НОВИЙ DISCOVERY SPORT

З моменту початку роботи над першою моделлю Land Rover
у 1947 році ми незмінно створюємо автомобілі, здатні кинути
виклик будь-яким випробуванням. Плоди нашої роботи,
у свою чергу, надихають власників Land Rover досліджувати
та підкорювати невідомі та важкодоступні маршрути.
Наші автомобілі — це втілення цінностей, які сповідують
творці, дизайнери та інженери компанії Jaguar Land Rover.
Кожна модель являє собою унікальне поєднання відомого
британського дизайну, неперевершених можливостей
і незламного характеру. І, завдяки нашим переконанням, ми
рухаємося вперед, надихаючи один одного і не звертаючи
уваги на рамки та обмеження. Автомобілі Land Rover дійсно
дозволяють вам брати від життя все і жити повним життям,
за межею буденного.
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Автомобіль на зображенні у комплектації HSE у кольорі Byron Blue із додатковим встановленим обладнанням
(перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).
На фотографіях представлені автомобілі Land Rover, пропоновані для ринків усього світу. Технічні характеристики, опції і їх доступність
залежать від ринку конкретної країни. За детальною інформацією звертайтесь до найближчого дилера Land Rover у вашій країні або
скористайтесь онлайн-конфігуратором.

ВСТУП

КОМПАКТНИЙ І НАЙБІЛЬШ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ LAND ROVER
ПЛАВНІ ЛІНІЇ, ПЛАВНИЙ ХІД.
ПРЕДСТАВЛЯЄМО НОВИЙ DISCOVERY SPORT
Ми поставили перед собою завдання створити автомобіль, здатний забезпечити
максимальний комфорт для пасажирів. І створили новий Discovery Sport, який має
ідеальні пропорції. Ми застосували передові технології і вдосконалили дизайн
передньої і задньої частин автомобіля, включаючи фірмові світлодіодні фари зі
світлодіодними елементами денного світла, бампери і решітку радіатора.
Це дозволило зробити вигляд автомобіля ще більш вишуканим і підкреслити
привабливе оформлення його інтер’єру. Новий Discovery Sport притягує погляди.
Цей автомобіль створений для захоплюючих подорожей разом із сім’єю.
Детальну інформацію дивіться на сторінках 8-15.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН
Для Discovery Sport передбачена конфігурація сидінь «5 + 2»*, а також можливість
складання і регулювання нахилу спинки сидінь другого ряду. Все це дозволяє
змінювати простір салону для перевезення пасажирів і різних предметів багажу.
Детальну інформацію дивіться на сторінках 16-23.
МОЖЛИВОСТІ НА ДОРОЗІ ТА В УМОВАХ БЕЗДОРІЖЖЯ
Наш світ безмежний. У ньому так багато незвіданих куточків. Куди б ви не прямували,
Discovery Sport чудово впорається з будь-яким типом дорожного покриття.
Його інноваційні функції допоможуть упевнено справлятися навіть з умовами
бездоріжжя. Детальну інформацію дивіться на сторінках 24-32.
МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ І ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Передові технології Discovery Sport дозволять вам і вашим пасажирам завжди
залишатися на зв’язку і не нудьгувати в дорозі. Детальну інформацію дивіться на
сторінках 33-52.

*Доступно лише з задніми сидіннями другого ряду.
Дотримуйтесь правил безпеки при використанні встановлених в автомобілі систем. Водій зобов’язаний
безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.
Технічні характеристики, опції і їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За детальною інформацією
звертайтесь до найближчого дилера Land Rover у вашій країні.
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Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE у кольорі Firenze Red (перелік і доступність опцій
залежать від конкретного ринку).

ДИЗАЙН

НОВИЙ DISCOVERY SPORT –
ЩЕ БІЛЬШЕ ДИНАМІЧНИЙ
Упізнаваний характерний дизайн Discovery справляє незабутнє враження. Нове оформлення
переднього і заднього бамперів, решітки радіатора і світлодіодних фар надає Discovery Sport сучасного,
вишуканого і спортивного вигляду, при цьому підкреслюючи його приналежність до сімейства Discovery.
Цей автомобіль також успадкував широкі можливості, властиві всім Land Rover.
Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE у кольорі Firenze Red з опціями (перелік і доступність опцій залежать від
конкретного ринку).

«У новому Discovery Sport поєднуються чудовий дизайн, передові інженерні
рішення і універсальність компактного позашляховика преміум-класу».
Джеррі Макговерн.
Директор по дизайну і креативний директор Land Rover.
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СУЧАСНИЙ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ,
ГОТОВИЙ ДО БУДЬ-ЯКИХ ПРИГОД
Ви не зможете пройти повз новий Discovery Sport. Цей автомобіль з ідеальними пропорціями володіє
унікальним характером і безпомилково впізнаваним силуетом, демонструючи при цьому широкі
можливості. Discovery Sport пропонується в двох виразних комплектаціях. Обидві відрізняються
оновленим дизайном і універсальністю, яка властива Discovery. Комплектація Discovery Sport R-Dynamic
виділяється підкреслено спортивним характером.
На зображенні представлений HSE у кольорі Byron Blue з опціями (перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).
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САЛОН, У ЯКОМУ ХОЧЕТЬСЯ ЗАЛИШАТИСЯ
Опинившись всередині Discovery Sport, ви відчуєте атмосферу спокою. Панорамний дах наповнює салон
світлом, а виразні горизонтальні і вертикальні лінії підкреслюють лаконічність і витонченість оздоблення.
Оформлення доповнюють матеріали преміум-класу, виготовлені з дотриманням вимог екологічної
безпеки. Ви і ваші пасажири завжди будете насолоджуватися поїздкою – на відкритій дорозі або в місті.

Дотримуйтесь правил безпеки при використанні встановлених в автомобілі систем. Водій зобов’язаний безперервно зберігати повний
контроль над автомобілем.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку. Детальну інформацію
дивіться в керівництві по специфікаціям і цінам або уточнюйте у найближчого дилера Land Rover.
Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE з сидіннями з обробкою шкірою Windsor кольору Light Oyster / Ebony
(перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

ДИЗАЙН
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СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ВАС
Універсальний салон готовий до будь-яких випробувань, пов’язаних з активним способом життя.
Гнучкий дизайн сидінь 5+2* поєднується з просторим, сучасним інтер’єром, який має два екрани дисплея
та нову центральну консоль. Кожен пасажир зможе насолодитися комфортною і розкішною обстановкою.
*Доступно лише з задніми сидіннями другого ряду.
Дотримуйтесь правил безпеки при використанні встановлених в автомобілі систем. Водій зобов’язаний безперервно зберігати повний
контроль над автомобілем.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку. Детальну інформацію
дивіться в керівництві по специфікаціям і цінам або уточнюйте у найближчого дилера Land Rover.
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Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE з сидіннями з обробкою шкірою Windsor кольору Light Oyster / Ebony
(перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

ДИЗАЙН
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УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

КОЖЕН ЗМОЖЕ ВІДПОЧИТИ
Повний салон людей – не проблема для Discovery Sport. Конфігурація сидінь «5 + 2»* забезпечує зручність
і виняткову універсальність. Функції зсуву і нахилу спинки сидінь другого ряду дозволять усім пасажирам
розташуватися з комфортом, подивитися фільм і зайняти себе за допомогою мобільного пристрою, або ж
просто відпочити.

*Доступно лише з задніми сидіннями другого ряду.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку. Детальну інформацію
уточнюйте у найближчого дилера Land Rover.
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На зображенні представлений HSE у кольорі Byron Blue з сидіннями з обробкою шкірою Windsor кольору Acorn (перелік і доступність опцій
залежать від конкретного ринку).

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ
У Discovery Sport можна з легкістю перевозити предмети будь-якої форми і розміру. У салоні передбачено безліч відсіків
для зберігання, тому завжди знайдеться місце для телефону або інших дрібних предметів. Просторий відсік для зберігання
забезпечує додаткову зручність, а в задній частині автомобіля завжди знайдеться місце для інших речей. Наприклад, утримуючі
механізми допоможуть перевезти як пакети з продуктами для всієї сім’ї, так і сумки з інструментами.
Автомобіль на зображенні у комплектації HSE у кольорі Byron Blue з сидіннями з обробкою шкірою Windsor кольору Acorn з опціями (перелік і доступність опцій
залежать від конкретного ринку).
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Сухий вантаж: Обсяг вимірюється за допомогою твердих блоків за стандартами Німецької асоціації автомобільної промисловості. (200мм x 50мм x 100мм).
Вологий вантаж: Обсяг вимірюється за допомогою імітації навантаження простору, заповненого рідиною. Будь ласка, зверніться до супровідної Технічної Специфікації для отримання повної інформації.
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УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
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ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
ВСІХ І ВСЬОГО
Універсальний та зручний – завдяки системі бездротової зарядки,
численним роз’ємам USB і аксесуарам Click and Go – Discovery Sport
дозволить зробити життя простішим і приємнішим. Містке багажне
відділення дозволяє з легкістю розмістити багаж, покупки або
будь-які інші предмети. В автомобілі знайдеться місце для всіх
і для всього.

Технічні характеристики, опції і їх доступність залежать від ринку конкретної країни.
За детальною інформацією звертайтесь до найближчого дилера Land Rover у вашій країні.
Автомобіль на зображенні у комплектації HSE у кольорі Byron Blue з сидіннями з
обробкою шкірою Windsor кольору Acorn з опціями (перелік і доступність опцій залежать
від конкретного ринку).

БУКСИРУВАННЯ
Ви коли-небудь буксирували щось по багнюці? На щастя, буксирувальні можливості
дозволяють Discovery Sport впоратися навіть з такими складними умовами. Як можна
припустити з назви, система стабілізації причепа автоматично знижує крутний момент або
задіює гальма у відповідь на коливання, забезпечуючи підвищену стійкість при буксируванні.
Покращена система допомоги буксирування* дозволяє прогнозувати траєкторію руху
причепа при русі заднім ходом, виконуючи вказівки згідно траєкторії його руху на головному
сенсорному екрані і контролюючи його переміщення за допомогою поворотного перемикача
на центральній консолі.

*Доступно тільки при наявності системи камер кругового огляду та функції автоматичної корекції кута нахилу фар.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку.
Детальну інформацію уточнюйте у найближчого дилера Land Rover.
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На зображенні представлений HSE у кольорі Byron Blue з опціями (перелік і доступність опцій залежать від
конкретного ринку).

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРІАНТИ ДВИГУНІВ
Широкий асортимент двигунів дозволить підібрати двигун, який підходить саме вам. Усі вони
чудово сконструйовані із застосуванням передових технологій і забезпечать плавну роботу, тоді
як інтелектуальна система запуску / зупинки двигуна «Стоп / Старт» дозволить знизити витрату
палива і рівень викидів. Технологія Mild Hybrid (MHEV)* покращує економію палива, накопичує та
зберігає енергію для повторного використання, яка зазвичай втрачається під час уповільнення.
Детальну інформацію дивіться на сторінках 60-61.

