екран лобового скла

Докладніше читайте на нашому офіційному сайті: landrover.ua
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ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина зі складеними
дзеркалами 2032мм
Ширина з розкладеними
дзеркалами 2145мм

РОЗМІРИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ (К.С.)

Стандартний дорожній просвіт

Діаметр циліндра (мм)
Довжина ходу поршня (мм)

Висота
1665мм

Ступінь стиснення (:1)

Максимальна висота салону спереду з
панорамним дахом 970мм
Висота салону ззаду 966мм

Місце для ніг

Максимальне місце для ніг спереду 1024мм
Максимальне місце для ніг ззаду 945мм

Загальна довжина 4803мм

Висота проїзду над перешкодами
Висота на бездоріжжі* 251мм
Стандартний дорожній просвіт 213мм

Коло розвороту

БЕНЗИН
P300**

P380**
84,5

83

83

84

83

83

92,4

90

92

92

89

15,5:1

15,5:1

16,1:1

10,5:1

9.5:1

10,5:1

325

Задній тип

Колія задніх коліс 1657мм

Колія передніх коліс 1640мм

Одно поршневий вентильований
гальмівний диск

Одно поршневий вентильований гальмівний диск

Передній діаметр (мм)

325

350

325

325

Паркувальне гальмо

325

325

350

350

Одно поршневий вентильований
гальмівний диск

Одно поршневий вентильований гальмівний диск

Задній діаметр (мм)

325

ДВИГУН НА СУППОРТАХ

325

325

ДВИГУН НА СУППОРТАХ

ВАГА (КГ)

При вертикально розміщених задніх сидіннях
Висота 1045мм, Ширина 1247мм
Місткість багажного відділення 673 літрів
Ширина багажного відділення
між арками 1050мм
Довжина по підлозі 1035мм
При горизонтально розміщених
задніх сидіннях
Висота 1045мм, Ширина 1247мм
Місткість багажного відділення 1731 літрів
Ширина багажного відділення Довжина
по підлозі 1050мм
Довжина по підлозі 1795мм

P250

92,4

Передній тип

Місткість багажного відділення

Довжина позаду
першого ряду 1795мм

D300**

ГАЛЬМА

Висота салону

Ширина
вантажного
простору (макс)
1247мм

D240

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДВИГУНА

З даховими рейками 1657мм
З даховою антеною 1685мм
З відкривним панорамним дахом 1705мм
Наявність пневматичної підвіски з
налаштуваннями висоти зменшить вище
наведені показники на 40мм

Довжина позаду
задніх сидінь 1035мм

ДИЗЕЛЬ

D180

Вага

1829

1841

1959

1804

1813

1884

Максимальна вага в навантаженому стані

2490

2510

2610

2470

2470

2540

Максимальна маса на кожну вісь (передня)

1190

1210

1270

1190

1190

1240

Максимальна маса на кожну вісь (задня)

1420

1430

1470

1420

1420

1440

БУКСИРУВАННЯ (КГ)
A

B
A
Кут заїзду

B
Кут рампи

C
Кут заднього звису

Бездоріжжя
(R-Dynamic)*

28,89° (27,15°)

23,5°

29,5° (29,07°)

Стандарт
(R-Dynamic)

25,93° (25,06°)

21°

27,3° (26,8°)

Дорожній просвіт

Причіп без гальм

C

Максимальне буксирування
Максимальна вага передньої частини у точці з'єднання
Максимальна комбінація автомобілів і причепів/Повна вага автопоїзда

750

750

750

750

750

750

2400

2500

2500

2400

2500

2500

175

175

175

175

175

175

4890

5010

5110

4870

4870

5040

79

79

79

79

79

79

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ДАХУ (КГ)
Максимальне навантаження на дах (разом з рейлінгами)
ХАРАКТЕРИСТИКИ

За зовнішнім колесом 11,6м
Між двома стінками 12м
Поворот кермового колеса від
упора до упора 2,52

Макс. швидкість (км/год)

201

217

241

217

234

250

Розгін (с) 0-100 км/год

8,9

7,3

6,5

6,7

6,0

5,7

Місткість паливного бака – придатна до використання (літри)

60

60

66

63

63

63

Від 142

Від 154

Від 167

Від 173

від 178

Від 214

4

4

4

–

–

–

Викиди CO2 в комбінованому режимі їзди (г/км)

Глибина долання броду

Дизельний сажовий фільтр (DPF)

Максимальна глибина долання броду
650мм (Пневматична підвіска з
електронним керуванням) 600мм
(Пружинна підвіска)

4 Стандартно – Недоступно.

*Тільки пневматична підвіска з електронним керуванням
(Electronic Air Suspension only).
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**Якщо автомобіль оснащено 18-дюймовими дисками, то максимальна швидкість становитиме 220 км/год.

Колісна база 2874мм

Дані випробувань відповідно до законодавства ЄС. Тільки з метою порівняння. Фактичні значення можуть бути іншими. Попередження про низький рівень палива приблизно при 9 літрах.

