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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 умовност.

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 умовност.
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DISCOVERY SPORT ДОСКОНАЛЕ 
ПОЄДНАННЯ ДОВЕРШЕНОГО 
ДИЗАЙНУ, ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ І 
УНІВЕРСАЛЬНОСТІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ДОВЕРШЕНОГО КОМПАКТНОГО 
ПОЗАШЛЯХОВИКА.

Джері МакГоверн. 
Директор з дизайну Land Rover.

Проскануйте екран, щоб побачити Discovery Sport в дії.
Показано автомобілі із загального модельного ряду Land Rover. Специфікації, опції та  
наявність залежать від країни продажу. Уточнюйте інформацію у місцевого продавця 
Land Rover. Автомобіль справа у комплектації HSE Luxury та кольорі кузова Scotia Grey.
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ДИЗАЙН

ЕКСТЕР'ЄР
Сучасний першокласний дизайн з 
ідеальними пропорціями і компактним 
кузовом захоплює своєю впевненою 
поставою та і гармонійним дизайном. 
Виразний силует та плавні лінії  
надають Discovery Sport 
неперевершеного вигляду.

Discovery Sport готовий до пригод будь-
якого масштабу. Досконалі пропорції 
доповнені деталями та акцентами кузова. 
Могутня постава підкреслює дійсно 
безмежні можливості Discovery Sport.

До ключових особливостей  
екстер'єру відноситься впізнавана  
форма капоту, решітка радіатора із  
двома перекладинами.

Стрімкі лінії капоту в поєднаннаі з 
ефектною лінією кузова роблять 
облік Discovery Sport  більш виразним, 
а спадаюча лінія даху підкреслюю 
динамічний характер кросовера.

Автомобіль на фото вище і праворуч це модель HSE Luxury у кольорі Scotia Grey.6 ДИЗАЙН 7
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ДИЗАЙН

ІНТЕР'ЄР
Першокласність дизайну екстер'єру продовжується в інтер'єрі. Сміливі 
горизонтальні і вертикальні лінії поєднується в з ідеально рівними 
поверхнями панелей, якісною оббивкою і шкірою преміум-класу.  
Це все передає універсальному салону кросовера відтінку розкоші. 
Дизайн екстер'єру та інтер'єру несе в собі впізнавані риси модельного 
ряду Discovery і характерні сучасні тенденції.

Кабіна оснащена чотирма 12-вольтними точками живлення та 
шістьма USB-виходами. Вони можуть бути передбачені для всіх 
трьох рядів сидінь, дозволяючи одночасно заряджати декілька 
електронних пристроїв.

Широкий 10-ти дюймовий тач-дисплей, із розширенням 21:9 мм, на 80% 
більше пікселів у новому  досконалому дисплеї, який доповнює сучасний 
інтер'єр та займає центральне місце на панелі приладів. 

ВИСОКА ПОСАДКА ВОДІЯ
Висока посадка водія, надає ще кращий обзор дороги та незамінна під 
час руху бездоріжжям.

Наведений ліворуч і вище інтер'єр відноситься до моделі HSE Luxury у кольорі Glacier/Lunar. 9
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БІЛЬШИЙ
ПРОСТІР 
ДЛЯ НІГ

999 mm

ОБ'ЄМ 
БАГАЖНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ

1887 mm

5+2 СИДІНЬ
Discovery Sport пропонує 
неперевершений рівень комфорту. 
Сидіння другого ряду мають винятковий 
простір і можуть рухатися на 160 мм, 
забезпечуючи збільшення об'єму 
багажного відділення або простору для  
ніг пасажирів заднього ряду*.

Завдяки добре продуманій конфігурації 
салону сидіння третього ряду 
розкладаються та складаються у пропорції 
50:50, не порушуючи пропорційність 
простору і підтримуючи незмінно високий 
рівень комфорту.

В складеному варіанті, третій ряд сидінь 
збільшує корисну площу багажного 
відділення. В салоні Discovery Sport 
знайдеться місце для усіх ваших  
улюблених речей.

*При установлений сидіннях пропорція залишається 60:40 з регульованою 
спинкою. На фото зліва Discovery Sport у комплектації HSE Luxury та кольорі 
Glacier/Lunar.

ДИЗАЙН

ПРОСТІР 
ДЛЯ НІГ

839 mm
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Наведений інтер'єр відноситься до моделі HSE Luxury у кольорі Glacier/Lunar.

БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Неймовірний простір. До деталей 
продумана конфігурація. Немає 
такого завдання з яким не впорався б 
надзвичайно місткий Discovery Sport.

Задній ряд сидінь складається та  
формує простір для багажу розміром 
1698 літрів.

Навіть із розкладеним заднім рядом  
сидінь, об'єм багажного відділені 
становить 981 літр. Ще більше простору 
можна отримати склавши другий 
ряд сидінь. Така гнучка конфігурація 
дозволяє з легкістю перевозити 
найрізноманітніші багажі.

5 + 2 СИДІННЯ 
194 ЛІТРИ

5 СИДІННЯ 
981 ЛІТРИ

12 ДИЗАЙН

4 СИДІННЯ 
1124 ЛІТРИ

4 СИДІННЯ 
1268 ЛІТРИ

3 СИДІННЯ 
1411 ЛІТРИ

2 СИДІННЯ 
1698 ЛІТРИ

13

https://www.landrover.ua/national-dealer-locator
https://www.landrover.co.uk/build-your-own/index.html


ТЕХНОЛОГІ Ї  КЕРУВАННЯДИЗАЙН ТЕХНОЛОГІ Ї  ЗВ’ЯЗКУ ДВИГУНИКОМФОРТ ДЛЯ КОЖНОГО БЕЗПЕКАКУЗОВ І  ШАСІ ДОВКІЛЛЯ

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

КУЗОВ
Discovery Sport у комплектації Dynamic 
надає більш агресивного характеру 
автомобілю. При цьому зберігаючи 
впізнавані лінії дизайну і характерну 
автомобілю практичність  
та універсальність. 

Проте автомобіль став ще більш 
динамічним та харизматичним.  
Нові стилістичні рішення передньої 
та задньої частини автомобіля разом 
з оновленими боковими молдінгами 
створюючи значимий облік, доповнений 
виразними чорними повітрозабірниками 
і решіткою радіатора. Хромовані вихлопні 
труби* та червоний шильд додають 
автомобілю ще більше привабливості.

*Хромовані вихлопні труби поставляються лише з дизельним двигуном. Автомобілі із  
бензиновими двигунами поставляються із вихлопними трубами у кольорі срібла. 
Автомобіль справа у комплектації HSE Luxury у пакеті Dynamic та кольорі Firenze Red.

ПАКЕТ DYNAMIC

14
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САЛОН
Ретельно підібрані спортивні акценти пакету 
Dynamic ефектно доповнюються деталями 
інтер'єру. Три варіанти оформлення салону 
підкреслюють спортивний характер,  
а перфорована шкіра Winsore надає  
більш преміального вигляду. Ще більш 
розкішним салон став завдяки кермовому 
колесу обробленому перфорованою  
шкірою, контрастному окантуванню сидінь  
та підголівників, та текстурними вставками  
на дверях та на центральній консолі.

Декоративне оздоблення доповнюється 
алюмінієвими боковими рейками на  
передній панелі кольору Dark Grey або 
Carmine Red в залежності від обраного 
кольору. Інтер'єр також укомплектовано 
алюмінієвими спортивними педалями.

Наведений ліворуч і вище інтер'єр в пакеті Dynamic та комплектації HSE Luxury у кольорі Ebony/Ebony з окантуванням Pimento.
Інтер'єр наведено з алюмінієвими боковими рейками на передній панелі кольору Carmine Red і додатковими підрульовими пелюстковими перемикачами. 17
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ПІДВІСКА
Складно вигадати складніші випробування ніж такі, які 
проходять автомобілі Land Rover під час тестування. Аби 
гарантувати неперевершені можливості наших авто на 
дорогах та бездоріжжі та тривалий термін експлуатації, 
ми випробовуємо їх на надсучасному обладнанні.

ШВИДКІСТЬ ВІТРУ
Discovery Sport був протестований в найсучасніших 
аеродинамічних трубах і наборі кліматичних камер,  
щоб відтворити деякі з найскладніших аеродинамічних 
умов, з якими йому доведеться зіткнутися.  
Тільки доводячи усі системи до їхньої межі ми  
досягаємо справжньої надійності.

 ЕКСТРЕМАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРИ
Ми тестуємо автомобілі в реальних умовах у кліматичних 
камерах із температурою від -40 градусів до +50 градусів.  
В результаті цих випробувань ми демонструємо ключові 
функції і системи кожної нашої моделі. Тому навіть в 
найвіддаленіших куточках планети ви можете бути 
впевнені у вашому авто.

ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ

ТЕСТУВАННЯ
Перш ніж розмістити логотип Land Rover на кожен новий автомобіль, ми його тестуємо в найсуворіших умовах,  
щоб демонструвати найвищий рівень технологій, можливості та ходові характеристики притаманними бренду.

ОФ-РОУД
На покритих льодом просторах шведського Арєплуга, 
у невблаганних пісках пустелі Дубая – Land Rover усюди 
демонструє свої легендарні позашляхові можливості. 
Прототип кожної моделі проходить випробування на 
найскладніших позашляхових маршрутах довжиною 
8500 км.

ВАКУУМНА КАМЕРА
спеціальній вакуумній камері, нам вдається точно оцінити 
весь діапазон частот та вібрацій які демонструє Discovery 
Sportдля того щоб переконатися у чистоті його звучання 
на всіх швидкостях та на різноманітних поверхнях.

ЗЛИВА
Наше обладнання для перевірки водопроникності 
гарантує, що кожен автомобіль може входити і виходити 
із скупчення води без потрапляння і краплини до кабіни. 
Використовуючи наш симулятор зливи, ми виливаємо 
на випробовувані автомобілі близько 85 тисяч літрів 
спеціально підфарбованою води під кутом до 45°, а потім 
за допомогою ультрафіолету переконуємося у відсутності 
найменших протікань.18 ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ 19
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

СИСТЕМА АДАПТАЦІЇ 
ДО ДОРОЖНІХ УМОВ 
TERRAIN RESPONSE
 Land Rover hзавжди був синонімом безмежних позашляхових 
можливостей і Discovery Sport перевершує навіть найвищі 
очікування. Його надійність та керованість додатково підсилюється 
завдяки першокласному відгуку коліс і інноваційним позашляховим 
технологіям, таким як система адаптація до дорожніх умов  
Terrain Response.

Ця функція є стандартною для всіх повноприводних автомобілі і 
адаптується відповідно до двигуна, трансмісії, диференціалів та 
систем ходової частини, щоб максимально підвищити керованість, 
комфорт та зчеплення.

Система Тerrain Response працює у чотирьох режимах: Звичайний 
режим, Трава/Гравій/Сніг, Бруд/Колія, та Пісок. Тому автомобіль 
демонструє найкращі ходові якості у найскладніших умовах.

Доступний також п'ятий режим – Adaptive Dynamics (як опція*).  
Цей режим дозволяє додатково керувати підвіскою авто, 
забезпечуючи ще більшу керованість та миттєвий відгук на дії водія.

Адаптивне  
налаштування підвіски Звичайний режим

 Трава, Гравій, Сніг Бруд та Колія

Пісок

*Недоступний з двигунами eD4 або TD4 потужністю 150 к.с.
Автомобіль на фото праворуч це модель HSE Luxury у кольорі Scotia Grey.

20 ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ 21
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

*Опційно на моделі у комплектації Pure із 240 сильним двигуном.
Автомобіль на фото ліворуч у комплектації HSE Luxury у кольорі 
Scotia Grey. ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ НА 
ВСІХ ПОВЕРХНЯХ ALL TERRAIN 
PROGRESS CONTROL
Система контролю руху на всіх поверхнях 
All Terrain Progress Control (ATPC) – це 
додаткова система останнього слова 
техніки, яка дозволяє водіям встановити 
та підтримувати постійну швидкість у 
складних умовах. Система є стандартною 
для моделей з двигунами SD4 і Si4*.  
Та опційна для двигунів TD4 потужністю 
180 к.с. в із автоматичною трансмісією та  
круіз контролем.

Нова система працює по принципу  
круіз-контролю, підтримуючи постійну 
низьку швидкість у діапазоні від  
1,8 до 30 км/год. дозволяючи водію 
сконцентруватися на маневрах в  
складних умовах бездоріжжя.

Окрім цього, система допомагає водію 
плавно та легко рухатися навіть на  
таких слизьких поверхнях як лід, сніг та  
мокра трава. 

Створена кращими спеціалістами 
Land Rover, вона працює разом із 
системою Terrain Response, системою 
повного приводу та гальмівною системою.

Після включення системи ATPC достатньо 
просто установити бажану швидкість 
з допомогою кнопок управління круіз-
контролем на кермовому колесі.Система 
відключить автоматично після натискання 
на педаль газу чи тормозу.
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

СИСТЕМА 
СПУСКУ ЗІ СХИЛУ 
HILL DESCENT 
CONTROL
Запатентована Land Rover система контролю 
спуску зі схилу Hill Descent Control (HDC) 
є стандартною для усіх повноприводних 
автомобілів. Вона допомагає водію з виконанням 
контрольованих спусків на складних схилах. Вона 
окремо пригальмовує колеса для підтримання 
постійної швидкості.