*Тільки для автоматичної коробки передач.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку.
Детальну інформацію уточнюйте у найближчого дилера Land Rover.
На зображенні представлений R-Dynamic HSE у кольорі Firenze Red з сидіннями з обробкою шкірою Windsor кольору
Light Oyster / Ebony і опціями (перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).
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ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ
У житті можуть статися ситуації, коли найширші можливості Land Rover особливо стануть у нагоді.
Наприклад: необхідність подолати болотисту ділянку може налякати більшість водіїв, але у вашого автомобіля
на цей випадок є система адаптації до дорожніх умов Terrain Response 2. Ця автоматична система контролює
умови руху і оптимізує спектр налаштувань транспортного засобу на відповідність умовам.
*Тільки для автоматичної коробки передач.
Технічні характеристики, опції і їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За детальною інформацією звертайтесь до найближчого дилера
Land Rover у вашій країні.
Автомобіль на зображенні у комплектації HSE у кольорі Byron Blue з опціями (перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

Ваш Discovery Sport оснащений повним приводом і функцією контролю
руху під час спуску*, які зроблять навіть найвиснажливіші поїздки
приємними*, а круїз-контроль на низьких швидкостях при русі на різних
типах поверхні (ATPC)* дозволить підтримувати постійну швидкість
у складних умовах. Ви зможете з легкістю розмістити велосипеди
на спеціальному кріпленні, що встановлюється на буксирувальному
пристрої, завантаживши іншу частину спорядження в багажне
відділення. Крім того, в просторому багажному відділенні об’ємом
1794 л знайдеться місце і для запасного колеса. Автомобіль витримає
будь-які випробування, незалежно від того, куди ви прямуєте.

*Тільки для автоматичної коробки передач.
Технічні характеристики, опції і їх доступність залежать від ринку конкретної країни.
За детальною інформацією звертайтесь до найближчого дилера Land Rover у вашій країні.
Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE у кольорі Firenze Red з опціями
(перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

ДОВГИЙ ШЛЯХ ДОДОМУ СТАНЕ ПРИЄМНИМ
Ніщо не зрівняється з видатними характеристиками Land Rover на дорозі. Кожен Discovery Sport оснащується системою
динамічного розподілу крутного моменту на колесо, яка забезпечує чудову реакцію і керованість навіть на крутих поворотах.
Для цього система пригальмовує колеса на внутрішньому радіусі повороту, допомагаючи утримати траєкторію руху.
Опціональна система керування динамічними системами автомобіля Configurable Dynamics2 дає вам можливість налаштувати свій
автомобіль, за допомогою сенсорного екрана, щоб встановити чутливість дросельної заслінки, рульового керування, трансмісії, а
якщо ви вибрали ситему Adaptive Dynamics3, також і підвіскою. На додаток до цього, двигун D240 входить у комплект із системою
Active Driveline4 нового покоління, що забезпечує чудову спритність та керованість та ще більшу тягу в умовах бездоріжжя.
Можливо, ви тепер захочете поїхати додому довгим шляхом.
Доступно лише з автоматичною коробкою передач. 2Недоступно для автомобілів з двигуном D150. 3Доступно тільки за наявності автоматичної корекції кута нахилу фар.
Недоступно для автомобілів з двигуном D150. 4Доступно лише для автомобілів з двигуном D240.
1

Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE з сидіннями з обробкою шкірою Windsor кольору Light Oyster / Ebony і опціями (перелік і доступність опцій залежать
опцій залежать від конкретного ринку). За більш детальною інформацією звернуться до найближчого дилера Land Rover.

ТЕХНОЛОГІЇ

УСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПЕРЕД ВАМИ
Ми знаємо, як важливо залишатися на зв’язку в такому динамічному світі. Тому Discovery Sport оснащується
рядом технологій, які можна налаштувати за вашим бажанням, наприклад, Touch Pro – сучасна інформаційнорозважальна система, яка надасть вам усю необхідну інформацію в зручний спосіб. Проекційний дисплей* виводить
на лобове скло ключові дані автомобіля, такі як швидкість, включена передача й навігаційні дані, а опціональний
12,3-дюймовий дисплей із високою роздільною здатністю відображає інформацію про рух та дані від систем
безпеки. Ви зможете переглядати карти в повноекранному режимі, а також користуватися функціями телефону і
мультимедійними ресурсами.
Доступна навіть система розпізнавання голосу, за допомогою якої можна задати пункт призначення або здійснити
телефонний виклик. Усе це дозволить вам не відволікатися від керування і повністю зосередитися на дорозі.
*Для деяких ринків доступно тільки з сонцезахисним вітровим склом.
Усі вбудовані технології повинні використовуватися водіями лише тоді, коли це безпечно для них самих. Водії повинні переконатися, що повністю
контролюють транспортний засіб.
Функції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Для отримання інформації щодо повної наявності можливостей та опцій,
будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.
Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE з сидіннями з обробкою шкірою Windsor кольору Light Oyster / Ebony і опціями (перелік і
доступність опцій залежать від конкретного ринку).
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МУЗИКА НАДИХАЄ,
ЧИ НЕ ТАК?
Музика задає нашим почуттям ритм, впливаючи на настрій і самопочуття.
Із нею можна відчути багато – і мурашки, і сльози. Тому автомобіль і
музика так міцно пов’язані. Керуючи автомобілем, ви слухаєте улюбленого
виконавця, групу або композитора. Тут і зараз. Ваш власний світ.
Але що, якщо прослуховування музики стане чимось більшим? Що, якщо
ви зможете відчути, випробувати, зануритися в неї? Що, якщо тепер ви
відчуєте кожну ноту, насолоджуючись усією глибиною звучання в салоні
вашого Land Rover?
Британські аудіосистеми Meridian™ дозволять отримати унікальний досвід,
схожий з відчуттям присутності на музичному виступі. Ці високотехнологічні
та удостоєні нагород системи створені з урахуванням принципів
психоакустики (наукової дисципліни, яка займається дослідженням
сприйняття звуків людським мозком) і забезпечують настільки реалістичне
звучання, що ви відчуєте кожен біт, кожен вдих.

Meridian є зареєстрованою торговою маркою компанії Meridian Audio Ltd.
Функції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Для отримання інформації
щодо повної наявності можливостей та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.
Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE у кольорі Byron Blue з опціями (перелік і
доступність опцій залежать від конкретного ринку).
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Наведений інтер’єр відноситься до моделі R-Dynamic HSE зі шкіряними сидіннями Light Oyster / Ebony
Windsor та додатковими опціями (перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

ВИПРОБУЙТЕ БІЛЬШЕ З MERIDIAN™
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І мова не про те, щоб просто посилити гучність. Відчуйте себе звукорежисером.
Салон Land Rover оснащений передовими акустичними технологіями і раціонально
розташованими динаміками, що дозволить отримати неймовірно чітке, насичене і
реалістичне звучання. На якому б місці ви не знаходилися, будь то сидіння водія або
заднє пасажирське сидіння, з системою Meridian ви відчуєте неймовірне задоволення
від прослуховування.

Звук кожної клавіші, струни або духового інструменту, кожне слово з пісні і акценти
мелодії – ви почуєте все в точності так, як було задумано автором. Незалежно від
того, чи долаєте ви бездоріжжя або стоїте у щільному транспортному потоці, в
вашому автомобілі пануватиме унікальна атмосфера.

1 | АУДІОСИСТЕМА

2 | АУДІОСИСТЕМА MERIDIAN

Унікальні акустичні властивості і високоякісне
звучання 6 динаміків.

Відчуйте ритм. Виняткова чіткість, кришталево чисті високі і глибокі низькі
баси цієї аудіосистеми особливо припадуть до смаку поціновувачам
класичної музики. Завдяки вивіреному розміщенню динаміків у панелях
дверей поруч із сидіннями ви зможете насолоджуватися неймовірно якісним,
бездоганним звуком.

6 ДИНАМІКІВ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНІСТЮ 180 ВТ

10 ДИНАМІКІВ 1 САБВУФЕР ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНІСТЮ 380 ВТ

ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛУ
Ця технологія адаптує звукові сигнали для бездоганного відтворення.
Немов диригент оркестру, вона забезпечує узгоджену роботу динаміків.
ФУНКЦІЯ MERIDIAN CABIN CORRECTION
Ця унікальна система пристосовує звучання до чітких акустичних характеристик
інтер’єру Land Rover та компенсує всі посторонні шуми в салоні. Ви зможете
прослуховувати з високою чіткістю як улюблені композиції, так і аудіокниги.
У точності так, як і було задумано.
СИСТЕМА MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Забезпечує безперебійне перетворення цифрового сигналу, зберігаючи найкращі
характеристики роботи аудіосистеми. Результатом є справжня феєрія звучання,
що викликає емоції, як від оригінального, живого виконання.
ТЕХНОЛОГІЯ TRIFIELD
Технологія Trifield™ суміщає центри та канали об’ємного звучання непомітно для
користувача за допомогою лівого і правого каналів, забезпечуючи послідовне,
концертне звучання для всіх пасажирів.
ДИНАМІК ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Додасть глибини і реалістичності композиціям, забезпечивши при цьому
неймовірно чітке звучання вокалу. Слухаючи музику, ви легко уявите, ніби
улюблений виконавець співає наживо саме для вас.
САБВУФЕР
Двоканальний сабвуфер в аудіосистемі Meridian забезпечує більш глибоке,
насичене звучання басів, розширюючи при цьому можливості його регулювання.

3 | АУДІОСИСТЕМА ОБ’ЄМНОГО ЗВУЧАННЯ MERIDIAN™
SURROUND SOUND
Неймовірні враження, по своїй силі порівнянні з відвідуванням концертного залу.
Динаміки в передній, задній і бічних частинах автомобіля дозволяють відтворити чистий
і точний звук живого виступу. Їх органічна інтеграція за допомогою технології Trifield
гарантує якісне звучання в будь-якій частині салону.

14 ДИНАМІКІВ 1 САБВУФЕР ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНІСТЮ 825 ВТ

Meridian є зареєстрованим товарним знаком компанії Meridian Audio Ltd.
Trifield та пристрій Three fields є зареєстрованим товарним знаком компанії
Trifield Productions Ltd.

ТЕХНОЛОГІЇ
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ДОДАТКОВА ПАРА ОЧЕЙ
Discovery Sport створений з використанням наших найпередовіших на сьогоднішній день технологій і систем безпеки. Вони допоможуть під час
їзди містом і на парковці, а також зроблять поїздки по автомагістралях більш приємними. Наприклад, якщо ви ненавмисно.
почали виїжджати за межі смуги, система утримання смуги руху докладе до керма коригуюче зусилля, щоб допомогти вам повернути автомобіль
до вихідної траєкторії. Ще одна пара очей допомогла б уникати відхилень від маршруту, чи не так?
Чим частіше ви будете застосовувати ці технології, тим більше будете переконуватися в тому, що вони позбавляють вас зайвого стресу.
Детальна інформація про всі функції допомоги водієві і допомоги при парковці представлена на стор. 47-49.

СИСТЕМА ЕКСТРЕННОГО ГАЛЬМУВАННЯ
запобігати зіткненню з іншими транспортними
засобами, пішоходами і велосипедистами.
Система попереджає про наближення загрози і,
якщо зіткнення все ще очікується, а ви не зробили
ніяких дій, система застосує гальма з метою
пом’якшення наслідків можливого зіткнення.

ПЕРЕДНІ І ЗАДНІ ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ
в передньому і задньому бамперах полегшують
маневрування.

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ ІЗ РЕГУЛЬОВАНИМ
ОБМЕЖУВАЧЕМ ШВИДКОСТІ допомагає
підтримувати поточну швидкість автомобіля,
не вимагаючи безперервної роботи педалі
акселератора, що дозволяє знизити втому водія.
Обмежувач швидкості також дозволить задати
максимально допустиме значення, яке не буде
перевищуватися. Обидві функції можуть бути
відключені водієм.