Автомобіль на зображенні: R-Dynamic HSE кольору Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним дахом, тонованим
склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 розрізними спицями ‘Style 9007’ з оздобленням Diamond Turned.

МОДЕЛЬ

ДВИГУН

Щоб сконфігурувати автомобіль в онлайн-режимі, відвідайте landrover.ua

ЕКСТЕР’ЄР

ІНТЕР’ЄР

СПЕЦИФІКАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER
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СВІТ LAND ROVER

НА КРАЙ СВІТУ З LAND ROVER!
Land Rover створено для того, щоб допомогти вам зробити свій світ кращим. З Land Rover ви
побуваєте там, куди інші автомобілі просто не зможуть дістатися! Щоб дати визначення стилю
Land Rover, ми збираємо ваші враження, публікації та брендові товари Land Rover. Світ відкриє нам
безліч загадкових, незвіданих місць. Вирушаймо туди разом!

ВИ ЗА КЕРМОМ LAND ROVER!
Центри водійської майстерності Land Rover мають штат досвідчених інструкторів, які допоможуть
вам отримати максимум від водіння на наших автомобілях. Ви можете замовити пробне водіння або
пройти цілоденний курс в одному з центрів нашої мережі по всьому світу, відвідати один із заводів
Land Rover або вирушити ще далі, — в одну з наших пригодницьких подорожей!

ЖУРНАЛ ONELIFE
Це наш власний удостоєнний нагородами, космополітичний і сучасний журнал. Його випускає у світ
група сповнених ентузіазму дизайнерів та журналістів. Він зазирає за лаштунки Land Rover та кидає
свій проникливий погляд у світ розкоші, дизайну, стилю та подорожей. Журнал виходить двічі на рік
і доставляється абсолютно безкоштовно протягом перших трьох років. Зв’яжіться зі своїм дилером,
щоб переконатися, що ви отримаєте свій примірник.

Докладніше див. ‘Land Rover Experience‘

Докладніше див. ‘Land Rover Onelife‘

Докладніше див.‘Партнерство Land Rover‘

Докладніше див. ‘Відповідальність Land Rover‘

Докладніше див. ‘Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations‘

Докладніше див. ‘Колекція Land Rover‘ або відвідайте
регіонально дилера Land Rover

ПАРТНЕРСТВО
Ми раді налагодити партнерство з особами, спільнотами та подіями, які поділяють наш новаторський
світогляд. Як титульний та ексклюзивний інноваційний партнер перегонів Бена Ейнслі (Ben Ainslie
Racing) Land Rover є невід'ємною частиною команди, перед якою постає завдання вибороти
найпрестижніший приз у світовому вітрильному спорті — 35-й Кубок Америки. Будучи певною точкою
тяжіння новаторського духу, що й робить Land Rover таким унікальним, ми продовжуємо славну
традицію асоціації з Virgin Galactic.

ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
З 1954 року Land Rover підтримує Міжнародну Федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного
Півмісяця у допомозі 150 мільйонам людей, які потребують її, у 189 національних товариствах.

ПІДРОЗДІЛ З РОЗРОБКИ ЕКСКЛЮЗИВНИХ АВТОМОБІЛІВ
Застосовуючи найновіше у сучасних технологіях та майстерності, наш оснащений за останнім словом
техніки Підрозділ з розробки ексклюзивних автомобілів (Special Vehicle Operations) створює технічні
шедеври у по-справжньому персоналізованих автомобілях.

КОЛЕКЦІЯ LAND ROVER
Наша остання лінійка товарів з замші та розкішної шкіри виготовлена з тією ж відмінною
дизайнерською майстерністю та увагою до деталей, як і наші автомобілі. Крім того, маємо колекцію,
що вшановує унікальну спадщину Land Rover та показує інспіровані експедицією подарунки та одяг.
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З ТУРБОТОЮ ПРО ВАС
ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Коли ви приїздите до нас своїм Land Rover, ми використовуємо найсучасніше діагностичне
обладнання для оцінки всіх механічних та електронних систем вашого автомобіля. Наші кваліфіковані
фахівці використовують інструменти, спеціально розроблені для наших автомобілів, і встановлюють
тільки оригінальні деталі та аксесуари Land Rover. До вашого вибору низка планів обслуговування,
які разом з нашою допомогою на дорозі (Roadside Assistance) гарантують повний спокій.
Для докладнішої інформації зв'яжіться з місцевим продавцем Land Rover або див.
"Власність Land Rover".

ДОПОМОГА НА ДОРОГАХ ВІД LAND ROVER
Програма Land Rover «Допомога на дорогах» надає допомогу в екстрених ситуаціях, починаючи від
серйозних поломок і закінчуючи такими проблемами, як прокол шин. У будь-якій ситуації ви можете
покластися на нашу службу технічної допомоги.
Докладніше див. довідник з гарантійних переваг або зв'яжіться з місцевим сервісним центром
Land Rover, або див. розділ "Допомога на дорогах від Land Rover".