Система старту на крутих схилах Hill Start Assist 
не дає автомобілю скотитися назад при рушанні 
на похилій поверхні. 

Автомобіль також використовує Систему 
керування вимкнення гальм на схилі  
Gradient Release Control (GRC), що служить  
для запобігання надто швидкому розгону 
автомобіля на крутому схилі.

СИСТЕМА 
ДОЛАННЯ БРОДУ 
WADE SENSING
Опційна система допомоги при доланні броду 
буде незамінною при доланні струмків, броду, 
затоплених відрізків на шляху глибиною  
до 600 мм.  

Ця унікальна система Land Rover використовує 
сенсорні датчики у бокових зеркалах та 
відображає на сенсорному екрані допустиму 
межі проходження перешкоди.

ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ

Зображений 10-ти дюймовий дисплей Touch Pro.
Автомобіль на фото ліворуч у комплектації HSE Luxury  
у кольорі Scotia Grey. 25

https://www.landrover.ua/national-dealer-locator
https://www.landrover.co.uk/build-your-own/index.html


ТЕХНОЛОГІ Ї  КЕРУВАННЯДИЗАЙН ТЕХНОЛОГІ Ї  ЗВ’ЯЗКУ ДВИГУНИКОМФОРТ ДЛЯ КОЖНОГО БЕЗПЕКАКУЗОВ І  ШАСІ ДОВКІЛЛЯ

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
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A
C

B

D

2

1

4

3

ТЕХНОЛОГІЯ 
АДАПТИВНОЇ ДИНАМІКИ 
ADAPTIVE DYNAMICS
Система адаптивного управління підвіскою 
Adaptive Dynamics з сучасною технологією  
MagneRideTM сканує рухи автомобіля не 
менше 1000 раз в секунду, миттєво реагує 
на дії водія або зміни дорожньої ситуації, 
забезпечуючи більший контроль і мінімізуючи 
уклін кузова, забезпечуючи збалансовану, 
рівну їзду. Доступна на усіх двигунах TD4 
потужністю 180 к.с., SD4 та Si4 система 
навіть відчуває позашляхові умови та 
відповідно оптимізує додаткові налаштування 
амортизаторів MagneRide™ при їзді по 
бездоріжжю, дозволяючи домогтися 
оптимального поєднання маневреності і 
м’якої контрольованої їзди.

1 НЕСКОРЕКТОВАНИЙ БОКОВИЙ КРЕН КУЗОВА

2 СКОРЕКТОВАНИЙ БОКОВИЙ КРЕН КУЗОВА

СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ 
КРУТНОГО МОМЕНТУ 
TORQUE VECTORING
Система динамічного розподілу крутного 
моменту забезпечує бездоганне проходження 
поворотів та стабільність.  Це стандартна 
система на усіх повноприводних автомобілях. 
Система моніторить дорожну ситуацію і 
корегує розподіл крутного моменту між 
колесами, покращуючи зчеплення з дорогою 
та кращу керованість. 

A ВИЯВЛЕННЯ НЕДОСТАТНЬОЇ ОБЕРТОВОСТІ

B ПОДАЧА КРУТНОГО МОМЕНТУ НА  
ПЕРЕДНЮ ВІСЬ

C ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ ГАЛЬМІВНОГО ЗУСИЛЛЯ  
НА ВНУТРІШНІ КОЛЕСА

D КОРИГУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ

ТЕХНОЛОГІЯ  
ACTIVE  
DRIVELINE
Опційно з двигунами TD4 потужністю  
180 к.с. та Si4 і у базовій комплектації з 
двигуном SD4, технологія Active Driveline 
забезпечує переваги як на дорозі, так і при 
їзді по бездоріжжю. У багатьох умовах руху 
на дорозі система може відключати привід 
у задньому шасі автомобіля, забезпечуючи 
максимальну економію палива з приводом на 
2 колеса (2WD). Витончена стратегія контролю 
постійно контролює основні параметри 
автомобіля та навколишнього середовища.

Система автоматично переходить на 
повний привод всього за 300 мілісекунд. 
На бездоріжжі подача крутного моменту 
на заднє колесо коливається в залежності 
від зчеплення з поверхню. Спеціальний 
дисплей на сенсорному екрані  відображає 
детальну інформацію, дозволяючи водію 
відслідковувати ситуацію на дорозі.

3 ПЕРЕДНІЙ ПРИВОД (2WD)

4 АКТИВОВАНИЙ ПОВНИЙ ПРИВОД  
(4WD) ACTIVATED

ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ

ТМ MagneRide є зареєстрованим товарним знаком BWI Company Limited S.A. Стандартні та опційні функції можуть  
різнитися в залежності від ринку. Будь-ласка зверніться до вашого регіонального дилера.
Автомобіль на фото ліворуч і вище це модель HSE Luxury з пакетом опцій Dynamic Design Pack у кольорі Firenze Red.
Автомобіль на фото вище і праворуч це модель HSE Luxury у кольорі Scotia Grey. 27
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
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СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ БУКСИРУВАННІ
Завдяки інноваційним технологія та здатності 
буксирувати до 2200 кг Discovery Sport з легкістю 
справляється із найскладнішими завданнями.

БУКСИРУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ІЗ 
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ СКЛАДАННЯ
Доступне в якості опції буксирувальне 
обладнання складається під бампером, аби ваш 
автомобіль завжди мав бездоганний вигляд. 
Воно також дозволяє буксирувати причепи 
масою у 2200 кг.

ЗЙОМНЕ  
БУКСИРУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
Зручне і просте в використанні зйомне 
обладнання органічно вписується в дизайн 
екстер'єру.

КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ
Забезпечує чудовий огляд при русі заднім  
ходом, значно полегшуючи парковку і 
приєднання причепу.

Система допомоги при приєднанні причепа  
Tow Hitch Assist відображає на сенсорному 
дисплеї оптимальну траєкторію руху автомобіля 
у напрямку причеп, роблячи процес приєднання 
легким та зручним. Система стандартна із 
камерою заднього виду.

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ПРИЧЕПА
Система стабілізації сканує коливання причепа 
і нейтралізує їх. Тим самим зводить до мінімуму 
виникнення небезпечної ситуації. 

КАМЕРИ КРУГОВОГО  
ОГЛЯДУ ФУНКЦІЯ
Система камер слугує як функція допомоги при 
русі із прицепом, та дозволяє прогнозувати 
траєкторію руху причепа при русі заднім ходом.  
Якщо ви додатково вкажете параметри причепа, 
на сенсорному екрані з'являться більш точні 
підказки.

Правила буксирування залежать від ринку. Переконайтеся, що ви дотримуєтеся відповідного законодавства в своїй країні. 
Зображений 10-ти дюймовий дисплей Touch Pro. Будь-ласка звертайтесь до регіонального дилера для уточнення наявності.
Автомобіль на фото ліворуч і вище це модель HSE Luxury у кольорі Scotia Grey. ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ 29
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*Потребує встановлення системи навігації Navigation або Navigation Pro.
Встановіть свій додаток InControl на landrover.com/incontrol 
Функціонал додатку InControl може відрізнятися в залежності від ринку. 
Будь ласка, запитуйте у вашого регіонального дилера про доступність. Деякі функції потребують відповідної SIM карти. Наявність мобільного зв'язку не може гарантуватися в усіх локаціях.

ПРОЕКЦІЯ НА ВІТРОВЕ СКЛО
Це технологія, яка дозволяє відображати основні дані автомобіля, такі 
як швидкість транспортного засобу, положення передач та напрям руху 
навігації* на вітровому склі, без потреби водія відволіктися від дороги.

Інноваційна лазерна система краще протистоїть "вицвітанню" 
– результату впливу прямих сонячних променів на менш якісні 
світлодіодні системи. Водій може вмикати та вимикати технологію, 
коли йому зручно. 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВ'ЯЗКУ

ІНФОРМАЦІЙНО–
РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
Система InControl – це набір сучасних технологій, що зв'язують Вас і Ваш 
Discovery Sport з усім світом. Обирайте з двох мультимедійних систем 
InControl: системи Touch або Touch Pro, які можна додатково оснастити 
відповідними пакетами додатків для зв'язку: Connect та Connect Pro.

30 ТЕХНОЛОГІЇ ЗВ'ЯЗКУ

*Потребує встановлення системи навігації Navigation або Navigation Pro   **Лише доступно як частина пакету Entertainment 
Будь ласка, ознайомтесь із стандартним та додатковим списком функцій та запитуйте у вашого регіонального дилера про доступність.
Автомобіль на фото ліворуч у комплектації HSE Luxury у кольорі Yulong White.

TOUCH PRO

ДОСТУПНА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІЙ SE, HSE ТА HSE LUXURYSE
 – 10-дюймовий сенсорний екран
 – Система об'ємного звучання Meridian™ Surround Sound System потужністю  

825 Вт з 16 динаміками та сабвуфером
 – Навігація системи Touch Pro
 – Система розпізнавання голосу 
 – CD/DVD плеєр
 – очка доступу Wi-Fi **, додаток для планування маршрутів, спільне 

використання ETA, послуги Live, режим переходу, режим паркінгу.

ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ
 – навігація системи Touch включає систему розпізнавання голосу  

Voice Recognition 
 – цифрове радіомовлення (DAB)
 – Система захисту складається з виклику SOS, системи оптимізованої та 

системи керування автомобілем з допомогою вашого смартфону.  
допомоги Land Rover та

 – система Secure забезпечує відстеження вкраденого автомобіля шляхом 
виявлення будь-якого несанкціонованого руху вашого автомобіля

 – Додаток InControl використовує ряд ліцензованих Land Rover додатків  
які поєднують ваш автомобіль та ваш смартфон для незабутнього  
досвіду зв'язку

 – Система розпізнавання дорожних знаків
 – система Connect надає вашому автомобілю абсолютно новий рівень 

зв'язку та складається з:
 – додатків InControl
 – Remote Premium це багатофункціональний додаток, який дозволяє 

відслідковувати та віддалено взаємодіяти з вашим автомобілем через 
ваш смартфон

 – точки доступу Wi-Fi.

ОПЦІЙНІ ФУНКЦІЇ
 – Цифрове радіомовлення (DAB)
 – 10 дюймовий дисплей
 – Цифрове телебачення
 – Інформаційно-розважальні системи для пасажирів на задніх сидіннях  

(в комплектаціях HSE та HSE Luxury).
 – Система захисту
 – Система безпеки Secure Tracker
 – Додаток InControl
 – Функція розпізнавання дорожніх знаків*
 – Програма Connect Pro надає вам найвищий рівень зв'язку та зручності. 

Особливості:
 – Додатки InControl
 – Пакет Premium.

TOUCH

ДОСТУПНА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІЙ PURE, SE, HSE ТА HSE LUXURY
 – 8-дюймовий сенсорний екран
 – звукова система Land Rover Sound System з 6 динаміками 
 – покращена звукова система Land Rover Sound System потужністю  

190 Вт з 10 динаміками
 – аудіо система Meridian ™ Sound System потужністю 380 Вт з 10 динаміками  

і сабвуфером.
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ТМ Meridian є зареєстрованою торговою маркою Meridian Audio Ltd.
Trifield і пристрій «трьох полів» є товарним знаком Trifield Productions Ltd.
Будь ласка, ознайомтесь із стандартним та додатковим списком функцій та  
запитуйте у вашого регіонального дилера про доступність.
Наведений інтер'єр відноситься до моделі HSE Luxury у кольорі Glacier/Lunar.  
Зображений 10-ти дюймовий дисплей Touch Pro.
Автомобіль на фото праворуч це модель HSE Luxury у кольорі Kaikoura Stone.

АУДІОСИСТЕМА
Для забезпечення максимальної якості 
звуку Discovery Sport пропонує вам вибір з 
чотирьох виняткових аудіосистем. Завдяки 
6 динамікам аудіо система Land Rover 
Sound System в Discovery Sport  забезпечує 
чіткий, збалансований звук. Акустична 
система що складається із 10 динаміків 
додає більш глибокого і чіткого звучання.

На додаток до цього, Land Rover 
співпрацює з MeridianTM, світовим 
лідером в області високопродуктивних 
аудиотехнологій і цифрової обробки звуку, 
для розробки передових аудіосистем для 
Discovery Sport.

Система динамічного регулювання 
гучності звучання інтегрована в аудіо 
систему Meridian, автоматично виявляє і 
бездоганно компенсує всі посторонні шуми 
в салоні.

Аудіо система Meridian на 380 Вт 
включає 10 динаміків і двоканальний 
сабвуфер для забезпечення виняткового 
об'ємного звучання, а глибокі баси та 
чисті високі частоти створюються завдяки 
продуманому розположенню динаміків.

Discovery Sport також пропонує покращену 
систему об'ємного звучання Touch Pro 
Meridian на 825 Вт та включає 16 динаміків 
і двоканальний сабвуфер.