СИСТЕМА УТРИМАННЯ СМУГИ РУХУ

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СТУПЕНЯ ВТОМИ ВОДІЯ

СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ*

Система дотримання смуги руху розпізнає
незапланований виїзд із смуги руху та самостійно
повертає автомобіль назад.

Система контролю ступеня втоми визначає коли
водії втрачає зібраність через втому та сигналізує
про необхідність відпочинку.

Використовуючи камери, розташовані по
периметру авто, система надає кут огляду у
360 градусів і передає зображення на дисплей.
Дані цієї системи також використовуються для
роботи системи ClearSight і функцій виду узбіччя і
перехрестя.

*Доступно тільки при наявності зовнішніх дзеркал з підігрівом, електроприводом, функцією автоматичного затемнення і з лампами
підсвічування простору біля дверей.
Функції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Для отримання інформації щодо повної наявності
можливостей та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.
Наведений інтер’єр відноситься до моделі R-Dynamic HSE з шкіряними сидіннями Light Oyster / Ebony Windsor та додатковими опціями
(перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

ТЕХНОЛОГІЇ
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ПАКЕТ ОПЦІЙ PARK
Маневрування в умовах вузьких міських вулиць може виявитися непростим завданням.
Пакет опцій Park, що включає в себе цілий ряд технологій, забезпечує просте і швидке паркування
в будь-якій ситуації.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ
Робить простішим паралельне та перпендикулярне
паркування, скеровуючи ваш автомобіль до
місця паркування або з нього. Графічні та звукові
повідомлення скерують вас під час маневрування.
Просто виберіть відповідну передачу та
керуйте швидкістю.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ З
ОГЛЯДОМ НА 360°
Датчики, розташовані довкола автомобіля,
автоматично спрацьовують, коли обрано
режим руху Reverse. Система також може
бути активована вручну. Коли ви паркуєтесь,
сенсорний дисплей і зворотній аудіозв’язок
повідомить про те, наскільки близько ви
до перешкоди.

ПРИСТРІЙ ВІДСТЕЖЕННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ПОЗАДУ АВТОМОБІЛЯ
Попереджає вас про транспортні засоби,
пішоходів або інші небезпеки, що наближаються
з будь-якої сторони вашого автомобіля. Система
попередить вас, як аудіо-, так і візуальними
попередженнями, навіть коли огляд обмежений.

ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕЧНОГО ВИХОДУ
З АВТОМОБІЛЯ забезпечує безпеку пасажирів,
що знаходяться позаду, коли вони покидають
автомобіль, попереджаючи про потенційні
загрози за допомогою невеликого сигналізатора
на ручці дверей.

Функції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Для отримання інформації щодо повної наявності
можливостей та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover. Автомобіль на зображенні HSE в кольорі Firenze Red .

ТЕХНОЛОГІЇ
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ПАКЕТ ОПЦІЙ DRIVE*
Ваша безпека та безпека ваших пасажирів – понад усе. Саме тому пакет опцій Drive включає новітні
технології забезпечення безпеки, які дозволяють виявляти ризик зіткнення і допомагають реагувати на
нього, підвищуючи вашу впевненість у поїздці.

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ буде тримати
ваш автомобіль на безпечній відстані від
транспортного засобу попереду, навіть якщо
той гальмує чи зупиняється в умовах повільного
транспортного потоку. У випадку повної зупинки
автомобіля попереду ваша машина також
плавно зупиниться.

СИСТЕМА ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА
ВИСОКИХ ШВИДКОСТЯХ застосовує гальма
автоматично, якщо виявлено потенційну загрозу
фронтального зіткнення, а водій не реагує після
попередження.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СЛІПИХ ЗОН
допоможе уникнути зіткнення, система
повідомить про небезпеку світловим
сповіщенням у бокових дзеркалах. Система
попередить вас за допомогою вібрацій керма,
які будуть спонукати вас спрямувати ваш
автомобіль у протилежний бік від автомобіля,
що наближається.
*Доступно тільки при наявності зовнішніх дзеркал з підігрівом, електроприводом, функцією автоматичного затемнення і з лампами
підсвічування простору біля дверей.
Функції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Для отримання інформації щодо повної наявності
можливостей та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.
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Автомобіль на зображенні R-Dynamic HSE з шкіряними сидіннями Light Oyster / Ebony Windsor та додатковими опціями (перелік і доступність
опцій залежать від конкретного ринку).

ПОКРАЩЕНА ОГЛЯДОВІСТЬ,
ПРОСТОТА, БЕЗПЕКА
Втомлений після довгого дня тренувань, ваш пасажир застрибає на
сидіння другого ряду і майже відразу занурюється в сон. Якби керувати
автомобілем на кам’янистій місцевості та гальці було б так само просто.
Наші системи камер кругового огляду1 та ClearSight Ground View нададуть
вам додаткову перевагу – можливість дивитися «крізь» капот, що буде
корисно при маневруванні поруч з такими перешкодами, як вибоїни на
треку або огорожі на автостоянці. А якщо багажне відділення до верху
забито спортивним спорядженням і ви не бачите нічого через заднє
скло? Це не проблема. Внутрішнє дзеркало заднього виду з поліпшеною
оглядовістю ClearSight² оснащується спеціальною камерою, яка передає
на нього відео зображення простору позаду автомобіля в режимі
реального часу, що забезпечує вам покращену оглядовість при русі заднім
ходом з паркувального місця.

Доступно тільки при наявності зовнішніх дзеркал з підігрівом, електроприводом,
функцією автоматичного затемнення і з лампами підсвічування простору біля дверей і
системою контролю глибини броду Wade Sensing. ²Для деяких ринків доступно тільки
з сонцезахисним вітровим склом.
1

Обладнання та його доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку.
Для отримання інформації щодо повної наявності можливостей та опцій, будь ласка,
зверніться до найближчого дилера Land Rover.
Наведений інтер’єр відноситься до моделі HSE у кольорі Byron Blue та з додатковими
опціями (перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

БЕЗПЕКА

БЕЗПЕКА НА ПЕРШОМУ МІСЦІ
Наші автомобілі славляться своїм дизайном, можливостями і універсальністю при найвищих стандартах безпеки.
Тому ми пропонуємо такі технології, як система попередження перекидання і система допомоги при екстреному
гальмуванні (EBA), які допомагають при зупинках.
В автомобілі також є вісім подушок безпеки, а кріплення ISOFIX і кронштейни для верхніх страхувальних лямок
спрощують встановлення сучасних і безпечних дитячих крісел. Точки кріплення ISOFIX розташовані в легкодоступних
місцях в передній і задній частинах автомобіля. Нашим автомобілям присвоєно п’ятизірковий рейтинг Euro NCAP –
найвищий стандарт безпеки. Якщо виникне необхідність, то такі стандартні послуги, як оптимізована служба допомоги
на дорогах Land Rover Optimised Assistance, допоможуть вам швидко усунути проблему і продовжити поїздку.
Не вдаючись до допомоги технічних термінів, призначення таких систем можна описати двома словами – надійний
захист. Для вас і вашої родини.

Функції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Для отримання інформації щодо повної наявності можливостей та опцій,
будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.
Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE у кольорі Firenze Red з сидіннями з обробкою шкірою Windsor кольору Light Oyster / Ebony і опціями
(перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

БІЛЬШ ЯСКРАВЕ ОСВІТЛЕННЯ
Цілком нові передні і задні світлодіодні світлові прилади з денними ходовими вогнями (DRL) поставляються у якості стандартного
оснащення нового Discovery Sport. Дана технологія створює сфокусований промінь світла, яскравість якого наближена до денного
освітлення, і допомагає з легкістю розрізняти оточуючі об’єкти. Це дозволяє знизити втому очей і менше напружуватися в поїздках
вночі. Преміум світлодіодні фари1 з світлодіодними елементами денного світла DRL задіюють в два рази більше світлодіодів, значно
покращуючи видимість у темний час доби. Матричні світлодіодні фари1 демонструють таку ж ефективність і при цьому дозволяють
рухатися з постійно включеним дальнім світлом, відкидаючи тінь на зустрічний транспортний засіб, щоб запобігти засліплюванню.
Наші світлові прилади не просто виглядають яскравіше, але і забезпечують краще освітлення.

СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ

СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ PREMIUM

МАТРИЧНІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ

Денні ходові вогні DRL

–

4

4

Омивачі головних фар високого тиску

8

8

8

Задні анімовані індикатори повороту

82

–

–

Передні анімовані індикатори повороту

–

4

4

Функція автоматичного перемикання фар дальнього
світла

8

83

–

Система адаптивного головного освітлення (AFS)

–

–

4

Адаптивне регулювання променю фар

–

–

4

Статичне світло на поворотах

–

–

4

4 Стандарт 8 Опція – Не доступно.
Лише за наявності автоматичного налаштування променю. 2Стандарт для комплектації S. 3 Стандарт для комплектацій SE та HSE.

1

Функції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку. Для отримання інформації щодо повної
наявності можливостей та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.
На зображенні представлений R-Dynamic HSE в кольорі Firenze Red з опціями (перелік і доступність опцій залежать від
конкретного ринку).

БЕЗПЕКА 50

58-59

60-61

КРОК 1
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

КРОК 2
ОБЕРІТЬ ДВИГУН

Якщо ви хочете створити власний
автомобіль, перейдіть на сторінку 59, щоб
порівняти стандартні характеристики
Discovery Sport та Discovery Sport
R-Dynamic.

Ви можете вибрати з ряду 2.0-літрових
дизельних і бензинових двигунів.

НОВИЙ DISCOVERY SPORT ПРОПОНУЄ ВАМ
ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ОПЦІЙ ТА ГНУЧКІСТЬ
У ЇХ ВИБОРІ, ЩОБ ПЕРСОНАЛІЗУВАТИ
ВАШЕ АВТО.

Користуючись інформацією на наступних сторінках, ви
за допомогою кількох простих кроків зможете створити
автомобіль, який стане втіленням вашої індивідуальності.
У вас є ряд варіантів: від вибору вашого двигуна та моделі,
до зовнішніх і внутрішніх кольорів, коліс, обробки та тих
невеликих штрихів, які визначають ваш характер.
Якщо ви хочете візуалізувати обрані опції, скористайтеся
онлайн-конфігуратором на сайті: landrover.ua.
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62-65

66-71

72-79

80-85

КРОК 3
ОБЕРІТЬ ПАКЕТ СПЕЦИФІКАЦІЙ

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР’ЄР

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР

Ви можете надати вашому Discovery Sport
ще більше індивідуальності завдяки
ряду чудово спроектованих пакетів
специфікацій преміум-класу.

Існує широкий вибір варіантів екстер’єру;
стилі даху, кольори кузова та колеса – все
це дозволяє вам справді виразити себе.

Тепер, коли ви обрали свою модель,
ви можете визначитися з ідеальним
поєднанням кольорів інтер’єру.

КРОК 6
ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ
LAND ROVER GEAR
Ви можете вибрати з великої кількості
доступних варіантів для створення саме
того автомобіля, який вам потрібен.
Також доступний цілий ряд аксесуарів,
які може запропонувати ваш дилер.
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1 | ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ
Щоб допомогти вам вибрати між Discovery Sport і Discovery Sport R-Dynamic, у цій брошурі наведено перелік стандартного
обладнання для обох комплектацій, а також список додаткових опцій, якими оснащений Discovery Sport R-Dynamic.
Створіть свій Discovery Sport на сайті: landrover.ua

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC
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Дотримуйтесь правил безпеки при використанні встановлених в автомобілі систем. Водій зобов’язаний безперервно зберігати повний контроль над автомобілем.
Повний перелік доступних функцій і опцій уточнюйте у офіційного дилера Land Rover.