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ LAND ROVER
Отримати омріяні ключі до свого власного Land Rover іноді буває непросто. Але це значно прочтіше,
ніж ви могли б собі уявити. Хай який автомобіль ви шукаєте, новий чи з пробігом, для особистого
чи службового користування, — наші пропозиції допоможуть вам зробити оптимальний вибір.
Для докладнішої інформації зв'яжіться з місцевим продавцем Land Rover або див.
"Фінанси Land Rover".

АВТОМОБІЛІ І БІЗНЕС
Land Rover є світовий преміум-виробник автомобілів, якого обирають корпорації завдяки широкому
асортименту і зразковому обслуговуванню клієнтів.
Виразні, потужні та універсальні, усі автомобілі Land Rover забезпечують низьку сукупну вартість
володіння завдяки високій залишковій вартості, вигідному обслуговуванню, паливній ощадливості та
низькому рівні викидів CO2.

Автомобілі Land Rover є ознакою успіху і стилю, вони допомагають компаніям підкреслити унікальний
характер та індивідуальність своєї діяльності. Ми прагнемо надавати повністю орієнтоване на клієнта
післяпродажне обслуговування для підтримання кожного автомобіля Land Rover на ходу у відмінному
стані й гарантуємо, що експлуатаційні характеристики Land Rover відповідають найвищому стандарту
і економічно найдоцільніші для вашого бізнесу.
Щоб дізнатися більше, див. "Автомобілі і бізнес Land Rover".

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ RANGE ROVER VELAR

КОНФІГУРАТОР

ВАЖЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Компанія Jaguar Land Rover Limited постійно шукає способів
поліпшення експлуатаційних характеристик, дизайну й конструкції своїх автомобілів,
відтак зміни тривають постійно. Ми докладаємо всіх зусиль для публікації чинних та
актуальних даних, утім ця брошура не повинна розглядатися як безпомильний посібник
щодо експлуатаційних характеристик автомобіля або як пропозиція придбати ту чи іншу
модель. Дистриб'ютори та роздрібні торговці не є агентами компанії Jaguar Land Rover
Limited і не уповноважені гарантувати прямі чи опосередковані правові зобов’язання.
Порівняння ґрунтуються на власних даних виробника і проведених до виходу цієї
публікації тестувань.
Усі аксесуари до Land Rover, які роздрібний продавець Land Rover установить не пізніше
ніж у перший місяць чи через 1600 кілометрів/1000 миль (що настане раніше) на новий
зареєстрований автомобіль, матимуть ті самі гарантійні строки та період страхування,
що й гарантія автомобіля. Аксесуари, які придбано без дотримання цих умов, матимуть
12-місячний гарантійний період без обмеження пробігу. Усі аксесуари Land Rover Gear
проходять усесторонні випробування у відповідності з тими самими вимогливими
стандартами, які застосовуються до наших автомобілів. Експлуатаційні характеристики за
найвищих на найнижчих температур, корозійна і ударна стійкість та розгортання подушки
безпеки є одними з усесторонніх випробувань, що проводяться з метою гарантувати
надійність і відповідність чинному законодавству. Деякі з приналежностей доступні не
для всіх моделей автомобілів. Докладніше про це ви можете дізнатися у регіонального
дилера Land Rover.
Усі наші аксесуари є інтегральною складовою автомобілів Land Rover. Попри те, що багато
елементів, таких як багажник на даху, встановлюються дуже просто, деякі аксесуари
потребують застосування спеціальних інструментів та діагностичного обладнання задля
забезпечення їхньої правильної інтеграції з конструкцією автомобіля і його електричними
системами. Аксесуари можуть варіюватися залежно від країни продажу. Будь ласка,
зверніться до свого регіонального дилера Land Rover для консультації щодо чинних
технічних характеристик чи з будь-якого іншого питання.
Відтворені тут кольори через друкарські обмеження можуть відрізнятися від фактичних
кольорів автомобіля. Компанія залишає за собою право змінити або відкликати будь-яке
кольорове оформлення без попереднього повідомлення. Деякі з цих кольорів можуть
бути недоступні для вашої країни. Будь ласка, перевірте доступність кольорів та чинні
технічні характеристики в регіонального дилера Land Rover. Дистриб'ютори й роздрібні
продавці не є агентами Jaguar Land Rover Limited і не мають жодних повноважень
зобов'язувати Jaguar Land Rover Limited виконувати безпосередньо зазначені чи
домислювані гарантії або зобов’язання.
Моторна олива марки Castrol EDGE Professional має виключну рекомендацію Land Rover.

Автомобіль на передній та на задній обкладинці ліворуч — R-Dynamic HSE кольору
Silicon Silver з опційним панорамним дахом, чорним контрастним дахом, тонованим
склом та 22-дюймовими колісними дисками з 9 розрізними спицями split-spoke
“Style 9007” з оздобленням Diamond Turned.

Офіційний Імпортер Land Rover в Україні:
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд.»
код ЄДРПОУ 20054535
вул. Дачна, 5А
с. Капітанівка, Київська область, 08112
тел. +38 044 585 63 00
e-mail: landrover@winner.ua
Jaguar Land Rover Limited Юридична адреса:
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF
United Kingdom.
Зареєстровано в Англії: Номер 1672070
landrover.ua
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