Ця система також включає технологію  
Meridian Trifield. Вона забезпечує найкраще 
в класі відтворення звуку, завдяки якому 
кожен пасажир насолоджуватиметься 
природним звучанням улюблених треків.
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САБВУФЕРАУДІО СИСТЕМА ОБ'ЄМНОГО ЗВУЧАННЯ MERIDIAN 825 ват 16 ДИНАМІКІВ
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ТА ЗВ'ЯЗОК
Системи Touch and Touch Pro  
забезпечують багатство інформації та  
розваг. Інтуїтивна технологія InControl може 
допомогти вам знайти місце для паркування, 
завантажувати улюблену музику і навіть 
відстежувати вкрадений транспортний засіб. 
Насолоджуйтеся життя та подорожами.

Функції та опції InControl, а також їх наявність залежать від країни та силового агрегату – наявність і повні умови уточнюйте у офіційного дилера. 
Деякі стандартні комплектації потребують встановлення системи Connect Pro та Micro SIM з відповідним контрактом надання даних, що потребують 
подальшої підписки після початкового терміну, рекомендованого вашим продавцем. Apple Watch® є зареєстрованою торговою маркою Apple Inc., 
зареєстрованою у США та інших країнах. Мобільний зв'язок не може бути гарантованим будь-де. Додаток InControl необхідно завантажувати з  
Apple/Android Store. За більш детальною інформацією звертайтесь до найближчого офіційного дилера Land Rover.

ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ
Перед тим, як вирушити у дорогу, використовуйте 
додаток Route Planner або онлайн-портал для  
пошуку, збереження місць розташування або  
пункту призначення.

ЗАЛИШАЙСЯ НА ЗВ'ЯЗКУ
Перед тим, як сідати до автомобілю, встановіть 
температуру в салоні з додатком Remote Premium на 
смартфонах, а зараз вже й на Apple Watch. В дорозі 
автомобільна точка доступу Wi-Fi забезпечує стабільне 
підключення до інтернету і дозволяє підключати до 
восьми пристроїв.

Встанови свій додаток InControl на на landrover.com/incontrol

ЗОСЕРЕДЖУЮЧИСЬ НА ДОРОЗІ
Cистема розпізнавання голосу Touch Pro розуміє 
звичайні усні інструкції. Таким чином, ви зможете 
зосередитися на дорозі та не відволікатися. 

ПОШУК ПАРКОМІСЦЯ
Коли Ви наближаєтеся до місця призначення, система 
навігації Touch Pro запропонує найближчу парковку з 
бази даних, включаючи наявність місця. Досить одного 
натискання, щоб додати парковку і оновити маршрут 
Функція Arrival Mode Parking відображає зображення 
вулиці на 360 градусів, щоб допомогти з визначенням 
Вашого місця призначення. Доступний тільки з 
системою Touch Pro.
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ВІД ДВЕРЕЙ ДО ДВЕРЕЙ
Після того, як ви припаркувалися, додаток Route Planner 
App допоможе вам досягти вашого місця призначення 
–  "від дверей до дверей" та включає в себе варіанти 
використання громадського транспорту. Доступний 
тільки з пакетом Entertainment. Додаток Remote 
Premium дозволяє перевірити Ваш автомобіль, щоб 
переконатися, що Ви зачинили всі двері та вікна.

ВІДСЛІДКОВУВАННЯ  
ВКРАДЕНОГО АВТОМОБІЛЯ
За допомогою опціональної системи Secure, якщо ваш 
автомобіль зламано, спрацьовує тиха сигналізація, яка 
попереджає відповідні органи влади. Ваш автомобіль 
можуть відстежувати до моменту його повернення.

ДОПОМОГА ЗАВЖДИ І ПОРУЧ
За допомогою системи Protect аварійні служби будуть 
автоматично повідомлені, якщо ви потрапили в аварію, 
або ви можете зателефонувати їм самі за допомогою 
кнопки на автомобілі. Ви також можете викликати 
оператора оптимізованої допомоги Land Rover, якщо 
вам потрібна технічна допомога. 

ЩЕ ШВИДШЕ
Система Touch Pro забезпечує більшу операційну 
потужність завдяки чотирьохядерному процесору плюс 
вбудованій мережі Ethernet.
Стартові вікна можна налаштовувати за власним 
бажанням, зберігаючи до чотирьох персоналізованих 
варіантів і до 60 ярликів.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
ПРОКЛАДАННЯ МАРШРУТУ
Режим Commute Mode дозволяє системі дізнатися  
про ваші повсякденні переміщення й автоматично 
надає інформацію про очікуваний час в дорозі на  
основі рухів трафіку в реальному часі та згідно вже  
існуючих даних без необхідності введення пункту 
призначення. Система аналізує маршрут та надає 
найшвидший варіант.

АВТОМАТИЧНЕ НАДСИЛАННЯ 
ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАТРИМКУ
Повідомляйте час Вашого прибуття, розраховане 
навігаційною системою, щоб потрібні Вам люди точно 
знали, коли Ви приїдете. Якщо ви спізнюєтеся, система 
Share ETA може надіслати автоматичні оновлення 
за допомогою текстового повідомлення або адресу 
електронної пошти, без будь-яких додаткових дій з 
вашого боку.
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СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЮ
ДОПОМОГА В ДОРОЗІ

СИСТЕМА ДОТРИМАННЯ 
СМУГИ РУХУ І КОНТРОЛЮ 
СТУПЕНЯ ВТОМИ ВОДІЯ
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.

АДАПТИВНИЙ 
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ З 
ДОТРИМАННЯМ ДИСТАНЦІЇ 
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 
СИСТЕМОЮ ЕКСТРЕННОГО 
ГАЛЬМУВАННЯ
Якщо ви рухаєтесь по шосе або у 
повільному дорожньому потоці, ця 
система підтримуватиме безпечну 
відстань від автомобіля попереду, 
навіть якщо він гальмує чи зупиняється. 
Якщо автомобіль попереду повністю 
зупинився, ваш автомобіль також 
автоматично зупиниться. Після того, як 
трафік починає рух, просто натисніть 
на педаль акселератора і адаптивний 
круїз-контроль відновить швидкість, 
рухаючись услід за автомобілем 
попереду. Система працює від 16 км/год. 
до швидкості по автомагістралі.

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО 
ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ
Якщо виявлено потенційне лобове 
зіткнення, ця система відображає 
попередження про пряме зіткнення,  
що дає вам час для вжиття заходів. 
Камера на передній частині 
транспортного засобу відслідковує 
фронтальні зіткнення при швидкості  
від 5 до 80 км/год. та пішоходів  
від 5 до 60 км/год. Якщо зіткнення  
все ще очікується, а ви не зробили  
ніяких дій, система застосує гальма  
з метою пом’якшення наслідків  
можливого зіткнення.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ 
СЛІПИХ ЗОН І 
РОЗПІЗНАВАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ  
ЗАСОБІВ ПІД ЧАС РУХУ 
ЗАДНІМ ХОДОМ
З допомогою системи моніторингу 
сліпих зон Blind Spot Monitor, ви 
можете уникнути зіткненням, система 
повідомить про небезпеку світловим 
сповіщенням у бокових зеркалах. 
Система розпізнавання перешкод під 
час руху заднім ходом попередить 
Вас, як звуковими, так і візуальними 
попередженнями, про транспортні 
засоби, пішоходів або інші небезпеки, 
що наближаються з будь-якої сторони 
вашого автомобіля.
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ДОПОМОГА ПРИ ПАРКУВАННІ

ДОПОМОГА ПІД  
ЧАС ПАРКУВАННЯ
Наша система допомоги під час 
паркування максимально спрощує 
паралельне та перпендикулярна 
паркування, автоматично спрямовуючи 
автомобіль на обране вами місце. Вам 
лише потрібно обрати належну передачу 
та контролювати швидкість автомобіля 
за допомогою педалей тормозу та газу. 
Система також допоможе під час виїзду 
із паркомісця. Графічні зображення 
та повідомлення допоможуть вам 
виконувати маневри.

КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ
Для спрощення паркування у вузьких 
місцях, на вашому дисплеї будуть 
відображені лінії коліс та габарити авто  
а також прогнозована траєкторія руху.

СИСТЕМА КАМЕР 
КРУГОВОГО ОГЛЯДУ
Використовуючи камери розташовані 
по периметру авто, система надає кут 
огляду у 360 градусів та відображає 
зображення на дисплеї. Система 
допомагає при паркуванні, заїзді і виїзді  
з вузьких місць, на дорожніх розвилках.

HOMELINK®

Система Homelink® являє собою 
універсальний передавач, закріплений 
у нижній частині дзеркала заднього 
виду в салоні. Цей передавач може 
бути запрограмований для управління 
аж трьома контрольованими за 
допомогою бездротових домашніх або 
офісних систем, таких як двері гаража, 
автоматичні ворота або охоронне 
освітлення. Завдяки заміні окремих 
пристроїв дистанційного керування, 
як правило, необхідною для кожної 
системи, водію більше не потрібно 
шукати в салоні автомобіля відповідний 
мобільний телефон, коли це необхідно.

HomeLink®  є зареєстрованим товарним знаком компанії Gentex Corporation.
Зображений 10-ти дюймовий дисплей Touch Pro.
Стандартні комплектації та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації та ринку.  
зверніться до найближчого дилера Land Rover для отримання додаткової інформації. 37
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

КОМФОРТ ДЛЯ КОЖНОГО

СИДІННЯ
Передні сидіння з підігрівом доступні як 
стандарт в усіх комплектаціях. Підігрів 
задніх сидінь можна замовити як опцію. 

Функція підігріву та охолодження передніх 
і задніх сидінь забезпечує комфорт за  
будь-якої температури. Вентиляційні 
отвори регулюють подачу тепло чи 
холодного повітря через перфоровану 
шкіряну оббивку та оббивку шкірою 
Windsor. Температуру сидінь можна 
регулювати на сенсорному дисплеї.

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ  
З ТАЙМЕРОМ
Клімат-контроль із таймером має функцію 
попереднього прогріву салону. Двигун 
прогрівається і тепле повітря надходить 
до салону, так щоб до моменту Вашого 
приходу в автомобілі встановилась 
комфортна температура.

Аналогічно, у жарку пору року. можна 
попередньо охолодити салон. Клімат-
контроль можна активувати дистанційно 
або запрограмувати через сенсорний 
дисплей, аби ваш автомобіль завжди був 
готовий до вашої появи.

НАЛАШТОВУВАНА  
ПІДСВІТКА САЛОНУ
Новий рівень технології освітлення салону 
та персоналізації досягається з допомогою 
Налаштовуваної системи підсвітки салону.

Ця функція дозволяє налаштувати колір та 
яскравість підсвітки у відповідно. Всього 
передбачено 5 кольорів підсвітки, від 
сніжно-білого до яскраво червоного. 

ПАНОРАМНИЙ ДАХ
Повністю скляний фіксований панорамний 
дах дарує відчуття простору, наповнює 
салон природним світлом та забезпечує 
чудовий вид.

Високоміцне скло має темне тонування, 
що дає змогу підтримувати комфортну 
температуру в салоні та захищати 
пасажирів від прямих сонячних  
променів. На автомобілях з панорамним 
дахом передбачено електричні  
внутрішні шторки, що забезпечують 
додатковий комфорт.

Зображений 10-ти дюймовий дисплей Touch Pro.
Стандартні комплектації та їх доступність можуть відрізнятися залежно від специфікації  
та ринку. зверніться до найближчого дилера Land Rover для отримання додаткової інформації.
Наведений праворуч інтер'єр у комплектації HSE Luxury у кольорі Glacier/Lunar.38 КОМФОРТ ДЛЯ КОЖНОГО 39
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РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА 
ДЛЯ ПАСАЖИРІВ НА  
ЗАДНІХ СИДІННЯХ
Задні сидіння обладнона двома 8-ми 
дюймовими екранами розташованими 
на підголівниками передніх сидінь, 
двома парами цифрових навушників 
WhiteFire®, одним USB виходом і пультом 
дистанційного контролю. Система надає 
широкий вибір розваг на ваш смак: 
перегляд фільмів, прослуховування музики 
і відеоігри, аби ви себе відчували по 
справжньому вдома.

ОН-ЛАЙН ТЕЛЕБАЧЕННЯ*
Телеканали можна переглядати на 
екранах на задніх сидіннях та на 10-ти 
дюймовому сенсорному екрані.

СЕНСОРНИЙ ЕКРАН  
З ТЕХНОЛОГІЄЮ  
ДВІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ
Технологія дозволяю водію та пасажиру 
одночасно переглядати різний контент 
на одному 10-ти дюймовому сенсорному 
екрані. Наприклад, водій може 
використовувати навігаційну систему,  
в той час коли пасажир на тому ж екрані 
переглядатиме фільм. В комплект входить 
один набір цифрових безпровідних 
навушників WhiteFire®.

СЕНСОРНЕ БЕЗКОНТАКТНЕ 
ВІДКРИТТЯ БАГАЖНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ
Система дозволяє відчиняти та зачиняти 
двері багажника не торкаючись його.