КРОК 1
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕКСТЕР’ЄРУ
–– Заднє скло з підігрівом
–– Система ввімкнення склоочисника під час дощу
–– Система стабілізації причепа (TSA)
–– Передні та задні вушка для буксирування
–– Задні протитуманні фари
–– Автоматичні фари
–– Зовнішні дзеркала з підігрівом і електроприводом
–– Ручна корекція кута нахилу фар
–– Світлодіодні головні фари
–– Бічні вентиляційні решітки у колір кузова
–– Накладки на зовнішні дзеркала у колір кузова.

ДИСКИ ТА ШИНИ
–– 17-дюймові диски із 10 спицями, Style 1005, з
оздобленням Satin Dark Grey1
–– Повнорозмірне запасне колесо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ІНТЕР’ЄРУ

–– Відділення для зберігання окулярів над головою
–– Центральний підлокітник, який розділяється на
дві частини
–– Консоль з нижнім освітленням
–– Консоль з верхнім освітленням
–– Сонцезахисні козирки з
підсвічуваними дзеркалами
–– Поручні в передній і задній частині салону
–– Дзеркало заднього виду з механічним
регулюванням положення
–– Підсвічування інтер’єру
–– Двозонний клімат-контроль.

СИДІННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ
ІНТЕР’ЄРУ
–– 5 сидінь
–– Рульова колонка з механічним регулюванням
–– Обшивка стелі салону Light Oyster
–– Передні сидіння з механічним регулюванням
у 8 положеннях
–– Елементи оздоблення Gloss Black
–– Бічні молдинги центральної консолі з
оздобленням Noble Chrome
–– Кермо, оздоблене шкірою
–– Сидіння з оздобленням тканиною Ebony.

–– Підсвічування багажного відділення
–– Кріплення в багажному відділенні
–– Висувна перегородка багажного відділення
–– Подвійний тримач для склянок в передній
частині салону

ДИНАМІКА

ДОПОМОГА ВОДІЮ

–– «Інтелектуальна» система постійного
повного приводу2
–– Active Driveline3
–– Система адаптації до дорожніх умов Terrain
Response 24
–– Круїз-контроль на низьких швидкостях при русі на
різних типах поверхні (ATPC) 4
–– Система старту на слизькій поверхні
Low Traction Launch4
–– Система контрольованого руху під ухил (HDC) 4
–– Система динамічного розподілу крутного
моменту на колесо4
–– Система допомоги при русі вгору
–– Система рульового управління з
електропідсилювачем (EPAS)
–– Система динамічного контролю стійкості (DSC)
–– Електронна протибуксувальна система (ETC)
–– Система запобігання перевертанню (RSC)
–– Електричне стоянкове гальмо (EPB).

–– Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
–– Контроль рівня втоми водія
–– Системи утримання смуги руху
–– Передні і задні індикатори паркування
–– Система аварійного гальмування
–– Камера заднього виду.

ІНФОРМАЦІЙНОРОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА

БЕЗПЕКА
–– Передні кріплення ISOFIX5
–– Задні кріплення ISOFIX
–– Перемикач замикання / відмикання всіх дверей та
дверей водія
–– Кнопка запуску двигуна Start
–– Система допомоги аварійного гальмування (EBA)
–– Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
–– Електронна система розподілу гальмівних зусиль
(EBD).

ЗРУЧНІСТЬ
–– Електророз’єм на 12 вольт у передній і задній
частинах салону і передній USB-порт.

–– 10-дюймовий екран Touch Pro
–– Електрораз’єми 12 В
–– Можливість підключення Bluetooth®
–– Аудіосистема
–– Аналогові циферблати з центральним
TFT дисплеєм.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ R-DYNAMIC:
–– 17-дюймові диски із 5 спицями Style 5073,
з оздобленням Satin Dark Grey6
–– Напис «DISCOVERY» на капоті і дверях багажного
відділення у кольорі Shadow Atlas
–– Решітка радіатора Shadow Atlas з окантуванням
Gloss Black

–– Унікальне оформлення переднього і заднього
бамперів у стилі R-Dynamic
–– Сидіння з оздобленням тканиною Ebony з
прострочкою Mars Red
–– Елементи оздоблення Titanium Mesh

–– Підрульові пелюстки перемикання передач Black4
–– Обшивка стелі салону Ebony

18-дюймові колісні диски із 5 здвоєними спицями Style 5075 та оздобленням Gloss Sparkle Silver стандарт для двигунів D240, P250. 2Стандарт для двигунів D150, D180,
P200, P250. 3Доступний тільки з двигуном D240. 4sup>Тільки з автоматичною трансмісією. 5Опції та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та
ринку. 618-дюймові колісні диски із 5 здвоєними спицями Style 5074 та оздобленням Gloss Sparkle Silver стандарт для двигунів D240, P250.

–– Металеві накладки на пороги з логотипом
R-Dynamic
–– Бейдж R-Dynamic.

1

Марка Bluetooth та логотипи належать компанії Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання таких марок Land Rover здійснюється за ліцензією.

Сконфігуруйте свій Discovery Sport на landrover.ua
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2 | ОБЕРІТЬ ДВИГУН
ЯКИЙ ДВИГУН ПІДХОДИТЬ САМЕ ВАМ?
Бензин чи дизель? Багато людей дійсно вагаються із вибором.
Але правда в тому, що правильної відповіді немає. Усе залежить від того, які ваші пріоритети і який тип водіння ви обираєте.
Дизельні двигуни більш потужні, ніж бензинові. Вони мають більш високий крутний момент і тому дають більш плавний
привод. І вони є більш економічними, ніж бензинові, особливо поза містом у тривалих подорожах. З іншого боку, жорсткість,
шум і вібрація в дизельних автомобілях вищі, ніж у автомобілів з бензиновим двигуном.
Автомобілі із бензиновими двигунами, як правило, тихіші та дешевші, та більш ефективні у коротких подорожах.
Сконфігуруйте свій Land Rover Discovery Sport на сайті landrover.ua.

ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ
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D150

D180

D240

Повний привод, автоматична коробка передач

Повний привод, автоматична коробка передач

Повний привод, автоматична коробка передач

2,0-літровий 4-циліндровий дизельний двигун Ingenium
з турбонагнітачем та потужністю 150 к. с. оптимізований
для забезпечення кращої економії палива серед
усіх варіантів.

2,0-літровий 4-циліндровий дизельний двигун Ingenium
з турбонагнітачем та потужністю 180 к. с. виробляє 430
Нм крутного моменту та спеціально оптимізований для
кращої керованості та динаміки.

2,0-літровий 4-циліндровий дизельний двигун зі
здвоєними циліндрами потужністю 240 к. с. видає
крутний момент у 500 Нм, забезпечуючи видатні ходові
характеристики і економію пального.

–– Інжектори прямого впорскування зі слабким потоком* точно
контролюють кількість пального, що надходить у камеру згоряння
для максимальної ефективності.
–– Міцний легкий блок двигуна з подвійним балансуючим валом
забезпечує низький рівень шуму та вібрації.
–– Інтелектуальна система адаптивного охолодження двигуна з
електронним управлінням залучається лише за потреби, що мінімізує
споживання пального та викиди CO2.

–– Система прямого впорскування з високим тиском, система змінних
фаз газорозподілу та високоефективний рідинний охолоджувач
працюють в комбінації для чистого, ефективного згоряння.
–– 430 Нм крутного моменту доставляється при широкому діапазоні
швидкості двигуна від 1750 до 2500 обертів на хвилину, забезпечуючи
доступну продуктивність та швидке прискорення.
–– Двигун має турбокомпресор зі змінною геометрією, який
пристосовується до змінного потоку вихлопних газів при високому
крутному моменті на всьому діапазоні обертів та забезпечує
рівномірну прогресивну реакцію, а також зменшує відставання.

–– Послідовні двоступеневі турбіни забезпечують ідеальне поєднання
максимальної потужності та неперевершеної керованості на малих
швидкостях.
–– Одним із поліпшень є підвищений тиск вприскування палива, який
зріс з 1800 до 2200 бар та збільшена пропускна здатність паливного
інжектора. За рахунок цього досягається значна економія пального.
–– Безперервне регулювання завихрення забезпечує енергійний
потік повітря на малих швидкостях двигуна та низькому крутному
моменті, покращуючи змішування дизельного палива та повітря
для поліпшення згоряння, забезпечуючи менші викиди та швидший
прогрів автомобіля.

*Наявність двигунів залежіть від країни продажу. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Land Rover для отримання інформації з наявності.

КРОК 2
ОБЕРІТЬ ДВИГУН

БЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ
P200

P250

Повний привод, автоматична коробка передач

Повний привод, автоматична коробка передач

2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун Ingenium
з турбонагнітачем та потужністю 200 к. с. пропонує
вдосконалену економію палива без компромісу
щодо керованості.

2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун
Ingenium потужністю 250 к. с. з турбонагнітачем видає
365 Нм крутного моменту і забезпечує економічність,
ефективність та керованість.

–– Система прямого впорскування з розташованих по центру
соленоїдних форсунок забезпечує точну доставку пального для
високоефективного, чистого спалювання з низьким рівнем викидів.
–– Інтелектуальне безступінчасте керування рухом клапанів (CVVL)
дає змогу контролювати рух впускного клапана для оптимального
функціонування двигуна в усіх ситуаціях під час водіння.
–– Незалежні подвійні змінні фази газорозподілу, спільно з системою
CVVL, дозволяють уникнути конфлікту у механізмі клапанів, що
приводить до відмінної потужності та економії палива на всьому
діапазоні обертів.

–– 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 керуванням фазами газорозподілу,
внаслідок чого в усьому діапазоні обертів забезпечується потужність
та економічність.
–– Завдяки максимальному крутному моменту в діапазоні 1200-4500 об/
хв забезпечуються відмінне прискорення та легкий обгін.
–– На двоциліндровий турбонагнітач гази подаються з інтегрованого
випускного колектора, який збільшує передавання енергії до турбіни,
що значно зменшує провали тяги на низьких обертах, так звані
турбоями, і покращує реакцію двигуна.

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.
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3 | ОБЕРІТЬ ПАКЕТ СПЕЦИФІКАЦІЙ
Ви можете обрати безліч оздоблень, кольорів та специфікацій, щоб ще більше персоналізувати свій Discovery Sport.
Сконфігуруйте свій Discovery Sport на сайті landrover.ua
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S

SE

HSE

R-DYNAMIC S

R-DYNAMIC SE

R-DYNAMIC HSE

Усі функції автомобіля повинні використовувати водієм лише тоді, коли це безпечно для них. Водії повинні забезпечити повний контроль над транспортним засобом у будь-який час.
Технічні характеристики, опції і їх доступність залежать від ринку конкретної країни.
Для повної інформації щодо наявності додаткових функцій та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.

КРОК 3
ОБЕРІТЬ ПАКЕТ СПЕЦИФІКАЦІЙ

S

SE

HSE

–– 18-дюймові колісні диски із 5 здвоєними спицями Style 5075
із оздобленням Gloss Sparkle Silver

–– 19-дюймові колісні диски із 10 здвоєними спицями Style
1039 із оздобленням Gloss Sparkle Silver

–– 20-дюймові колісні диски із 5 здвоєними спицями Style 5076
із оздобленням Gloss Sparkle Silver

За умови специфікації R-Dynamic:

За умови специфікації R-Dynamic:

За умови специфікації R-Dynamic:

–– 18-дюймові колісні диски із 5 здвоєними спицями Style 5074
із оздобленням Gloss Sparkle Silver.