При наявності електронного ключа ви 
можете управляти багажною дверкою 
простим рухом ноги під заднім  
бампером автомобіля.

Два сенсорні датчики розташовані з 
обох боків багажника, дають можливість 
відчиняти та зачиняти двері багажника 
збоку, аби ви не стояли одразу  
за дверима. 

Окрім цього, автоматичне закрити двері 
багажника можна з допомогою кнопки, 
яка знаходиться на внутрішній стороні 
дверей багажника, або з допомогою 
кнопки на ключі-брелоці.

USB- ВИХОДИ
Вам потрібно зарядити ігрову консоль, 
планшет або смартфон? У Discovery Sport  
у вас є доступ до шести  USB виходів,  
аби ви могли заряджати ваші девайси 
коли це необхідно.

КОМФОРТ ДЛЯ КОЖНОГО

*Незважаючи на те, що компанія Land Rover продовжує тісно співпрацювати зі своїми партнерами з метою  
розробки телевізійних стандартів у всьому світі, ми не можемо гарантувати, що функція он-лайн телебачення  
буде доступна в усіх країнах.
WhiteFire® є зареєстрованою торговою маркою Unwired Technology LLC, і будь-яке використання таких марок 
Land Rover здійснюється за ліцензією. 
Стандартні та додаткові функції можуть відрізнятися в залежності від наявності на ринку. Будь ласка, зв'яжіться  
з найближчим дилером Land Rover. 
Автомобіль зображений справа у комплектації HSE Luxury в кольорі Yulong White Інтер'єр зображений зліва у 
комплектації HSE Luxury у кольорі Glacier/Lunar. 
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ДВИГУНИ

9-СТУПІНЧАТА АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Полегшена 9-ступінчата автоматична коробка передач 
оптимізує розхід палива та викиди CO2, та покращує 
керованість в умовах низького зчеплення з дорогою або 
при буксируванні.

Коробка передач спеціально розроблена для 
двигунів із поперечним розположенням і є однією із 
найтехнологічніших та найдосконаліших агрегатів,  
які коли-небудь використовувалися для автомобілів 
серійного виробництва. Використання двох 
запатентованих зубчастих муфт замість більш громіздкого 
стандартного приладу, дозволило значно знизити час 
перемикання, отримати швидший відгук при прискоренні 
підвищити динаміку.

Збільшення кількості передач дозволяє знизити середній 
рівень споживання палива а за рахунок низьких 
оборотів знижується рівень шумів та кожна подорож 
стає ще комфортнішою. 9-ступенева автоматична 
коробка передач виділяється винятковою надійністю і 
ідеально доповнює ходові характеристики Land Rover 
демонструючи при цьому високий рівень технічності  
та ефективності.

ДВИГУНИ

Автомобіль на фото ліворуч у комплектації HSE Luxury у кольорі  
Scotia Grey.
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РОЗГІН  
0-100 км/год

(СЕКУНД)

МАКСИМАЛЬНА  
ШВИДКІСТЬ

(км/год)

CO2 ВИКИДИ
(г/км)

5 / 5 + 2 СИДІНЬ

2-літровий TD4 Дизель 150 к.с.  
(Автоматична коробка передач) 10,3 180 139 / 139

2-літровий TD4 Дизель 180 к.с. 
(Автоматична коробка передач) 8,9 188 139 / 139

2-літровий TD4 Дизель 240 к.с.  
(Автоматична коробка передач) 7,5 204 169 / 169

ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ INGENIUM
TD4 150 к.с. / 180 к.с.
Сучасний 2-літровий, 4-циліндровий дизельний двигун 
Ingenium від Land Rover, потужністю 150 к.с. і 180 к.с. 
та крутним моментом у 380 Нм та 430 Нм відповідно – 
забезпечує вражаючу продуктивність і економічність.
 – Турбонасичувач із технологією керамічних підшипників, 
щоб забезпечити плавне та швидке подання потужності  
на будь-якій частоті обертів.

 – Інтелектуальне, електронне керування, адаптивне 
охолодження двигуна – залучає лише за потреби – тим 
самим мінімізує споживання палива та викиди CO2. 

 – Двигун має турбокомпресор з змінною геометрією, який 
– пристосовується до змінного потоку вихлопних газів для 
високого крутного моменту протягом всього діапазону 
обертів і для моментального відгуку.

SD4 240 к.с.
2-літровий турбодизель Ingenium потужністю 240 к.с. 
та крутним моментом у 500Нм, гарантує незабутні 
відчуття від їзди та значну економію пального.
 – Серійні послідовні двигуни з подвійним  
турбонаддуванням забезпечують ідеальне  
поєднання першокласної потужності. 

 – Удосконалена конструкція поршня і оптимізовані 
камерами згоряння дозволяють збільшити потужність і 
крутний момент, а також рівень тиску з 1800 до 2200 бар.  

 – В результаті двигун працює на максимальній віддачі  
4-х циліндрів із максимально економічними показниками 
із усього ряду Ingenium.

Доступність двигунів залежить від ринку. Зверніться до вашого дилера Land Rover за більш детальною інформацією.44

РОЗГІН 0-100 км/год
(СЕКУНД)

5 / 5 + 2 СИДІНЬ

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ
(км/год)

5 / 5 + 2 СИДІНЬ

ВИКИДИ CO2 
(г/км)

5 / 5 + 2 СИДІНЬ

2-літровий Si4 Бензин 240 к.с. 
(Автоматична коробка передач) 7,6 / 7,9 200 181 / 182

2-літровий Si4 Бензин 290 к.с.  
(Автоматична коробка передач) 6,7 / 6,8 228* / 218 186 / 190

*На 18-дюймових дисках максимальна швидкість становитиме  221 км/год.   
Доступність двигунів залежить від ринку. Зверніться до вашого дилера Land Rover за більш детальною інформацією.
Надпотужний Si4 у 290 к.с. поставляється в пакеті Dynamic як стандарт із додатковим унікальним бампером. Противотуманні фари недоступні. 

IБЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ INGENIUM
Si4 240 к.с.
2-літровий бензиновий 4-циліндровий турбодвигун 
Ingenium потужністю 240 к.с. та крутним моментом  
у 340Нм демонструє економію палива та чудові  
ходові характеристики.
 – Інтелектуальна технологія безперервної зміни підйому 
клапанів знижує втрати в роботі двигуна. Це дозволяє 
двигуну "дихати" з максимальною ефективністю, 
оптимізуючи потужність та крутний моментв 

 – У поєднанні із змінними фазами кулачкового розподілу 
система забезпечують максимальну ефективність, 
оптимізуючи продуктивність і економію палива. 

 – Для відмінного прискорення і легкого обгону, – 
максимальний крутний момент доступний на рівні  
1250 обертів на хвилину.

 – Двійний турбокомпресор подає сигнал інтегрованого 
вихлопного колектора, який збільшує передачу енергії  
до турбіни – значно скорочуючи реакцію двигуна.

Si4 290 к.с.
Надпотужний 2-літровий 4-циліндровий бензиновий 
турбодвигун Ingenium потужністю 290 к.с. наділений 
ще потужнішими характеристиками.
 – Здатен видавати до 400 Нм крутного моменту при  
1500 обертах в хвилину.

 – Завдяки вдосконаленому турбокомпресору, що видає  
на 26% більше повітря, вдалося досягнути потужності  
у 290 к.с.

 – Турбокомпресор оснащено керамічними кульковими 
підшипниками і колесом турбіни змішаного потоку; 
нововведення, що забезпечують найкращі пускові і 
перехідні характеристики.
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КУЗОВ І ШАСІ

МІЦНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ
КУЗОВ
Кузов Discovery Sport має надміцну і 
легку конструкцію, виконану із сучасних 
полегшених матеріалів і при цьому 
вирізняється безпрецедентною  
міцністю  і надійністю, та демонструє 
чудові показники під час зіткнення  
із перешкодою. 

В основі конструкції - алюмінієва 
платформа від Land Rover.

Полегшена алюмінієва технологія 
використовується в конструкції кузова:

 – Оптимізована сталева  
конструкція кузова

 – Алюмінієвий капот, дах та панель 
багажника і задніх дверей 

 – Алюмінієві деталі підвіски
 – Магнієва поперечна балка та  

решітка радіатора.

ШАСІ ТА ДИНАМІКА
Шасі Discovery Sport  спеціально 
розроблене інженерами Land Rover 
аби надати автомобілю маневреності 
і динаміки на дорозі та легендарні  
позашляхові можливості на бездоріжжі. 
Полегшені алюмінієві деталі покращують 
ходові якості підвіски, роблячи її 
міцнішою та легшою та знижують  
загальну масу автомобіля.

Серед інноваційних рішень, що 
використовуються в конструкції ходової 
частини, можна відмітити електричний 
підсилювач керма Electric Power Assisted 
Steering (EPAS), який повністю відповідає 
динамічним характеристикам автомобіля.

ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА
Алюмінієві компоненти 
використовуються в передній частині 
підвіски. На стойках встановлені 
покращені гідравлічні буфери, які 
допомагають зменшити шуми та 
розподіляють навантаження яке виникає 
при заїзді на перешкоди, наприклад 
вибоїни на дорозі. Окрім цього вона 
покращує стабільність автомобіля на 
автостраді та в місті.

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦІЯ 
ЗАДНЬОЇ ПІДВІСКИ
Discovery Sport має повністю незалежно 
систему підвіски із покращеною 
багаторичаговою конструкцією задньої 
підвіски. Система гарантує першокласні 
ходові характеристики, а її компактність 
забезпечує ще більше простору в салоні.

Система була спеціально розроблена для 
того щоб розширити потенціал Discovery 
Sport та забезпечити плавність ходу, 
стабільність і технологічну досконалість. 
Завдяки системі роботи підвіски 
Discovery Sport  має лідируючі у класі 
позашляхові можливості.

Завдяки полегшеній алюмінієвій 
багатоважільній конструкції задня 
частина салону стала просторішою. 
Вдалося розширити салону на рівні ліктів 
та плечей, передбачити опційний третій 
ряд сидінь (5+2) та збільшити об'єм 
багажного відділення. 

Система підвіски відрізняється легкістю 
та міцністю, що забезпечує першокласну 
керованість, комфорт, плавність ходу та 
видатні позашляхові можливості.

46 КУЗОВ І ШАСІ

АМОРТИЗАТОРИ  
ТМ MAGNERIDE

ПОЛЕГШЕНІ 
КОМПОНЕНТИ  

ШАСІ

ІНТЕГРАЛЬНА 
БАГАТОРИЧАГОВА 

ПІДВІСКА
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

БЕЗПЕКА

5 ЗІРОК З БЕЗПЕКИ EURO NCAP 
У кожному автомобілі Land Rover, безпека головний пріоритет. В результаті розвитку 
систем безпеки у перше на Discovery Sport встановлена подушка безпеки для пішохода, 
автономне аварійне гальмування та сучасна конструкція кузова із надміцної сталі та 
легкого алюмінію. Модель Discovery Sport отримала максимальні 5 зірок з безпеки у 
рейтингу Euro NCAP*. всіх комплектаціях, включаючи модель із сидінням 5 + 2, усі місця 
для пасажирів обладнанні технологіями забезпечення безпеки та зихисту. Discovery Sport 
також має комплексний пакет безпеки для пасажирів, включаючи подушки безпеки для 
водія та пасажирів, колінну подушку безпеки для водія, а також подушки безпеки для 
захисту грудної клітки та бокові подушки безпеки.

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ДЛЯ ПІШОХОДІВ**

Discovery Sport оснащений найсучаснішою системою подушок безпеки для пішоходів. 
Розроблена та випробувана на відповідність найсуворішим стандартам, включаючи 
сучасні віртуальні та реальні ситуації, вона захищає пішоходів від удару зі сторони 
вітрового скла, використовуючи подушку безпеки, встановлену в відсік, у нижньому 
відділі капоту.

ДАТЧИКИ ТИСКУ
Система використовує передові датчики  
тиску, розташовані в бампері, для виявлення  
можливих наслідків.

ПОКРАЩЕНИЙ ЗАХИСТ
Форма розгорнутої подушки безпеки забезпечує 
покращений рівень захисту для пішоходів у  
випадку удару.

ВИДИМІСТЬ ВОДІЯ
Розгортання подушки безпеки розроблено таким 
чином, щоб не обмежувати видимість для водія.

*Під час випробувань у 2014   **Уточніть доступність у вашого регіонально дилера Land Rover.

СИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ РЕМЕНІВ 
ПАСАЖИРСЬКИХ СИДІНЬ
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БЕЗПЕКА

3 ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОДІЯ

4 ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПАСАЖИРІВ

5 ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОЛІН ВОДІЯ

6  БОКОВІ ШТОРКИ БЕЗПЕКИ

7 БОКОВІ ПОДУШКИ ДЛЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ

8 ВИМИКАЧ БЛОКУВАННЯ ПОДУШОК 
БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА

9 СИСТЕМА НАГАДУВАННЯ ПРО 
НЕПРИСТЕБНУТИЙ РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ

10 ПЕРЕДНАТЯГУВАЧІ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

11 ТОЧКИ КРІПЛЕННЯ ISOFIX

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

1  ДАТЧИК ТИСКУ

2 ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІШОХОДІВ
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

З ТУРБОТОЮ ПРО ДОВКІЛЛЯ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Екологічність – це ключовий аспект в 
розробці наших автомобілів. Всі силові 
агрегати в моделях Discovery Sport були 
оптимізовані для підвищення екологічності 
завдяки мінімізації споживання палива та 
викидів CO2.

Як бензиновий, так і дизельний двигуни 
оснащені найсучаснішими технологіями 
прямого вприску високого тиску та 
найсучаснішими конструкціями з низьким 
тертям, які були ретельно розроблені 
для мінімізації втрат. 9-ступінчаста 
автоматична трансмісія та низьков'язка 
рідина трансмісії разом значно підвищують 
ефективності та продуктивність.

Покращена інтелектуальна система  
Stop / Start є стандартною на всіх моделях 
і автоматично вимикає двигун всього за 
300 мілісекунд, при зупинці. Це покращує 
економію палива та знижує викиди CO2  
на 5-7%.

Була впроваджена інтелектуальна 
система відновлювального заряджання, 
яка має інтелектуальну систему 
керування живленням, щоб встановити 
пріоритетність заряджання при 
гальмуванні,  та зменшення споживання 
палива електричною системою.

В конструкції дизельних двигунів  
Discovery Sport використовується  
13,8 кг відновлюваних матеріалів в тому 
числі переробленого пластику та 16 кг 
у бензинових двигунах Si4. Land Rover 
робить великі кроки щодо зменшення 
наслідків для навколишнього середовища.

Доступність двигунів та характеристик залежить від ринку.  
Зверніться до вашого дилера Land Rover за більш детальною інформацією.50

РЕЖИМ ECO
При переході в режим ECO активуються 
найефективнішим функції автомобіля, 
включаючи автоматичну трансмісію, 
Active Driveline* та комфортні функції, 
такі як кондиціювання, щоб мінімізувати 
споживання палива та викиди CO2.

Режим ECO виводить дані про подорож на  
сенсорний екран, щоб продемонструвати 
водію економічні показники.

АЕРОДИНАМІКА
 Завдяки більш обтічному профілю, 
Discovery Sport є однією з найбільш 
аеродинамічних автомобілів Land Rover.

ПОЛЕГШЕНІ МАТЕРІАЛИ
Для оптимізації продуктивності та 
ефективності автомобіля efficiency, 
Discovery Sport було розроблено легкі 
матеріали та технології. Автомобіль був 
розроблений з ключовими технологіями, 
що забезпечують економію ваги, 
включаючи оптимізовану конструкцію 
корпусу, алюмінієвий капот, панелі для 
даху та задньої двері, легкі алюмінієві 
компоненти підвіски та магнієві  
деталі бамперу.

Компоненти повного приводу (4WD) 
також були оптимізовані по вазі. А інтер'єр 
було сконструйовано з урахуванням 
ефективності, оптимізованими сидіннями, 
в структурі яких використано зварену 
високоміцну сталь.

ПОВНИЙ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ
Щоб мінімізувати загальний 
екологічний вплив транспортного 
засобу,  Discovery Sport розроблений з 
використанням перероблених матеріалів. 
Основоположним являється мінімізація 
впливу на навколишнє середовище 
шляхом розгляду всього життєвого циклу 
транспортного засобу: від розробки та 
виробництва до використання кінцевим 
споживачем - до закінчення терміну 
експлуатації та подальшої переробки. 
Кожен елемент життєвого циклу був 
проаналізований з метою споживання 
меншої кількості природних ресурсів, 
використання більш стійких матеріалів та 
мінімізації генерації відходів.

З ТУРБОТОЮ ПРО ДОВКІЛЛЯ

 *Якщо передбачено.
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

1 2
54-55 56-61

DISCOVERY SPORT ПРОПОНУЄ  
ВАМ РІЗНОМАНІТНІ СПОСОБИ 
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ВАШОГО  
АВТОМОБІЛЯ

Виконавши логічні кроки, наведені на наступних сторінках ви 
створите автомобіль відповідав, який повністю відповідатиме 
вашим потребам та вашому стилю життя. Ви зможете обрати 
серед варіантів двигунів, комплектацій, кольорів кузова та  
салону,  дисків, оздоблення та аксесуарів, щоб персоналізувати 
свій автомобіль.

Щоб побачити автомобіль із вашою ідеальною конфігурацією 
скористайтесь landrover.ua

КРОК 1  
ОБЕРІТЬ ДВИГУН
Оберіть з представлених бензинових  
і дизельних двигунів.

КРОК 2  
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ ТА ОПЦІЇ
Порівняйте стандартні характеристики 
кожної моделі.

52

3 4 5 6
62-63 64-65 66-73 74-79

80-81

КРОК 3  
ОБЕРІТЬ КОЛІР
Виразіть себе за допомогою багатої 
палітри кольорів.

КРОК 4  
ОБЕРІТЬ ДИСКИ
Безліч стилів які чудово поєднуються  
із сміливим силуетом автомобіля.

КРОК 5  
ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР
Вибираючи інтер'єр, ви можете 
персоналізувати його, вибравши 
оптимальну конфігурацію сидіння, 
ідеальну поєднання кольорів,  
матеріалів та декоративних накладок.  
Ці три елементи допоможуть  
створити ідеальний стиль салону,  
який відповідатиме вашому смаку.

КРОК 6  
ОБЕРІТЬ АКСЕСУАРИ
Широкий асортимент стильних та 
практичних аксесуарів підійде саме  
для вашого способу життя.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
У розділі технічна інформація наведені дані щодо розмірів, та динамічних 
характеристик автомобілів.

Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати свій автомобіль. 53
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

1

54 Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати свій автомобіль.

КРОК 1
ОБЕРІТЬ ДВИГУН

ДВИГУНИ, ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА
Чудово спроектований ряд пропонованих бензинових і дизельних двигунів приєднується до сучасної 9-ступеневої  
автоматичної коробки передач або 6-ступеневої механічної коробки передач. 

ТИПИ ДВИГУНІВ
PURE SE HSE HSE LUXURY

2,0 л TD4 Дизель 150 к.с. (Автоматична коробка передач) 4 4 4 4

2,0 л TD4 Дизель 180 к.с. (Автоматична коробка передач) 4 4 4 4

2,0 л TD4 Дизель 180 к.с. (Автоматична коробка передач) 4 4 4

2,0 л Si4 Бензин 240 к.с. (Автоматична коробка передач) 4 4 4 4

2,0 л Si4 Бензин 300 к.с. (Автоматична коробка передач) 4 4 4

ДИЗЕЛЬ БЕНЗИН
2,0 л TD4 2,0 л SD4 2,0 л Si4 2,0 л Si4

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ПОТУЖНІСТЬ (к.с.) 150 к.с. 180 к.с. 240 к.с. 240 к.с. 290 к.с.

Привід ПРИВІД НА 4 КОЛЕСА  
(4WD)

АВТОМАТИЧНА КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ (4WD)

ПРИВІД НА 4 КОЛЕСА
(4WD)

ПРИВІД НА 4 КОЛЕСА
(4WD) 

ПРИВІД НА 4 КОЛЕСА
(4WD)

Потужність (кВт/к.с.) 110 (150) / 3500 132 (180) / 4000 177 (240) / 4000 177 (240) / 5500 213 (290) / 5500
Максимальний крутний момент Н•м при об/хв 380 / 1750 430 / 1750 500 / 1500 340 / 1250 400 / 1500 
Об'єм (куб. см) 1999 1999 1999 1998 1998 
Кількість циліндрів 4 4 4 4 4
Кількість клапанів на циліндр 4 4 4 4 4 
Розташування циліндрів в лінію в лінію в лінію в лінію в лінію

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА

Сидіння 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

Міський цикл л/100км 6,3 6,3 7,3 9,6 / 9,6 9,8 / 10,2

Позаміський цикл л/100км 4,7 4,7 5,9 7,0 /  7,1 7,3 / 7,3

Комбінований цикл л/100км 5,3 5,3 6,4 8,0 / 8,0 8,2 / 8,4

Викиди CO2 при міському циклі г/км 165 / 165 165 / 165 191 / 191 218 / 219 222 / 231

Викиди CO2 при позаміському 
циклі г/км 125 / 125 125 / 125 156 / 156 160 / 161 165 / 166

Викиди CO2 при змішаному циклі г/км 139 / 139 139 /139 169 / 169 181 / 182 186 / 190

Доступність двигунів залежить від ринку. Зверніться до вашого дилера Land Rover за більш детальною інформацією.  
Офіційні цифри досліджень ЄС. Виключно з метою порівняння. Реальні цифри можуть відрізнятися Попередження  
про низький рівень палива при близько 9 літрів. 
Автомобіль на фото ліворуч це модель HSE Luxury у кольорі Scotia Grey.
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2
DISCOVERY SPORT PURE DISCOVERY SPORT SE

 – Решітка радіатора у стилі Brunel з окантуванням  
у кольорі Narvik Black

 – Вентиляційні отвори на крилі у кольорі Brunel
 – Дверні ручки у кольорі кузова
 – Накладки зовнішніх дзеркал у кольорі Narvik Black
 – Напис Brunel Discovery (капот і двері багажника)
 – Кришки буксирних петель у кольорі Anthracite
 – Декоративна накладка двері багажного відділення  

у кольорі Narvik Black
 – Галогенові фари

 – 17-дюймові легкосплавні диски з 10 спицями  
"Style 105"

 – Сидіння з тканини
 – Передні сидіння з механічним регулюванням,  

які ають -6 положень
 – Зовнішні дзеркала заднього виду з підігрівом
 – Звукова система Land Rover з 6 динаміками.

 Комплектація Pure, плюс:
 – Шкіряне кермо
 – Система допомоги при паркуванні заднім ходом  

Rear Parking Aid
 – Автоматичні фари з двірниками із датчиком дощу
 – Круїз-контроль та обмежувач швидкості
 – Двозонний клімат-контроль
 – Внутрішнє освітлення салону
 – навігація системи Touch.

Замість компонентів комплектації Pure:
 – Решітка радіатора у стилі Dark Atlas з окантуванням у 

кольорі Narvik Black
 – Вентиляційні отвори на крилі у кольорі Dark Atlas
 – Автоматичні фари з датчиками дощу
 – Кришки буксирних петель у кольорі Dark Techno Silver
 – 18-дюймові легкосплавні диски з 5 здвоєними 

спицями "Style 511"*
 – Зовнішні дзеркала з електроприводом, складанням, 

обігрівом та підсвіткою
 – Покращена звукова система Land Rover на 190 Вт  

з 10 динаміками.

КОЖНА МОДЕЛЬ МАЄ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ДВИГУНІВ  
ТА УНІКАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Ці вказівки допоможуть Вам вибрати ідеальний  Discovery Sport.  
На наступних сторінках ви побачите ключові стандартні комплектації для кожної моделі.

*Моделі з двигуном Si4 потужністю 290 к.с. будуть оснащені 19-дюймовими легкосплавними дисками з 5 здвоєними спицями ‘Style 525’ з фінішною обробкою у кольорі Dark Satin Grey.
Автомобілі показані з додатковими ксеноновими фарами зі світлодіодними елементами і протитуманними фарами. Для більш детальної інформації за списком стандартів та опціональних маожливостей  
на Discovery Sport звертайтеся на сторінку landrover.ua
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КРОК 2
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ ТА ОПЦІЇ

DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

Комплектація SE, плюс:
 – Передні протитуманні фари
 – Допоміжна система автоматичного керування 

дальнім світлом (AHBA)
 – Система допомоги при паркуванні з передніми 

датчиками Front Parking Aid
 – Камера заднього виду
 – Клімат-контроль з вентиляційними отворами  

для другого ряду.

Комплектація HSE, плюс:
 – Система допомоги при паркуванні
 – Система допомоги з запобігання виїзду на іншу  

смугу руху та моніторинг стану водія
 – Безконтактне відкривання дверей  

багажного відділення
 – Доступ без ключа
 – Ілюміновані алюмінієві рельєфні таблички на  

пороги дверей з написом Discovery.

Замість компонентів комплектації HSE:
 – Верхні і нижні дверні ручки у стилі Noble Plated
 – Напис Atlas Discovery (капот і двері багажника)
 – 19-дюймові легкосплавні диски з 9 спицями "Style 902" 

з обробкою у стилі Diamond Turned*∆

 – Сидіння зі шкіри Windsor
 – Передні сидіння з електричним регулюванням у  

w12 положеннях із запам'ятовуванням положень
 – Електроприводні зовнішні дзеркала з функцією 

складання та обігріву з пам’яттю та вогні наближення.