–– 19-дюймові колісні диски із 10 здвоєними спицями
Style 1039 із оздобленням Satin Dark Grey.

–– 20-дюймові колісні диски із 5 здвоєними спицями Style 5089
із оздобленням Gloss Sparkle Silver.

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

–– Світлодіодні фари
–– Задні анімовані індикатори повороту.

–– Світлодіодні фари Premium з денними ходовими вогнями
–– Передні та задні анімовані індикатори повороту
–– Автоматичне переключення ближнє/дальнє світло (AHBA).

–– Світлодіодні фари Premium з денними ходовими вогнями
–– Передні та задні анімовані індикатори повороту
–– Автоматичне переключення ближнє/дальнє світло (AHBA).

ЗРУЧНІСТЬ

–– Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного затемнення1
електроприводом, обігрівом, запам’ятовуванням
налаштувань та підсвіткою
–– Дзеркало заднього виду з автозатемненням.

–– Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного затемнення1
електроприводом, обігрівом, запам’ятовуванням
налаштувань та підсвіткою
–– Дзеркало заднього виду з автозатемненням
–– Двері багажника з електроприводом.

–– Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного затемнення1
електроприводом, обігрівом, запам’ятовуванням
налаштувань та підсвіткою
–– Внутрішнє дзеркало заднього виду ClearSight
–– Відкриття багажнику жестом
–– Доступ без ключа Keyless Entry
–– Накладки на пороги з підсвічуванням.

СИДІННЯ

–– Сидіння із зернистої шкіри кольору Ebony
–– Передні сидіння з підігрівом, електроприводним
регулюванням по 12 параметрам і підголівниками з
механічним регулюванням по 2 параметрам

–– Сидіння із зернистої шкіри кольору Ebony
–– Передні сидіння з підігрівом, функцією запам’ятовування
налаштувань, приводним регулюванням по 12 параметрам
і підголівниками з механічним регулюванням по
2 параметрам

–– Сидіння з перфорованої шкіри Windsor
–– Передні сидіння з підігрівом, регулюванням по 14
параметрах та функцією запам’ятовування положення

КОЛЕСА

За умови специфікації R-Dynamic:

За умови специфікації R-Dynamic:
–– Сидіння з із зернистої шкіри кольору Ebony з прострочкою
Mars Red.

–– Сидіння із зернистої шкіри кольору Ebony з прострочкою
Mars Red.

За умови специфікації R-Dynamic:

ІНФОРМАЦІЙНОРОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА

–– 10-дюймовий екран Touch Pro
–– Аналогові циферблати з центральним TFT дисплеєм
–– Аудіосистема
–– Система навігації Navigation Pro2
–– Пакет опцій Online3 (включає точку доступу 4G Wi-Fi,
–– додатки Live Apps і функцію Smart Settings)
–– Пакет опцій для смартфонів Smartphone4 Pack, що
складається з додатків Android Auto™ та Apple CarPlay®.

–– 10-дюймовий екран Touch Pro
–– Інтерактивний водійський дисплей
–– Аудіосистема
–– Система навігації Navigation Pro2
–– Пакет опцій Online3 (включає точку доступу 4G Wi-Fi,
додатки Live Apps і функцію Smart Settings)
–– Пакет опцій для смартфонів Smartphone3 Pack, що
складається з додатків Android Auto™ та Apple CarPlay®.

–– 10-дюймовий екран Touch Pro
–– Інтерактивний водійський дисплей
–– Аудіосистема Meridian™ Sound System
–– Система навігації Navigation Pro2
–– Пакет опцій Online3 (включає точку доступу 4G Wi-Fi,
додатки Live Apps і функцію Smart Settings)
–– Пакет опцій для смартфонів Smartphone Pack4, що
складається з додатків Android Auto™ та Apple CarPlay.

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ
ВОДІЮ

–– Система розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний
обмежувач швидкості4.

–– Система розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний
обмежувач швидкості
–– Функція допомоги в запобіганні дорожнім інцидентам при
зміні смуги.

–– Система розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний
обмежувач швидкості4
–– Пакет опцій Drive (включає функцію допомоги
–– в запобіганні дорожнім інцидентам при зміні смуги,
адаптивний круїз-контроль і систему екстреного
гальмування при русі на високих швидкостях).

–– Сидіння з із зернистої шкіри кольору Ebony з прострочкою
Mars Red.

Автоматичне затемнення лише з боку водія. 2Передбачається наявність функцій, які потребують підписки. Після закінчення терміну дії підписку можна продовжити, звернувшись до офіційного дилера Land Rover. 3Для забезпечення доступу
до мережі Інтернет та функціональності точки Wi-Fi необхідна карта micro SIM з відповідними тарифами. Доступ до Wi-Fi 4G, а також пакет опцій в Інтернеті передбачають функції, що вимагають підпіски. 4Залежить від ринку.

1

Meridian є зареєстрованим товарним знаком компанії Meridian Audio Ltd.
Android™ є товарним знаком Google Inc. Apple CarPlay® є товарним знаком Apple Inc., зареєстрованим в США та інших країнах.

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.
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Напис на капоті і решітка радіатора з
обробкою Gloss Black

Елементи оздоблення Gloss Black на двері
багажного відділення

Накладки на зовнішні дзеркала з
оздобленням Gloss Black

ПАКЕТ ОПЦІЙ BLACK EXTERIOR
Пакет опцій обробки кузова Black дозволить вам зробити Discovery Sport ще більш вражаючим. Напис на капоті і дверях багажного відділення,
решітка радіатора, накладки на передню і нижню частину заднього бампера і накладки на зовнішні дзеркала – все виконано у кольорі Gloss Black
для впевненого вигляду.

59

Для повної інформації щодо наявності додаткових функцій та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.
На зображенні представлений HSE у кольорі Byron Blue з пакетом опцій оздоблення кузова Black і додатковими функціями
(перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

КРОК 3
ОБЕРІТЬ ПАКЕТ СПЕЦИФІКАЦІЙ

Напис на капоті і решітка радіатора з
оздобленням Gloss Black

Елементи оздоблення Gloss Black на дверях
багажного відділення

Накладки на зовнішні дзеркала з
обробкою Gloss Black

ПАКЕТ R-DYNAMIC BLACK
Для ще більш вражаючого вигляду пакет стилізації екстер’єру R-Dynamic Black містить усі опції пакету Black Exterior з додаванням
оздоблення накладок на вихлопні труби у кольорі Gloss Black – піднімаючи вишуканий екстер’єр автомобіля до нових висот.

На зображенні представлений HSE R-Dynamic в кольорі Firenze Red з пакетом опцій оздоблення кузова Black і додатковими
функціями (перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.
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4 | ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР’ЄР
ОБЕРІТЬ ДАХ
Фіксований панорамний дах надає можливість насолоджуватися видом за будь-якої погоди. При відкритті розсувного
панорамного даху простір та природне світло сповнюють салон автомобіля. Крім того, ви можете вибрати дах,
пофарбований у колір кузова, або контрастний чорний дах, які ще сильніше індивідуалізують екстер’єр вашого
автомобіля. Можна замовити будь-яку комбінацію металевого, панорамного та контрастного даху.
Сконфігуруйте свій Discovey Sport на сайті landrover.ua

61

Металевий дах кольору кузова (стандарт)

Фіксований панорамний дах (опція)

Чорний контрастний дах (опція)*

Контрастний фіксований чорний панорамний дах (опція)*

*Недоступний з кольором екстер’єру Santorini Black або Narvik Black. На зображеннях представлені автомобілі Discovery Sport HSE з установленими опціями.
Для повної інформації щодо наявності додаткових функцій та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР’ЄР

ОБЕРІТЬ ВАШ КОЛІР
Тепер, коли ви обрали стиль даху, ви можете обрати колір екстер’єру авто. Від насиченого глибокого
глянцевого до засліплюючої металевої патини – у наших фарбах застосовуються новітні пігментні технології.
Наші однотонні фарби дають глибокий рівний колір. Опційні відтінки металік нададуть глянцевого блиску,
який підкреслюватиме індивідуальність вашого авто. А опційні преміум металізовані фарби посилять як
колір, так і інтенсивність покриття, що додасть вашому автомобілю ще більше презентабельності.

Fuji White (однотонні)

Narvik Black (однотонні)*

Yulong White (металік)

Indus Silver (металік)

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.
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Eiger Grey (металік)

Byron Blue (металік)

Firenze Red (металік)

Portofino Blue (металік)

*Недоступний з кольором екстер’єру Santorini Black або Narvik Black. На зображеннях представлені автомобілі Discovery Sport HSE з установленими опціями.
Для повної інформації щодо наявності додаткових функцій та опцій, будь ласка, зверніться до найближчого дилера Land Rover.

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР’ЄР

Santorini Black* (металік)

Carpathian Grey (преміум-металік)

Namib Orange (преміум-металік)

Silicon Silver (преміум-металік)

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.
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ОБЕРІТЬ ДИСКИ
Ви можете обирати з 12 стилів колісних дисків. Градація розмірів від 17 дюймів до дуже привабливих 21 дюймів.
Кожен із 12 стилів має свій оригінальний дизайн і додає своїх оригінальних рис до загального враження від автомобіля.
Сконфігуруйте свій Discovery Sport на сайті landrover.ua
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17-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
10 СПИЦЯМИ STYLE 1005
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ SATIN DARK GREY

17-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ STYLE 5073
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ SATIN DARK GREY

18-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ STYLE 5074
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SPARKLE SILVER

18-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 СПИЦЯМИ STYLE 5075
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SPARKLE SILVER

18-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 СПИЦЯМИ STYLE 5088
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS BLACK

19-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
10 СПИЦЯМИ STYLE 1039
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SPARKLE SILVER

Технічні характеристики, опції і їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За детальною інформацією звертайтесь до найближчого дилера Land Rover у вашій країні.

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ЕКСТЕР’ЄР

19-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ 10
ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ STYLE 1039
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ SATIN DARK GREY

20-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ STYLE 5076
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SPARKLE SILVER

20-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ STYLE 5089
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS SILVER

20-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ STYLE 5089
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS BLACK

20-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ STYLE 5089
GLOSS DARK GREY З КОНТРАСТНИМ
ОКАНТУВАННЯМ DIAMOND TURNED

21-ДЮЙМОВІ ДИСКИ ІЗ
5 ЗДВОЄНИМИ СПИЦЯМИ STYLE 5090
ІЗ ОЗДОБЛЕННЯМ GLOSS DARK GREY ТА
КОНТРАСТНИМ ОКАНТУВАННЯМ DIAMOND TURNED

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.

66

5 | ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР
ВИБЕРІТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ – КОНФІГУРАЦІЯ СИДІНЬ
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Сидіння другого ряду, які складаються у пропорції 60:40, з регулюванням положення і
нахилу спинки.

60:40 фіксовані сидіння другого ряду (не показано)

Такі сидіння можна зсунути вперед або відсунути назад на 160 мм. Це дозволить
вам зробити багажне відділення ще більш містким або забезпечити пасажирам
максимальний комфорт, збільшивши простір для ніг. Для ще більшої зручності нахил
спинок сидінь можна регулювати.

Конфігурація п’яти місць 60:40 має три зручні місця для сидіння.

Технічні характеристики, опції і їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За детальною інформацією звертайтесь до найближчого дилера Land Rover у вашій країні.
Наведений інтер’єр відноситься до моделі HSE зі шкіряним оздобленням сидінь Acorn Windsor та додатковими опціями (залежать від ринку).

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР

Сидіння 5 + 2*
У якості опції ви можете вибрати третій ряд сидінь, який чудово вписується
в конфігурацію салону автомобіля, роблячи його ще більш універсальним.
Ці сидіння ідеально підходять для дітей та підлітків або для дорослих пасажирів
у коротких подорожах.

*Доступно тільки при наявності задніх сидінь з механічним регулюванням положення і нахилу спинки
Повний перелік доступних функцій і опцій уточнюйте у офіційного дилера Land Rover.

Доступ забезпечують сидіння другого ряду, які за необхідності легко зсуваються вперед.
У складеному стані третій ряд сидінь утворює рівний майданчик, забезпечуючи такий
само обсяг багажного відділення, як і в автомобілі з 5 сидіннями.

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.
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ОБЕРІТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ – ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ

ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ

A

B

C

D

E

EBONY
(сторінка 76)

ACORN
(сторінка 76)

LIGHT OYSTER
(сторінка 76)

EBONY /
ПРОСТРОЧКА MARS RED
(сторінка 77)

LIGHT OYSTER / EBONY
ПРОСТРОЧКА LIGHT OYSTER
(сторінка 77)

КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРУ ІНТЕР’ЄРУ

Luxtec and
suedecloth

Зерниста
шкіра

Шкіра
Windsor

Тканина

Штучна
шкіра
Luxtec і
замшева
тканина
Suedecloth

Зерниста
шкіра

Шкіра
Windsor

Штучна
шкіра
Luxtec і
замшева
тканина
Suedecloth

Зерниста
шкіра

Шкіра
Windsor

Ebony

Шкіра
Windsor

Light Oyster

Ebony

Зерниста
шкіра

Ebony

Ebony

Шкіра
Windsor

Light Oyster

Ebony

Зерниста
шкіра

Acorn

Ebony
Штучна
шкіра
Luxtec і
замшева
тканина
Suedecloth

Ebony

Колір килимків

Тканина

Колір оздоблення сидінь

Discovery Sport

4

8

8

8

8

8

8

8

8

–

–

–

–

–

–

–

Discovery Sport S

–

8

4

8

8

8

8

8

8

–

–

–

–

–

–

–

Discovery Sport SE

–

8

4

8

8

8

8

8

8

–

–

–

–

–

–

–

Discovery Sport HSE

–

8

–

4

–

8

8

–

8

–

–

–

–

–

–

–

Discovery Sport R-Dynamic

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

8

8

8

8

8

8

Discovery Sport R-Dynamic S

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

4

8

8

8

8

Discovery Sport R-Dynamic SE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

4

8

8

8

8

Discovery Sport R-Dynamic HSE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

4

8

–

8

КОМПЛЕКТАЦІЯ

КОЛІР КУЗОВА
Fuji White

6

6

6

6

6

Narvik Black

˘

˘

6

˘

˘

Yulong White

˘

6

6

˘

6

Indus Silver

˘

6

6

˘

6

Eiger Grey

6

6

˘

6

˘

Firenze Red

˘

6

6

˘

6

Byron Blue

6

6

˘

6

˘

Portofino Blue

6

˘

6

6

˘

Santorini Black

˘

6

6

˘

˘

Namib Orange

˘

6

6

˘

6

Carpathian Grey

6

6

˘

6

˘

Silicon Silver

6

˘

6

6

˘

4 Стандарт 8 Опція 6 Комбінація доступна – Не доступно
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˘

Рекомендація дизайнера.

Ця таблиця наведена виключно з довідковою метою. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до найближчого дилера.

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР

2

3
1

5
4

6

ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ

1

2

3

4

5

6

ДВЕРНИЙ ПІДЛОКІТНИК ТА
НИЖНЯ ЧАСТИНА ДВЕРЕЙ

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ДВЕРЕЙ

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ПАНЕЛІ
ПРИЛАДІВ

БІЧНІ МОЛДИНГИ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОНСОЛІ

ВІДСІК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА ПАНЕЛІ
ПРИЛАДІВ
Ebony

A

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Noble Chrome

Ebony

B

Acorn

Ebony

Acorn

Ebony

Noble Chrome

Ebony

Acorn

C

Light Oyster

Ebony

Light Oyster

Ebony

Noble Chrome

Ebony

Light Oyster

D

Ebony з прострочкою Mars Red

Ebony з прострочкою Mars Red

Ebony

Ebony

Noble Chrome

Ebony з прострочкою Mars Red

Ebony

E

Light Oyster / Ebony з прострочкою
Light Oyster

Ebony зі вставками
Light Oyster

Ebony

Ebony

Noble Chrome

Ebony з прострочкою
Light Oyster

Ebony

Автомобіль на зображенні у комплектації HSE Byron Blue зі шкіряними сидіннями Acorn Windsor та додатковими опціями
(залежать від ринку)

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.

70

Ebony

КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР’ЄРУ
DISCOVERY SPORT
Салон Discovery Sport – це втілення кращих сучасних тенденцій.
Строгі лінії і високий рівень комфорту створюють особливу атмосферу
для подорожей і відпочинку всією сім’єю або з компанією друзів.
Широкий вибір комбінацій кольорів і матеріалів оздоблення дозволяє
створити інтер’єр, що повністю відповідає вашим вподобанням.

Наведений інтер’єр відноситься до моделі Discovery Sport S з оздобленням шкірою Grained кольору
Ebony та опціональними елементами оздоблення Gloss Black.

Acorn

Наведений інтер’єр відноситься до моделі Discovery Sport SE зі шкіряними сидіннями Windsor кольору
Acorn та панелями оздоблення Natural Shadow Oak.
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Кольори інтер’єру представлені тільки для довідки і не відносяться до всієї модельної специфікації.

Light Oyster

Наведений інтер’єр відноситься до моделі Discovery Sport HSE зі шкіряними сидіннями Windsor
кольору Light Oyster та опціональними елементами оздоблення Gloss Charcoal Oak.

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР

Ebony з прострочкою Mars Red

КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ІНТЕР’ЄРУ
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC
Тільки для Discovery Sport R-Dynamic доступні два ексклюзивних
кольорових рішення. Зовнішній вигляд доповнює унікальна прострочка
сидінь і підголівників.

Наведений інтер’єр відноситься до моделі Discovery Sport R-Dynamic S зі шкіряними сидіннями
Grained кольору Ebony з прострочкою Mars Red та опціональними елементами оздоблення
Titanium Mesh.

Light Oyster / Ebony з прострочкою Light Oyster

Наведений інтер’єр відноситься до моделі Discovery Sport R-Dynamic HSE зі шкіряними сидіннями
Grained кольору Light Oyster / Ebony з прострочкою Light Oyster та опціональними елементами
оздоблення Titanium Mesh.

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.
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КРОК 5
ОБЕРІТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ

ОБЕРІТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ
Щоб персоналізувати інтер’єр свого автомобіля, ви можете вибрати з широкого асортименту матеріалів,
елементів оздоблення та варіацій кольору.

ЕЛЕМЕНТИ ОЗДОБЛЕННЯ

Елементи оздоблення Gloss Black

Елементи оздоблення Titanium Mesh

Елементи оздоблення Gloss Charcoal Oak

Елементи оздоблення Natural Shadow Oak

Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE зі шкіряними сидіннями Windsor у кольорі Oyster / Ebony
та додатковими опціями (перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати ваш автомобіль в Інтернеті.
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6 | ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ
ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ
Щоб допомогти вам виразити свою індивідуальність та визначитись щодо потрібних вам функцій та характеристик у вашому Discovery Sport, вам пропонується
різноманіття опцій під час замовлення вашого автомобіля.
Для уточнення наявності всіх функцій та опцій зверніться до найближчого дилера Land Rover або дізнайтесь на web-сторінці landrover.ua.

75

Представлені опції можуть впливати на продуктивність автомобіля і, у зв’язку з місцевою податковою політикою, на його вартість. Створіть свій автомобіль на сайті landrover.com або зверніться до місцевого дилерського центру.
HomeLink® є зареєстрованим товарним знаком Gentex Corporation.
Автомобіль на зображенні у комплектації R-Dynamic HSE у кольорі Firenze Red з опціями (перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

КРОК 6
ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER GEAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕКСТЕР’ЄРУ
Фари та освітлення – див. стор. 50
Тоноване скло
Вітрове скло з обмеженою проникністю
сонячного світла.

КОЛЕСА ТА ШИНИ
Літні шини1
Неповнорозмірне запасне колесо зі сталевим
диском2
Повнорозмірне запасне колесо3
Гайки для блокування коліс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ІНТЕР’ЄРУ
Налаштовуване освітлення інтер’єру
Пакет опцій для холодного клімату з підігрівом
вітрового скла, омивачі фар та підігрів керма4
Обшивка стелі (Light Oyster або Ebony)
Датчик якості повітря
Іонізація повітря салону
Кермо з підігрівом4
Кермо з атласною обробкою
Кермо з обробкою замшевою тканиною Suedecloth5
Комплект килимків
Комплект килимків Premium
Металеві накладки на пороги з написом Discovery
Металеві накладки на пороги з підсвіткою та написом
Discovery або R-Dynamic6

Передні сидіння з механічним регулюванням за
8 налаштуваннями7

і підголівниками з механічним регулюванням у
2 напрямках 9

Передні сидіння з механічним регулюванням за
8 налаштуваннями та підігрівом7

Передні сидіння з підігрівом, функціями
запам’ятовування налаштувань і масажу,
електроприводної регулюванням по 14 параметрам
і підголівниками з механічним регулюванням по 2
параметрам9

Передні сидіння, електричним регулюванням за
12 налаштуваннями і підголівниками з механічним
регулюванням у 2 напрямках8
Передні сидіння з підігрівом, електричним
регулюванням за 12 налаштуваннями і
підголівниками з механічним регулюванням у
2 напрямках8
Передні сидіння з підігрівом, функцією
запам’ятовування налаштувань, електричним
регулюванням за 12 налаштуваннями і
підголівниками з механічним регулюванням у
2 напрямках8
Передні сидіння з підігрівом, функцією
запам’ятовування налаштувань, електричним
регулюванням за 12 налаштуваннями і
підголівниками з механічним регулюванням у
2 напрямках8
Передні сидіння з функцією запам’ятовування
налаштувань, електричним регулюванням за 14
налаштуваннями і підголівниками з механічним
регулюванням у 2 напрямках8 9
Передні сидіння з підігрівом, функцією
запам’ятовування налаштувань, електричним
регулюванням за 14 налаштуваннями і
підголівниками з механічним регулюванням у
2 напрямках8 9
Передні сидіння з підігрівом, вентиляцією,
функцією запам’ятовування налаштувань,
електричним регулюванням за 14 налаштуваннями
і підголівниками з механічним регулюванням у
2 напрямках 9
Передні сидіння з підігрівом, вентиляцією, функцією
запам’ятовування налаштувань та масажем,
електричним регулюванням за 14 налаштуваннями
і підголівниками з механічним регулюванням у
2 напрямках 9
Передні сидіння з підігрівом, функцією
запам’ятовування налаштувань, масажем,
електричним регулюванням за 14 налаштуваннями

Задні сидіння з підігрівом з механічним регулювання
нахилу спинки10.