†Моделі з двигуном Si4 потужністю 300 к.с. будуть оснащені 20-дюймовими легкосплавними дисками з 5 здвоєними спицями ‘Style 511’  
з фінішною обробкою у кольорі Gloss Black. Щоб переглянути повний список стандартних і додаткових функцій, доступних для кожної 
моделі Discovery Sport, див. супровідний опис і ціновий орієнтир або відвідайте сайт landrover.com

Замість компонентів комплектації SE:
 – Решітка радіатора у стилі Atlas з окантуванням у кольорі  

Narvik Black
 – Вентиляційні отвори на крилі у кольорі Atlas
 – Кришки буксирних петель у кольорі White Silver
 – Ксенонові фари зі світлодіодними елементами
 – 19-дюймові легкосплавні диски з 5 здвоєними спицями  

"Style 521"†

 – Сидіння з зернистої шкіри
 – Передні сидіння з електричним регулюванням у 10 положеннях
 – Звукова система MeridianTM потужністю 380 Вт з 10 динаміками 

і сабвуфером (Touch).
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Модель на зображенні у комплектації HSE Luxury в пакеті Dynamic і бензиновим двигуном Si4 потужністю 290 к.с. та унікальним дизайном бампера. Противотуманні фари не достпуні.58 Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати свій автомобіль.

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ВАШ ІНТЕР’ЄР

ПАКЕТ DYNAMIC
Рельєфний. Захоплюючий. Discovery Sport був розроблений без 
компромісів. Удосконалення екстер’єру включають в себе новий 
передній і задній дизайн з новими контурними бічними накладками,  
які створюють ефект хвилюючої присутності. Це було доповнено  
новою чорної сіткою для передньої решітки і бічних вентиляційних 
отворів. Характерне оздоблення вихлопних труб у стилі Chrome* разом  
з червоним логотипом SPORT ще більше покращують зовнішній вигляд.

Ретельно відібрані внутрішні штрихи додають виразності до обраної 
Вами колірної гами; такий самий ефект надає використання таких 
матеріалів, як зерниста шкіра на моделі SE Dynamic або шкіра Windsor 
на моделях HSE і HSE Luxury Dynamic.

Виключні деталі включають в себе контрастний  мікрокант на сидіннях 
і підголівниках, перфороване шкіряне спортивне кермо і унікальну 
текстуроване оздоблення для дверних вставок і лицьової частини 
центральної панелі. Залежно від обраного колориту Dark Grey чи 
Carmine Red алюмінієві бокові рейки на передній панелі доповнюють 
зовнішній вигляд. Інтер'єр також поліпшено алюмінієвими спортивними 
педалями на моделях HSE і HSE Luxury Dynamic.

КРОК 2
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ ТА ОПЦІЇ

Окантування протитуманних фар Narvik Black** 20-дюймові легкосплавні диски з 5 здвоєними спицями 
‘Style 511’ з фінішною обробкою у кольорі Gloss Black

Хромовані вихлопні труби* Алюмінієві бокові рейки Carmine Red 
розташовані на передній панелі

*Хромовані вихлопні труби доступні у моделях з дизельними двигунами. На моделях із бензиновими  
двигунами встановлені вихлопні труби срібного кольору 
**Противотуманні фари не достпуні у комплектації із бензиновим двигуном  Si4 потужністю 290 к.с.
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 – Решітка радіатора у кольорі Narvik Black 
 – Вентиляційні отвори на крилі у кольорі  
Narvik Black 

 – Накладки зовнішніх дзеркал у кольорі Narvik Black
 – Написи у кольорі Narvik Black (капот і  
двері багажника)

 – Чорний контрасний дах
 – Вибір з 18, 19, 20-дюймових легкосплавних дисків 
кольору Gloss Black Alloy.

Пакет Black дає загальній конструкції автомобіля більш агресивний зовнішній вигляд, з 
елементами екстер’єру, заміненими на Narvik Black і вибором відмінних легкосплавних 
коліс у стилі Gloss Black.

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ВАШ ЕКСТЕР’ЄР – ДИЗАЙН ПАКЕТИ
На додаток до стандартного оздоблення на Discovery Sport Ви можете підібрати екстер’єр за Вашим особистим смаком.

ПАКЕТ BLACK
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КРОК 2
ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ ТА ОПЦІЇ

 – Решітка радіатора у стилі Dark Atlas
 – Вентиляційні отвори на крилі у кольорі Dark Atlas 
 – Накладки зовнішніх дзеркал у кольорі Narvik Black
 – Напис Dark Atlas Discovery (капот і двері багажника)

 – Контрастний дах у кольорі Grey
 – Вибір з 18, 19, 20-дюймових легкосплавних дисків 
кольору Gloss Dark Grey.

ПАКЕТ GRAPHITE

Пакет опцій Graphite Design Pack дозволяє вам змінювати окремі елементи автомобілю 
на стиль Dark Atlas, доповнений контрастною дахом кольору Grey і вибором яскравих 
колісних дисків кольору Gloss Dark Grey.
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

3
Колір Indus Silver (металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black Grey

Колір Yulong White (металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black Grey

Колір Fuji White (однотонний)
Опційний контрастний дах кольору
Black Grey

Тепер саме час обрати колір кузова вашого Discovery Sport. Від насичених глянцевих 
глибоких кольорів до відтінків металік -  в усіх фарбах використані сучасні стійкі пігменти. 
Фарби металік сяють ще яскравіше завдяки ефекту мерехтіння, та роблять автомобіль ще 
більш вражаючим на дорозі.

Наявність кольорів кузовної фарби залежить від моделі та часу року. Будь ласка, зверніться до найближчого продавця Land Rover для додаткових деталей.

Колір Narvik Black (однотонний)
Опційний контрастний дах кольору
Grey

Колір Corris Grey (металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black

Колір Scotia Grey (металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black
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КРОК 3
ОБЕРІТЬ КОЛІР

Колір Byron Blue (металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black Grey

Колір Santorini Black (металік)
Опційний контрастний дах кольору
Grey

Колір Namib Orange (преміум-металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black Grey

Колір Carpathian Grey (преміум-металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black Grey

Колір Silicon Silver (преміум-металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black

Колір Firenze Red (металік)
Опційний контрастний дах кольору
Black Grey
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

4

4 Стандарт   8 Опція   – Не доступно.
(1) Не доступно з двигунами SD4 потужністю 240 к.с. і Si4 потужністю 290 к.с   (2) Не доступно з двигуном SD4 потужністю 240 к.с   (3) Опційні литі диски доступні з двигуном Si4 потужністю 290 к.с.  
Наявність коліс залежить від ринку. Контактуйте з найближчим дилером Land Rover у вашому регіоні для більш детальної інформації. 

17-ДЮЙМОВІ З 5 СПИЦЯМИ 
‘STYLE 522’ (1)

17-ДЮЙМОВІ З 10 СПИЦЯМИ 
‘STYLE 105’ (1)

18-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 511’

КОД ОПЦІЇ PURE SE HSE HSE LUXURY

КОЛЕСА

17-дюймові колісні диски з 5 спицями ‘Style 522’ (1) 029UC 8 8 8 8

17-дюймові колісні диски з 10 спицями ‘Style 105’ (2) 4 – – –
18-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 511’ 029UE 8 4 (2) – –
18-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 511’ з фінішною обробкою у стилі Gloss Dark Grey 029TX 8 8 8 8

18-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 511’ з обробкою Gloss Black 031HQ – 8 – –
18-дюймові колісні диски з 9 спицями ‘Style 109’ 029UD – 8 8 8

19-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 521’ 031NB – 8 4 (3) –

18-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 511’ 

З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ GLOSS BLACK

18-ДЮЙМОВІ З 5  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 511’

З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ GLOSS BLACK

18-ДЮЙМОВІ З 9 СПИЦЯМИ 
‘STYLE 109’

19-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
 СПИЦЯМИ ‘STYLE 521’
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КОД ОПЦІЇ PURE SE HSE HSE LUXURY

КОЛЕСА

19-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 521‘ з фінішною обробкою у стилі Gloss Dark Grey 031JP – 8 8 8 (4)
19-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 521’ з обробкою Gloss Black 029UA – 8 8 8

19-дюймові колісні диски з 9 спицями ‘Style 902’ 031NA – 8 8 8

19-дюймові колісні диски з 9 спицями ‘Style 902‘ з обробкою у стилі Diamond Turned 029UB – – – 4 (2)
19-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 525‘ з фінішною обробкою у стилі Satin Dark Grey (5) 029XP – 8 (8) 8 (8) –
19-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 523‘ з обробкою Ceramic Polished і Red Pinstripe (6) (7) VPLCW0104 8 8 8 8

20-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 524‘ з обробкою Satin Polished (6) VPLCW0105 8 8 8 8

20-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 511’ 029SB – 8 8 8

20-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 511‘ з фінішною обробкою у стилі Gloss Dark Grey 031JQ – – 8 8

20-дюймові колісні диски з 5 здвоєними спицями ‘Style 511’ з обробкою Gloss Black 029TW – – 8 8 (8)

19-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 521’

З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ GLOSS DARK GREY

19-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 521’

З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ GLOSS BLACK

19-ДЮЙМОВІ З 9 СПИЦЯМИ 
‘STYLE 902’

19-ДЮЙМОВІ З 9 СПИЦЯМИ 
‘STYLE 902’  

З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ  
DIAMOND TURNED

19-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 525’  
З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ  

SATIN DARK GREY (5)

КРОК 4
ОБЕРІТЬ ДИСКИ

4 Стандарт   8 Опція   – Не доступно.
(4) Доступно з двигуном Sі4 потужністю 290 к.с   (5) Доступно в пакеті Dynamic   (6) Аксесуари до коліс у стандартній чи опційній 
комплектацї потребують додаткових витрат.   (7) Будь ласка, зверніться до найближчого продавця Land Rover щодо наявності    
(8) Литі диски доступні в стандартній комплектації з двигуном Si4 потужністю 290 к.с. 

19-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 523’ 

З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ CERAMIC POLISHED 
І ТОНКОЮ ЧЕРВОНОЮ СМУЖКОЮ (6) (7)

20-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 524’ 
З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ  

WITH SATIN POLISHED (6)

20-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 511’

20-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
 СПИЦЯМИ ‘STYLE 511’
З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ  

GLOSS DARK GREY

20-ДЮЙМОВІ З 5 ЗДВОЄНИМИ  
СПИЦЯМИ ‘STYLE 511’
З ОБРОБКОЮ У СТИЛІ  

GLOSS BLACK
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

5

Cидіння другого ряду у конфігурації 60:40 з регулюванням нахилу спинки

Сидіння другого ряду можна зсувати у перед та назад на 160 мм, що дозволяє 
збільшити об'єм багажного відділення або простір для ніг пасажирів.   
Спинку сидіння можна відхиляти для ще більшого комфорту.

Cидіння другого ряду у конфігурації 60:40 (не зображено)

Стандартна п'ятимісна конфігурація салону 60:40 включає три 
зручні задні сидіння.

ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР – КОНФІГУРАЦІЯ СИДІНЬ
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5 + 2 сидінь

Зручно інтегрований третій ряд сидінь робить автомобіль ще більш 
універсальним. Сидіння зручно розмістять дітей та підлітків, а також 
дорослих в не тривалих подорожах.

У складеному стані сидіння третього ряду рівну рівну підлогу 
багажного відділенні, та зовні не відрязняються від п'ятимісної моделі.

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР

Наведений вище інтер'єр у комплектації HSE Luxury у кольорі Glacier/Lunar. 67
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

4 Стандарт   6 Опція   – Не доступно   ˘ Доступно в дизайн пакеті.
*Доступно тільки як частина дизайн пакету салону в обробці Pure Upgrade   **Доступно тільки в комплектації Pure.
Представлена вище таблиця наведена в якості довідника. Будь ласка, зверніться до найближчого продавця Land Rover для отримання додаткової інформації.

ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР – ОБЕРІТЬ КОМБІНАЦІЮ КОЛЬОРІВ
ЛИШЕ ДЛЯ ПАКЕТУ DYNAMIC

A B C D E F G H I

КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ EBONY / EBONY
(cторінка 70)

CIRRUS / LUNAR
(cторінка 71)

GLACIER / 
LUNAR

(cторінка 71)

ALMOND / 
EBONY

(cторінка 70)

VINTAGE TAN / 
EBONY

(cторінка 71)
IVORY / EBONY

(cторінка 70)
EBONY / EBONY

з елементами кольору 
Pimento (cторінка 72)

EBONY / EBONY
з елементами кольору 

Cirrus (cторінка 77)

CIRRUS / EBONY
з елементами кольору 

Ebony (cторінка 77)

КОЛІР ІНТЕР’ЄРУ
Колір сидінь Ebony Cirrus Glacier Almond Vintage Tan Ivory Ebony Ebony Cirrus
Килимок Ebony Lunar Lunar Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

МОДЕЛЬ
Pure (тканина) 6 – – – – – – – –
Pure (частково шкіряні) 6* – – – – – – – –
SE (тканина) 6 6 6 – – – – – –
SE (частково шкіряні) 6 6 6 – – – 6 6 6

SE (зерниста шкіра) 6 6 – 6 – – – – –
HSE (зерниста шкіра) – – – – – – 6 6 6

HSE Luxury (шкіра Windsor) 6 – 6 – 6 6 6 6 6

БОКОВІ РЕЙКИ НА ПЕРЕДНІЙ ПАНЕЛІ
Колір Ebony** 4 – – – – – – – –
Колір Satin Brushed Aluminium 4 4 – 4 4 4 – – –
Колір Glacier Brushed Aluminium – – 4 – – – – – –
Колір Carmine Red Brushed Aluminium – – – – – – 4 – –
Колір Dark Grey Brushed Aluminium – – – – – – – 4 4

КОЛІР КУЗОВА
Колір Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Колір Narvik Black ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Колір Yulong White ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Колір Indus Silver 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Колір Corris Grey ˘ ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6

Колір Scotia Grey 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6

Колір Byron Blue 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6

Колір Santorini Black ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Колір Firenze Red ˘ 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Колір Namib Orange ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ 6

Колір Silicon Silver 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Колір Carpathian Grey 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6

68
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Відвідайте сайт landrover.ua, щоб сконфігурувати свій автомобіль.
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КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ ВСТАВКИ НА  
КОРПУСІ ДВЕРЕЙ

СПАДИСТА ВЕРХНЯ
ЧАСТИНА ДВЕРЕЙ

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА  
ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ

НИЖНЯ  
ЧАСТИНА ДВЕРЕЙ

БОКОВІ РЕЙКИ
НА ПЕРЕДНІЙ ПАНЕЛІ

СЕРДНЯ ЧАСТИНА
ПЕРДНЬОЇ ПАНЕЛІ

A Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Satin Brushed Aluminium* Ebony
B Cirrus / Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Satin Brushed Aluminium Cirrus
C Glacier / Lunar Lunar Glacier Lunar Lunar Glacier Brushed Aluminium Glacier
D Almond / Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Satin Brushed Aluminium Almond
E Vintage Tan / Ebony Vintage Tan Ebony Ebony Ebony Satin Brushed Aluminium Ebony
F Ivory / Ebony Ebony Ivory Ebony Ebony Satin Brushed Aluminium Ivory

G Ebony / Ebony with Pimento detail Ebony Ebony Ebony Ebony Carmine Red Brushed Aluminium Ebony

H Ebony / Ebony with Cirrus detail Ebony Ebony Ebony Ebony Dark Grey Brushed Aluminium Ebony

I Cirrus / Ebony with Ebony detail Ebony Cirrus Ebony Ebony Dark Grey Brushed Aluminium Cirrus

*У базовій комплектації моделі Pure оснащені алюмінієвими боковими рейками на передній панелі кольору Ebony.
Наведений вище інтер'єр у кольорі HSE Luxury у кольорі Glacier/Lunar.

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР'ЄР
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ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Наведений інтер’єр: тканина кольору Ebony.

Наведений інтер’єр: перфорована шкіра кольору Almond.

ДОСТУПНІ ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ САЛОНУ
У салон Discovery Sport використані найкращі сучасні матеріали. Чіткі горизонтальні 
та вертикальні лінії та високий рівень комфорту створюють атмосферу, в якій 
ви, ваша сім'я та друзі із задоволенням проведуть кожну подорож. Широкий 
асортимент кольорів і матеріалів оздоблення задовольнить будь-який смак.

Ebony / Ebony (доступний в комплектаціях PURE, SE, HSE та  
HSE Luxury)

Almond / Ebony (доступний тільки в комплектації HSE)

A

D

Наведені інтер'єри є демонстративними, та не служать ілюстрацією для комплектації автомобіля.70

Наведений інтер’єр: шкіра Windsor кольору Vintage Tan. Наведений інтер’єр: шкіра Windsorкольору Ivory.

Наведений інтер’єр: частково шкіряна оббивка кольору Cirrus. Наведений інтер’єр: перфорована шкіра кольору Glacier.

Vintage Tan / Ebony (доступний тільки у комплектації HSE Luxury) Ivory / Ebony (доступний тільки у комплектації HSE Luxury)

Cirrus / Lunar (доступний у комплектаціях SE і HSE) Glacier / Lunar (доступний у комплектаціях  SE і HSE Luxury)

E F

B C

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Наведений інтер’єр: шкіра Windsor кольору Ebony з контрастним швом  
і окантуванням кольору Pimento.

Ebony / Ebony зі швом і окантуванням кольору Pimento 
(доступно тільки у пакеті Dynamic)

G

ЛИШЕ ДЛЯ ПАКЕТУ DYNAMIC
Доступні лише в пакеті Dynamic Design Pack три варіанти кольорових рішень  
оббивки салону перфорованою шкірою Windsor. Посилить враження унікальна 
перфорована шкіра сидінь та підголівників.

Наведені інтер'єри є демонстративними, та не служать ілюстрацією для комплектації автомобіля.72

Наведений інтер’єр: шкіра Windsor кольору Ebony із контрастним швом  
і окантуванням кольору Cirrus.

Наведений інтер’єр: шкіра Windsor кольору Cirrus з окантуванням кольору Ebony.

Ebony / Ebony зі швом і окантуванням кольору Cirrus 
(доступно тільки у пакеті Dynamic)

Cirrus / Ebony з окантуванням кольору Ebony 
(доступно тільки в пакеті Dynamic)

H I

КРОК 5
ОБЕРІТЬ ІНТЕР’ЄР
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ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

6 АКСЕСУАРИ LAND ROVER

Discovery Sport наділений виключними можливостями та здатністю 
адаптуватися до будь-яких дорожніх умов. Тим не менш, деякі 
власники хочуть додати власний індивідуальний штрих до свого 
Discovery Sport, який відповідатиме саме їхнім потребам та стилю 
життя. Саме тому біла розроблена лінійка стильних та практичних 
аксесуарів, які є практичними, надійними та універсальними та 
здатні зробити кожен автомобіль дійсно унікальним.

Важливо зауважити, що ці аксесуари можуть бути замовлені 
у вашого дилера Land Rover на будь-якій стадії експлуатації 
автомобіля - не тільки при покупці авто. Аксесуари Land Rover 
розроблені, випробувані та виготовлені з такими ж строгими 
стандартами, що й оригінальне обладнання, що підходить для 
вашого автомобіля.

Для отримання додаткової інформації відвідайте accessories.landrover.com
Автомобіль на фото вище це модель HSE Luxury у кольорі Yulong White.74

КРОК 6
ОБЕРІТЬ АКСЕСУАРИ

Бокові захисні дуги* 
VPLCP0209
Поліровані дуги з нержавіючої сталі підкреслюють переконливий зовнішній вигляд 
позашляховика, та роблять зовнішній вигляд ще агресивнішим.

Передній захист днища кузова із нержавіючої сталі** 
VPLCP0212
Позашляхова конструкція щитка, виготовленого з нержавіючої сталі, має чудове 
покриття Bright Polished та захищає днище при подорожах бездоріжжям.

Задній захист днища кузова із нержавіючої сталі**† 
VPLCP0213
Позашляхова конструкція щитка, виготовленого з нержавіючої сталі, має чудове 
покриття Bright Polished та захищає днище при подорожах бездоріжжям.

ДИЗАЙН

*Встановлення бічних трубок може вплинути на позашляхову здатність транспортного засобу   **Не доступний з Dynamic Design Pack  
†Не сумісна з автомобілями, оснащеними 5 + 2 сидіннями, зменшеною частиною запасного колеса та буксирними системами.

Органайзер багажного відділення 
VPLCS0340
Зручний органайзер багажного відділення передбачає окремі відсіки  
для перевезення крихких предметів або окремої покупки/багажу.  
Оснащений кришками, що замикаються, вони надійно закріплюються  
завдяки D-подібним петлям.

Накладки на пороги – З підсвіткою  
VPLCS0286LAA – колір Lunar  
VPLCS0286PVJ – колір Ebony (не показано)
Накладки на пороги дверей з ілюмінованим написом Discovery. Постачається у парі 
на стороні водія та зі сторони переднього пасажира автомобілю.

Накладки на пороги – Персоналізовані  
VPLCS0286LAA – колір Lunar  
VPLCS0286PVJ – колір Ebony (не показано)
Персоналізовані накладки дозволяють обрати будь-який напис  
та один з варіантів шрифтів. Надписи можуть підсвічуватися при  
відкриванні дверей.

Дізнатися більше про аксесуари можна на landrover.ua 75
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Сонцезахисні шторки  
VPLCS0298 – другий ряд  
VPLCS0297 – третій ряд  
VPLCS0296 – двері багажника (не показано)
Жалюзі легко встановлювати і знімати, вони забезпечують підвищений  
комфорт, який допомагає захистити пасажирів від спеки і яскравого сонячного 
світла. Доступні три варіанти для другого ряду, для бічних вікон третього ряду і 
дверей багажника.

Відділення позаду сидінь  
VPLVS0182 – шкіра Premium  
VPLVS0181 – Базова комплектація (не показано)
Виготовлені з тієї ж високоякісної шкіри, що запропонована у транспортному засобі, 
доповнені м'яким характерним внутрішнім оздобленням і застібками на магнітних 
кнопках. Забезпечує зручне рішення для зберігання речей в задній частині передніх 
сидінь з декількома відділеннями для складання дрібних предметів.

Центральний підлокітник Кулер/Термо відсік 
VPLVS0176
Цей зручний відсік для напоїв та їжі ідеально підходить для використання на довгих 
поїздках, оббитий високоякісною шкірою.

Рейки багажного відділення 
VPLCS0303

Комплект для фіксування багажу 
VPLCS0324

Рейки, встановлені у багажному відділенні, допомагають підвищити гнучкість 
розміщення у багажному відділенні, а також дозволяють встановлювати систему 
утримання багажу в багажнику. Комплект для обслуговування багажного відділення 
складається з пакету кріплень, що фіксуються на рейках в багажному відділенні за 
допомогою системи швидкого блокування/швидкого вивільнення, щоб допомогти 
забезпечити всебічне і гнучке рішення для утримання багажу та інших предметів у 
вантажному відділенні. Пакет кріплень включає ремінь з інерційною котушкою,  
який висувається, і телескопічну штангу.

Багажник на даху*  
VPLWR0100 – великий спортивний багажник на даху*  
VPLVR0061 – спортивний багажник на даху* (не показано)  
VPLVR0062 – багажник на даху* (не показано)
Доступна широка низка розмірів, всі версії можуть бути встановлені по  
обидва боки для відкриття у бік тротуару і містять вбудовані замки для надійності. 
Місткість коливається від 320 літрів для спортивного багажника до 410 літрів 
для багажного відсіку або ємний великий спортивний багажник на 430 літрів. 
Максимальне корисне навантаження 75 кг.†

ПОДОРОЖІ

Рейлінги на даху*  
VPLCR0137 – покриття Silver (панорамний дах)  
VPLCR0133 – покриття Silver (фіксований дах)**  
VPLCR0136 – покриття Black (панорамний дах)  
VPLCR0132 – покриття Black (фіксований дах)**
Рейлінги полегшують комплектування 
поперечних штанг для перевезення на даху. 
Задані точки позиціонування забезпечують 
те, що поперечні штанги закріплені в 
оптимальному положенні для розподілу  
ваги і динаміки. Максимальне корисне 
навантаження 75 кг.†

Перекладини* 
VPLCR0131
Елегантні, міцні алюмінієві 
перекладини у оздобленні Bright, 
з конструкцією Т-подібного 
прорізу, що використовують всю 
довжину стрижнів, забезпечуючи 
простір для установки декількох 
аксесуарів. Аеродинамічний 
профіль мінімізує опір і шум вітру.

*Рейлінги та поперечні штанги необхідні для всіх аксесуарів Land Rover, що монтуються на дах. Об'єкти, розташовані вище встановленої на даху супутникової антени, можуть погіршити якість сигналу, отримуваного транспортним 
засобом, і можуть мати негативний вплив на системи навігації та супутникового радіо, якщо вони встановлені   **Для моделей з фіксованим дахом потрібні окремі релінги, колір яких відповідає рейкам. Номер деталей Silver – 
VPLCR0135 і Black – VPLCR0134   †Максимальне корисне навантаження дорівнює вантажопідйомності аксесуарів на даху.
Щоб уточнити доступність аксесуарів у вашій країні, будь ласка, зверніться до найближчого продавця Land Rover для отримання додаткової інформації.

76 Дізнатися більше про аксесуари можна на landrover.ua

Захисне покриття для багажного відділення 
VPLCS0274 
VPLCS0268 – З розділювачем багажу (не показано)
Напівжорсткий водонепроникний лоток для піддону багажного відділення з 
піднятою кромкою з трьох сторін захищає підлогу та стіни багажного відділення  
від бруду та вологи.

Сітка для утримання багажу 
VPLCS0267
Сітка для утримання багажу запобігає випаданню дрібних предметів з багажного 
відділення, коли двері багажного відділення відчинені, і максимізує простір 
багажника. Виготовлена з високоякісних легких матеріалів, включаючи 
високоякісний алюміній, що забезпечує надійність та якість.

Оздоблені накладки багажного відділення  
VPLCS0287LAA – колір Lunar  
VPLCS0287PVJ – колір Ebony (не показано)
Виготовляється з нержавіючої сталі з обробкою у стилі Bright, декоративна накладка 
захищає обробку багажного відділення при вивантаженні або завантаженні речей.