ІНФОРМАЦІЙНОРОЗВАЖАЛЬНІ СИСТЕМИ
Інформаційно-розважальна система – див. стор.
33, 54, 58

ЗРУЧНІСТЬ
Двері багажника з електроприводом
Відкриття гаражних воріт (HomeLink®)17
Внутрішнє дзеркало заднього виду ClearSight18- див.
стор. 45
Сітка в багажному відділенні
Напрямні рейки для багажного відділення
Система кріплення багажу в багажному відділенні (з
напрямними рейками)
Система буксирування – див. стор. 22
Допоміжна система Click and Go – див. стор. 21.

Можливості зв’язку – див. стор. 33
Аудіосистема – див. стор. 35-38

ТЕХНОЛОГІЇ
Система визначення глибини долання броду Wade
Sensing11
Система адаптивного управління підвіскою Adaptive
Dynamics12 – див. стор. 31
Системи адаптивної та налаштовуваної динаміки13 –
див. стор. 31
Камера кругового огляду 360º Surround Camera14 див. стор. 44-45
Віртуальна панель приладів
Пакети опцій Drive, Park – див. стор. 42-43
Доступ без ключа Keyless Entry
Браслет Activity Key
Волюметрична та периметральна сигналізація,
включно з сенсором нахилу.

Недоступно з 17-дюймовими і 19-дюймовими колісними дисками. 2Недоступно зі знімним буксирним пристроєм або висувним буксирним пристроєм з електроприводом при конфігурації сидінь 5 + 2. 3Розмір запасного колеса буде
відповідати розміру встановлених колес на автомобілі. Не доступно для автомобілів з конфігурацією 5 + 2. 4Недоступно для рульового колеса із замші Suedecloth. 5Недоступно з рульовим колесом з підігрівом. Доступно лише за наявності
оздоблення інтер’єру штучною шкірою Luxtec і замшевою тканиною Suedecloth. 6Стандартне обладнання в складі пакету опцій для HSE. 7Доступно лише для сидінь з тканини. 8Доступно лише за наявності сидінь із зернистою шкірою
або комбінованою обробкою штучною шкірою Luxtec і замшевою тканиною Suedecloth і зовнішніх дзеркал з функцією автоматичного затемнення, електроприводом, підігрівом, функцією запам’ятовування налаштувань та підсвіткою.
9
Доступно лише за наявності сидінь з оздобленням шкірою Windsor і зовнішніх дзеркал з підігрівом, електроприводом, функціями автоматичного затемнення, запам’ятовування налаштувань і підсвіткою. 10Доступно лише за наявності
передніх сидінь з підігрівом або передніх сидінь з підігрівом і вентиляцією. 11Доступно лише за наявності системи камер кругового огляду та зовнішніх дзеркал з функцією автоматичного затемнення, електроприводом, підігрівом і
підсвіткою. 12Доступно лише за наявності системи автоматичної корекції кута нахилу фар. Недоступно для автомобілів з двигуном D150. 13Недоступно для автомобілів з двигуном D150. 14 Доступно тільки за наявності системи визначення
глибини долання броду Wade Sensing і зовнішніх дзеркал з функцією автоматичного затемнення, електроприводом, підігрівом і підсвіткою. 15Не доступно з Secure Tracker Pro. 16Доступно лише при замовленні разом з системою
безключового доступу Keyless Entry. Не доступно з Secure Tracker. 17Доступно лише за наявності дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення або внутрішнього дзеркала заднього виду з поліпшеною оглядовістю
ClearSight. 18Доступно лише з вітровим склом з пониженим пропусканням сонячного випромінювання на деяких ринках.
1

Дотримуйтесь правил безпеки при використанні встановлених в автомобілі систем.
Водієві необхідно безперервно контролювати рух автомобіля.
Устаткування і його доступність можуть відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля і конкретного ринку.
Детальну інформацію дивіться в керівництві по специфікаціям і цінам або уточнюйте у найближчого дилера Land Rover.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті landrover.ua
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ВИБЕРІТЬ ВАШІ АКСЕСУАРИ LAND ROVER
Доступний асортимент стильних, практичних та міцних аксесуарів, які надають вам можливість індивідуалізувати свій Discovery Sport.
Ці аксесуари можна придбати у найближчого дилера автомобілів Land Rover та встановити їх на автомобіль будь-коли, незалежно
від його віку. Сертифіковані аксесуари Land Rover розроблено, випробувано та виготовлено за такими самими вимогливими
стандартами, що й оригінальне устаткування у вашому автомобілі.
Щоб ознайомитись з повним асортиментом аксесуарів, будь ласка, використовуйте «Аксесуари Land Rover» для пошуку.
Більш детальну інформацію можна знайти на сайті landrover.ua
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Повний перелік доступних функцій і опцій уточнюйте у офіційного дилера Land Rover.
На фото автомобіль R-Dynamic HSE кольору Firenze Red з наступними аксесуарами: багажним боксом на даху, фіксованими бічними підніжками і додатковими функціями.

КРОК 6
ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ
Сидіння для багажного відділення (фото 1)
Знімні сидіння встановлюються на кромці багажного відділення,
забезпечуючи зручні посадочні місця для відпочинку. Сидіння кріпляться
до підлоги багажного відділення за допомогою фіксаторів. Поставляються
в фірмовій сумці для зберігання Land Rover, яку можна розмістити на
спинці сидіння другого ряду.
Сонцезахисні козирки
Сонцезахисні козирки на бічні вікна
Сонцезахисний козирок на вітровому склі
Шторки легко встановлюються і знімаються, підвищують рівень комфорту,
захищаючи салон від перегріву і прямих сонячних променів.

Сонцезахисний козирок на вітровому склі
Сонцезахисний козирок на вітровому склі із захистом від УФ-променів
відбиває сонячні промені і допомагає утримувати прохолоду в салоні
автомобіля в спекотну погоду.
Бокс для охолодження/підігріву у центральному підлокітнику
Охолоджувач та нагрівач їжі та напоїв, який виконує функцію підлокітника
між сидіннями. Він має оздоблений шкірою верх і утримується на місці
за допомогою центрального паска безпеки. Напруга на нього подається
із задньої допоміжної розетки. Ідеально підходить для тривалих поїздок
із сім’єю.

Сидіння для багажного відділення (фото 1)

ЕКСТЕР’ЄР
Фіксовані бічні підніжки1 (фото 2)
Фіксовані бічні підніжки спрощують посадку і висадку з автомобіля,
а також полегшують доступ до багажника на даху. Оздоблення зі
світлої нержавіючої сталі та гумова накладка проти ковзання відмінно
поєднуються зі стилем вашого автомобіля.
Накладки на дзеркала із оздобленням Noble Chrome
Накладки на дзеркала з обробкою Noble Chrome підкреслюють
вишуканий стиль Discovery Sport. Ця витончена опція прекрасно
поєднується з різними елементами оздоблення екстер’єру.

Бічні захисні дуги з оздобленням Bright1
Бічні захисні дуги з полірованої нержавіючої сталі доповнюють екстер’єр
автомобіля і надають йому натхненного бездоріжжям вигляду.
Бічні молдинги з оздобленням Bright 2
Прикрашають автомобіль і захищають дверні панелі від ушкоджень.

Фіксовані бічні підніжки (фото 2)

Установка бічних підніжок і бічних захисних дуг може вплинути на можливість використання автомобіля в умовах бездоріжжя.
Несумісні з системою визначення глибини долання броду Wade Sensing.

1
2

Представлені опції можуть впливати на продуктивність автомобіля і, у зв’язку з місцевою податковою політикою, на його вартість.
Створіть свій автомобіль на сайті landrover.ua або зверніться до місцевого дилерського центру.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті landrover.ua
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ЕЛЕМЕНТИ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ
Спортивні накладки на педалі
Спортивні накладки на педалі з нержавіючої сталі та оздобленням Bright
легко встановлюються та мають приховані кріплення для зручност.

Накладки на пороги з підсвіткою (фото 1)
Накладки на пороги з написом Discovery і підсвіткою використовуються
для порогів дверей водія та пасажира на передньому сидінні.

Підкермові перемикачі передач Aluminium / Aluminium Red
Доповніть зовнішній вигляд вашого керма алюмінієвими підкермовими
перемикачами передач преміум-класу. Підкермові перемикачі передач
є анодованими, з машинним поліруванням та ручним оздобленням, що
характеризується виключною стійкістю до зношування та обробкою
преміум-класу.

Комплект килимків класу преміум
Комплект розкішних килимків з високим ворсом щільністю 780 г/м2 і
водонепроникним виворотом стане прекрасним доповненням інтер’єру.

Накладки на пороги з підсвічуванням

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН
Стьобане покриття для багажника
Це спеціальне покриття захищає всі килимові поверхні у багажнику,
включаючи підлогу, спинки сидінь другого ряду та бічні стінки.
Виготовлене з м’якої стьобаної тканини з інтегрованим гумовим килимком
та знімним захисним покриттям для бампера, завдяки чому його легко
чистити. Покриття ідеальне для власників, які регулярно перевозять
домашніх тварин у багажнику свого автомобіля.
Миска - непроливайка
Забезпечує зручне рішення для використання у дорозі або за межами
автомобіля. Завдяки гумовій основі, яка запобігає ковзанню, та
утримуючому ременю для закріплення на петлі "D" у багажнику рідина з
цієї поїлки не розливається.
Портативна система для миття
Призначена для використання поза транспортним засобом, портативна
система для миття забезпечує зручне рішення для миття домашніх тварин
перед вашою подорожжю, або миття обладнання – від велосипедів до
гідрокостюмів. Залежно від обраного налаштування, ця портативна
система для миття забезпечить мінімум дві хвилини безперервної
подачі води через пристрій, схожий на душовий шланг. Без необхідності
використання акумуляторів або зовнішнього джерела живлення – система
використовує тиск, зафіксований при наповненні від крана, а вбудований
ручний насос дозволяє користувачеві герметично заповнювати резервуар
для води у будь-яких місцях. Поставляється у фірмовому чохлі Land Rover
зі зручною ручкою.

Сумка для перевезення домашніх улюбленців, що складається
Сумка для тварини, що складається, забезпечує безпечне, комфортне
транспортування домашніх тварин. Ручки та кути зі шкіри забезпечують
вигляд преміум-класу, а кишені по боках дозволяють зручно розмістити
інші аксесуари для домашніх тварин або невеликі предмети.
Пандус для багажного відділення
Ідеально підійде для тих, хто регулярно перевозить собак та інших
домашніх тварин у багажному відділенні. Продумані розміри і
кут нахилу пандуса дозволяють вашим улюбленцям самостійно
підніматися в автомобіль.

Портативний омивач

Якщо перегородка на половину висоти або на всю висоту багажного відділення встановлюється на автомобілі з конфігурацією сидінь 5 + 2, сидіння третього ряду не можуть бути використані. 2Для установки аксесуарів
на даху потрібні рейлінги. 3Максимально допустиме навантаження без урахування маси додаткового обладнання, що встановлюється на даху. 4Максимально допустиме навантаження дорівнює вантажопідйомності
аксесуарів, що встановлюються на даху.
1
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Технічні характеристики, опції і їх доступність залежать від ринку конкретної країни. За детальною інформацією звертайтесь до найближчого дилера Land Rover у вашій країні.

КРОК 6
ОБЕРІТЬ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ LAND ROVER

ВНУТРІШНІ
Напівжорстка панель багажного відділення
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.

Перегородка багажника у повну висоту або на половину висоти1
Призначена для запобігання попадання багажу в салон автомобіля.
Конструкція перегородки багажного відділення була оптимізована під
другий ряд сидінь з функцією нахилу.

Гумовий килимок багажного відділення
Водонепроникний гумовий килимок багажного відділення з утримуючою
кромкою. Гарантує захист підлоги багажного відділення.

Перегороджувальна сітка багажного відділення (фото 1)
Аксесуар може встановлюватися на перегородку багажного відділення
для поділу багажника на дві секції.

Комплект килимків класу Premium
Комплект розкішних килимків з високим ворсом щільністю 2050 г/м2 і
водонепроникним виворотом стане прекрасним доповненням інтер’єру.

Повздовжня перегородка багажного відсіку

СПОРТИВНІ
Кронштейн для перевезення велосипеду з монтуванням на
буксирному пристрої
Кронштейн для перевезення велосипеду з монтуванням на буксирному
пристрої має механізм буксирного пристрою для швидкого приєднання/
розблокування однією рукою і може відхилятися від транспортного
засобу, щоб забезпечити легкий доступ до багажника. Багажник може
відкриватися з кронштейном в розгорнутому/складеному положенні.
Виготовлений з алюмінію та інших легких матеріалів, кронштейн для
перевезення велосипеду також має підсвічування ззаду та кріплення для
номерного знака і закривається для забезпечення безпеки. Кронштейн
має механізм складання/розкладання, що дозволяє легко прибрати його,
коли він не використовується. Функція тримача та фіксації забезпечує
безпечне утримання велосипедів. Максимальна вантажопідйомність
складає 51 кг.

Тримач обладнання для водних видів спорту2 4
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.
Тримач сноуборда/лиж 2 4
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.

Кронштейн для велосипеда з кріпленням за колесо2 (фото 2)
Кронштейн для велосипеда з кріпленням за колесо забезпечується
замком і підходить для транспортування одного велосипеда масою
до 20 кг.

Кронштейн для перевезення велосипеда

Багажний бокс на даху2 3
Встановлюваний на дах багажний бокс з оздобленням Gloss Black.
Відкривається з обох боків ручками, розміщеними на кришці та всередині
боксу, для зручного встановлення, завантаження та розвантаження.
Зовнішні розміри: довжина 1750 мм, ширина 820 мм, висота 450 мм.
Місткість – 410 літрів. Максимально допустиме навантаження – 75
кг. Якщо встановлені літні шини, на даху допускається перевозити
вантажі масою до 60 кг.
Необхідно завжди враховувати максимальну вантажопідйомність даху.
Об’єкти, розташовані над встановленою на даху супутниковою антеною, можуть вплинути на якість прийому сигналу та на роботу навігаційної
системи та супутникового радіо (за їх наявності).
Представлені опції можуть впливати на продуктивність автомобіля і, у зв’язку з місцевою податковою політикою, на його вартість. Створіть свій
автомобіль на сайті landrover.ua або зверніться до місцевого дилерського центру.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті landrover.ua
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СВІТ LAND ROVER
Ваш Land Rover був розроблений та спроектований, щоб допомогти Вам виходити за межі буденного. Він може доставити Вас вас до місць та
ландшафтів, маршрутами, які не під силу іншим транспортним засобам. Із винятковим рівнем розкоші, які не пропонує жоден інший автомобіль.
Щоб ви змогли насолодитись стилем життя Land Rover, ми створили історію пригод, публікацій та низку фірмових товарів Land Rover. На Вас чекає
цілий світ та неймовірні пригоди. Насолоджуйтесь кожною миттю життя із Land Rover.

ДОСВІД

ПРИГОДИ

Звільніть свого внутрішнього мандрівника та особисто переконайтеся у
легендарній потужності Land Rover. Прямуйте до найбільш вражаючих та сміливих
незвіданих ландшафтів на межі можливостей автомобіля під керівництвом наших
кваліфікованих інструкторів.

Від приголомшливих пейзажів Арктичного сяйва до захоплюючих дюн Намібії Land Rover
Adventure Drives пропонує Вам отримати незабутній досвід, який пробудить у вас дух
пригод та подарує незабутні емоції від наших автомобілів.

landrover.com/experience
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landrover.com/adventure

Слідкуйте за нами:

ТУРИ НА ВИРОБНИЦТВО

ЦЕНТР З РОЗРОБКИ ЕКСКЛЮЗИВНИХ АВТОМОБІЛІВ

Подорож на виробництво – це унікальна можливість увійти за лаштунки найсучасніших
виробничих об’єктів, де народжуються нові Land Rover. Наші гіди покажуть вам
поєднання неперевершеної майстерності і новітньої робототехніки.

Незалежно від того, чи ви бажаєте виняткової розкоші, кращої у класі продуктивності
чи надзвичайних позашляхових можливостей - Land Rover задовольнить будь-які ваші
бажання. Центр із розробки ексклюзивних автомобілів (Special Vehicle Operations)
дозволяє сягнути досконалості у кожній деталі. Завдяки абсолютній вершині інженерії та
дизайну Land Rover, кожен автомобіль поєднує в собі бездоганну вишуканість, потужність
та найсучасніші технології. Саме тому знак SV так багато значить для нас.

landrover.com/tours

landrover.com/svo

СВІТ LAND ROVER
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КОЛЕКЦІЯ LAND ROVER

ЖУРНАЛ ONELIFE

Наш найновіший асортимент одягу та сувенірів виготовлений з такою ж дизайнерською
майстерністю та увагою до деталей, як і наші транспортні засоби. Наша унікальна
спадщина надихнула нас на створення речей для всієї родини.

Протягом перших трьох років володіння Land Rover ви будете отримувати журнал двічі на
рік безкоштовно. Це відзначене нагородами видання поєднує у собі найкращі фотографії,
авторитетні статті та експертну оцінку. Onelife дозволить вам зануритися у ексклюзивні
враження та незвичайні пригоди, а також порадує Вас останніми інноваціями, новинками
дизайну та вибором способу життя.

landrover.com/collection

landrover.com/onelife
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Слідкуйте за нами:

ПАРТНЕРСТВО

ГУМАНІТАРНЕ ПАРТНЕРСТВО

Репутація. Мужність. Гордість. Цими цінностями Land Rover ділиться з партнерами.
Змагання Invictus Games, досягнення Virgin Galactic, Чемпіонат Світу з Регбі 2019™,
чи ігри Британських та Ірландських Левів - усе це виняткові люди та виняткові проекти.
Ті, хто готовий виходить за власні межі можливого аби досягнути неймовірних висот,
ті, хто стає героями.

Починаючи з 1954 року Land Rover пишається тим, що підтримує неймовірну гуманітарну
роботу Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
(IFRC). Завдяки транспортним засобам, фінансуванню та досвіду, це амбіційне глобальне
партнерство допомогло врятувати або покращити життя більш ніж одного мільйона людей
на чотирьох континентах.

landrover.com/partnerships

landrover.com/responsibility

СВІТ LAND ROVER
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З ТУРБОТОЮ ПРО ВАС
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
Коли Ви привозите до нас свій Land Rover, ми використовуємо найсучасніше
діагностичне обладнання для оцінки всіх механічних та електронних систем Вашого
автомобіля. Наші кваліфіковані технічні працівники використовують інструменти,
спеціально розроблені для наших транспортних засобів, і лише сертифіковані деталі та
аксесуари Land Rover. Наявний вибір сервісних послуг, які разом із командою технічної
допомоги на дорогах забезпечують абсолютний спокій.
Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого дилера Land Rover або
шукайте інформацію у розділі "Власникам Land Rover".

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ВІД LAND ROVER НА ДОРОГАХ
Команда Land Rover надає допомогу в надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із
автомобілями, від іммобілізації через поломку або аварію до незначних проблем, таких
як прокол шини. Ви можете покластися на нашу допомогу на дорозі, незалежно від
ситуації, де б ви не знаходились.

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: Компанія Jaguar Land Rover Limited постійно шукає шляхи вдосконалення
специфікації, дизайну та виробництва своїх транспортних засобів, запчастин та аксесуарів і постійно
змінюється. Незважаючи на те, що докладаються всі зусилля для підтримання актуальності інформації,
ця брошура не повинна розглядатися як непорушне керівництво щодо поточних специфікацій або їх
наявності, а також не є пропозицією щодо продажу будь-якого конкретного автомобіля, запчастини
або аксесуару. Дистриб’ютори та дилери не є агентами компанії Jaguar Land Rover Limited, що діють
на підставі будь-яких явних чи неявних домовленостей або доручень. Відтворення кольорів в даному
документі залежить від обмежень, пов’язаних з процесом друку, тому може дещо відрізнятися від
фактичного на транспортному засобі. Компанія залишає за собою право змінювати або виводити з продажу
будь-який колір без попередження. Деякі з цих кольорів можуть бути недоступними у вашій країні.
Перевірте наявність кольорів та поточних технічних характеристик у продавця Land Rover. Дистриб’ютори
та дилери не є агентами компанії Jaguar Land Rover Limited і не мають абсолютно ніякого права пов’язувати
компанію Jaguar Land Rover Limited з будь-якими явними чи неявними домовленостями або дорученнями.
Інформація та зображення, які стосуються технології InControl, включаючи сенсорний екран,
екрани додатків або послідовності скріншотів є предметом постійних оновлень програмного
забезпечення, модифікацій після виходу нових версій та інших системний/візуальних змін, залежно від
обраних параметрів.
Castrol EDGE Professional рекомендується ексклюзивно для Land Rover.
На обкладинці і зворотному боці автомобіль R-Dynamic HSE у кольорі Firenze Red з додатковими опціями
(перелік і доступність опцій залежать від конкретного ринку).

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до посібника з
гарантійних пільг, найближчого авторизованого сервісного центру Land Rover або
шукайте у розділі "Технічна допомога Land Rover".

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ LAND ROVER
Отримання ключів від власного Land Rover ніколи не було таким простим. І це
доступніше, ніж Ви думаєте. Новий або вживаний автомобіль, для особистого або
бізнес використання, ми маємо такий варіант, який повністю задовольнить вас.
Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого дилера Land Rover або
шукайте інформацію у розділі " Фінансові послуги Land Rover".

АВТОМОБІЛІ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Land Rover залишається кращим виробником, якого обирають для бізнесу, він
забезпечує привабливий вибір та зразкове обслуговування клієнтів. Відмінні, потужні
та універсальні, всі автомобілі Land Rover забезпечують низьку загальну вартість
володіння завдяки стійкій ліквідаційній вартості, конкурентоспроможним послугам,
витратам на технічне обслуговування та ремонт, а також вражаючій економії палива та
низьким викидам CO2.
Ми також прагнемо надавати післяпродажне обслуговування, повністю орієнтоване
на клієнта, що гарантуватиме, що кожен автомобіль Land Rover буде утримуватися
на дорозі в найкращому стані, у найлегший та економічно ефективний для
підприємств спосіб.
Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу ’Автомобілі Land Rover
для бізнесу та автопарку’.

Офіційний імпортер Land Rover в Україні,
ТОВ "Віннер Імпортс Україна, Лтд",
код ЄДРПОУ 20054535,
вул. Дачна 5-а, с. Капітанівка, Київська область, 08112,
Україна тел.: +38 044 585 6300 e-mail: landrover@winner.
ua Jaguar Land Rover Limited Адреса реєстрації: Abbey
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF
United Kingdom.
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