Система буксирування −  
зйомний буксирувальний приладΔ 
Електричний прилад із  
13 контактним виходом◊  
VPLCT0182

Система буксирування − нерегульоване 
по висоті буксирувальне обладнанняΔ 
Електричний прилад із  
13 контактним виходом◊  
VPLCT0182

Зручний і простий у використанні знімний буксирувальний пристрій органічно 
вписується в дизайн автомобіля. Для отримання додаткової інформації – контактуйте 
з найближчим дилером Land Rover.

VPLVR0067 – Кронштейн для двох 
велосипедів‡ (не показано) Кронштейн 
для перевезення велосипеду 

VPLVR0069 – Кронштейн для трьох 
велосипедів‡

Кронштейн для перевезення велосипеду дозволяє з легкістю встановити та зняти 
велосипед. та дозволяє відхилити в сторону від транспортного засобу за допомогою 
педалі, щоб забезпечити легкий доступ до багажника. Двері багажника можуть 
бути відкриті з кронштейном в розгорнутому/складеному положенні. Виготовлена 
з алюмінію та інших легких матеріалів, кронштейн для перевезення велосипеду 
також має підсвічування ззаду та кріплення для номерного знака і закривається для 
максимальної безпеки. Кронштейн має складаний/ковзний механізм, що дозволяє 
легко приховати його, коли він не використовується. Функція тримача і храповика 
забезпечує надійне закріплення велосипеда. Максимальна вантажопідйомність 
складає 51 кг (для кронштейна на три велосипеда).

Водонепроникні чохли для сидінь  
VPLCS0291SVA – передні (Almond)   
VPLCS0292SVA / VPLCS0293SVA –  
другий / третій ряд сидінь  
(Almond – не показано)

VPLCS0291PVJ – передні (Ebony)  
VPLCS0292SVA / VPLCS0293SVA – 
Другий / третій ряд сидінь  
(Ebony – не показано)

Допомагають захистити сидіння від бруду, багнюки, зношування та розривів.  
Легко вдягаються і перуться.

CПОРТ

‡Для кронштейнів на два і три велосипеда необхідний теплозахисний екран − VPLWR0124 
ΔМаксимальна дозволена маса причепа на буксирі складає 2500 кг і 2200 кг для моделей з сидіннями 5 + 2 (залежить від двигуна, трансмісії і сидінь) 
◊Електророз'єми для буксирування повинно бути замовлено разом з комплектом для буксирування, показаному на зображенні, для більш детальної 
інформації проконсультуйтесь у Вашого дилера Land Rover.
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Перегородка багажного відділення – На половину висоти*  
VPLCS0300
Призначена для запобігання потрапляння багажу в салон. Конструкція перегородки 
багажного відділення була оптимізована для другого ряду сидінь з функцією нахилу.

Гумовий килимок багажного відділення –  
VPLCS0279
Водонепроникний гумовий килимок допомагає захистити килим багажного 
відділення від потрапляння бруду. Також доступний подовжувач гумового килимка 
для захисту задньої частини задніх сидінь в складеному стані –  VPLCS0273.

Комплект гумових килимків на підлогу  
VPLCS0281  
VPLCS0280 – третій ряд (не показано)
Гумові килимки для ніг допомагають забезпечити захист від потрапляння бруду.

Фіксовані бічні підніжки** 
VPLCP0210
 Бічна підніжка допомагає увійти і вийти з машини і полегшує доступ до даху Дизайн 
передбачає яскраве оздоблення окрайки з нержавіючої сталі і гумовий протектор.

Бризговики  
VPLCP0203 – передні  
VPLCP0204 – задні  
VPLCP0205 – задні з сидіннями 5 + 2†

Бризговики – в пакеті Dynamic 
VPLCP0311 – Передні  
VPLCP0312 – Задні  
VPLCP0313 – Задні з сидіннями 5 + 2†

Бризковики допомагають зменшити розбризкування і забезпечення захисту 
лакофарбового покриття від сміття і бруду. Гармонічно доповнюють дизайн кузова.

НА ПРИРОДІ

*Може бути забезпечений гумовим килимком (VPLCS0279) для багажного відділення і піддоном для багажного простору (VPLCS0268)   **Встановлення бічних підніжок може вплинути на позашляхові можливості автомобіля 
†Пропонується для транспортних засобів, оснащених редукційним запасним колесомl. 
Контактуйте з найближчим дилером для отримання більш детальної інформації щодо доступних аксесуарів на вашому ринку.

Перегородка багажного відділення* – 
На повну висоту  
VPLCS0299

Перегородка багажного відділення  
для розділення  
VPLCS0301

Призначена для запобігання потрапляння багажу в салон. Конструкція перегородки 
на повну висоту багажного відділення була оптимізована для другого ряду сидінь 
з функцією нахилу. Перегородка багажного відділення для розділення може бути 
встановлена для перегороджування багажного відділення, щоб розділити багажне 
відділення на дві секції.
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Комплект килимків преміум класу   
VPLCS0282LAA – колір Lunar  
VPLCS0282PVJ – колір Ebony (не показано)
Розкішний, зшитий, з довгим ворсом щільністю 2.05 г/м2 комплект килимків,  
з водонепроникною підкладкою, надає витончений фінальний штрих до інтер'єру.

Підкермові перемикачі передач  
VPLVS0187MMU – колір Aluminium  
VPLVS0187CAY – колір Aluminium Red
Доповніть зовнішній вигляд вашого керма з алюмінієвими підкермовими 
перемикачами передач преміум-класу. Підкермові перемикачі передач 
є анодованими, з машинним поліруванням та ручним оздобленням, що 
характеризується виключною стійкістю до зношування із фінішною обробкою 
преміум-класу.

Спортивні накладки на педалі  
VPLHS0044 – Автомобіль з автоматичною коробкою передач  
VPLHS0045 – Автомобіль з механічною коробкою передач (не показано)
Спортивні накладки на педалі з нержавіючої сталі і яскравою обробкою легко 
вставляються і мають приховані кріплення для зручного чищення.

Накладки на бічні дзеркала – Noble  
VPLCB0251
Хромовані накладки на бічні дзеркал у стилі Noble ефектна доповнюють дизайн 
Discovery Sport. Та поєднуються з яскравими кольорами кузова.

Дефлектори бічних вікон 
VPLCP0258
Дефлектори встановлюються на бічних вікнах та допомагають підвищити 
рівень комфорту в салоні при русі з відкритими вікнами, зменшуючи повітряну 
турбулентність і шум і дозволяючи свіжому повітрю циркулювати в салоні.

Система подушок безпеки для пішоходів  
LR067898 – колір Gloss Black
Система подушок безпеки для пішоходів з обробкою у стилі Gloss Black доповнює 
екстер'єр Discovery Sport. Це вражаюче оновлення дизайну поєднується з зовнішні 
оздоблення кольорами кузова.

ІНШЕ

КРОК 6
ОБЕРІТЬ АКСЕСУАРИ

79

https://www.landrover.ua/national-dealer-locator
https://www.landrover.co.uk/build-your-own/index.html
http://www.landrover.ua


ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

ЗМІСТ SPECIFICATIONS
КОНФІГУРАТОР

ДВИГУН МОДЕЛЬ КОЛІР КОЛЕСА ІНТЕР’ЄР АКСЕСУАРИ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

РОЗМІРИ ТА МОЖЛИВОСТІ

A B C
Висота кузова Кут нахилу Кут рампи Кут з'їзду

23,4° 20° 31°

B CA

Ширина 2069 мм, зі складеними дзеркалами
Ширина 2173 мм з розкладеними дзеркалами

Колія задніх коліс 1630 ммКолія передніх коліс 1621 мм

Стандартна висота кузова
З антеною на даху 1724 мм

Відстань
від сидінь до стелі
Максимальна відстань від передніх  
видінь до стелі за наявності панорамного 
даху 1021 мм
Відстань від задніх сидінь до стелі 984 мм

Вантажомісткість При
розкладених задніх сидіннях  
Висота 778 мм, Ширина 1318 мм  
Максимальний об'\м вантажного 
відділення 981 літр  
Ширина вантажного відділення між 
арками 1108 мм  
Максимальна довжина по підлозі 985 мм 
Зі складеними задніми сидіннями  
Довжина позаду першого ряду 1887 мм  
Довжина позаду другого ряду 985 мм   
Висота 778 мм, Ширина 1318 мм 
Максимальний обсяг завантаження 
простору 1698 літрів  
Ширина завантаження простору між  
арками 1108 мм   
Максимальна довжина по підлозі 1887 мм

Кліренс
Висота підвіски 212 мм

Автомобіль на зображенні у комплектації HSE Luxury у кольорі Indus Silver.

Довжина колісної бази 2741 мм

Загальна довжина 4599 мм

 Довжина за другим  
рядом сидінь 985 мм

Довжина за першим  
рядом сидінь 1887 мм

Діаметр розвороту
Від бордюру до бордюру 11,67 м
Від стіни до стіни 11,86 м  
Число поворотів від упора до упора 2,36

Глибина броду
Максимальна глибина броду 600 мм

Ширина 
багажного 
відділення  
1318 мм

Висота 
1724 мм
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ, ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ

ДИЗЕЛЬ БЕНЗИН
2,0L TD4 2,0L TD4 2,0L SD4 2,0L Si4 2,0L Si4

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

АВТОМАТИЧНА  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ПОТУЖНІСТЬ (к.с.) 150 к.с. 180 к.с. 240 к.с. 240 к.с. 290 к.с.
Сидіння 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

ДАНІ ДВИГУНА
Діаметр циліндра (мм) 83 83 83 83 83
Хід поршня (мм) 92,35 92,35 92,35 92,29 92,29
Коефіцієнт стиснення (:1) 15.5 15,5 15,34 10+/-0,5 10+/-0.5

ГАЛЬМА

Тип передніх гальм Однопоршневий  
плаваючий супорт

Однопоршневий  
плаваючий супорт

Однопоршневий  
плаваючий супорт

Однопоршневий  
плаваючий супорт

Однопоршневий  
плаваючий супорт

Діаметр диску передніх гальм (мм) 325 325 349 325 349

Тип задніх гальм Однопоршневий  
плаваючий супорт

Однопоршневий  
плаваючий супорт

Однопоршневий  
плаваючий супорт

Однопоршневий  
плаваючий супорт

Однопоршневий  
плаваючий супорт

Діаметр диску задніх гальм (мм) 300 300 300 / 325 300 300 / 325
Стоянкове гальмо

ВАГА (кг)
Вага від 1785 / 1884 1785 / 1884 1896 / 1990 1796 / 1883 1884 / 1947
Повна вага автомобіля 2505 / 2660 2505 / 2660 2550 / 2750 2505 / 2660 2505 / 2710
Максимальне навантаження на  
кожну вісь (передня) 1340 / 1310 1340 / 1310 1340 / 1340 1340 / 1310 1340 / 1310

Максимальне навантаження на  
кожну вісь (задня) 1270 / 1430 1270 / 1430 1310 / 1510 1270 / 1430 1270 / 1510

БУКСИРУВАННЯ (кг)
Причіп, не обладнаний гальмами 750 750 750 750 750
Максимальна маса причепа 2200 / 2200 2200 / 2200 2200 / 2200 2000 / 2000 2000 / 2000
Максимальне навантаження на точку 
сполучення / передню частину 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100

Максимальна маса автомобіля з  
причепом / повна маса автопоїзда 4705 / 4860 4705 / 4860 4750 / 4950 4505 / 4660 4505 / 4710

ТРАНСПОРТУВАННЯ НА ДАХУ (кг)
Максимальне навантаження на дах 
(включаючи рейлінги) 75 75 75 75 75

PERFORMANCE
 Максимальна швидкість (км/год)* 180 188 204 200 228** / 218
Прискорення (с) 0-100 км/год* 10,3 8,9 7,5 7,6 / 7,9 6,7 / 6,8
Ємність бака для пального – корисна 54 54 54 68,5 68,5
Дизельний сажовий фільтр (DPF) 4 4 4 – –

4 Стандарт   – Не доступно.
*Завжди дотримуйтесь місцевих обмежень швидкості   **Якщо автомобіль оснащений 18-дюймовими колесами, максимальна швидкість буде 221 к.с. 
Наявність двигуна залежить від ринку. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого найближчого роздрібного продавця Land Rover.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
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LAND ROVER EXPERIENCE
З моменту своєї появи автомобілі Land Rover  
доводять, що вони готові до всього. Легендарні 
автомобілі  демонструють неймовірну витривалість у 
найсуворіших умовах та місцевостях. Універсальний 
інтер'єр став синонімом комфорту та можливостей для 
перевезення багажу. Цей автомобіль зажди готовий  
до будь-який випробування.

Ви можете бути частиною пригод з Land Rover 
відвідавши один з наших центрів тестування Land Rover. 
Ви можете побачити автомобіль ззовні і зсередини у 
кожній деталі. Ви зможете проїхати позашляховими 
маршрутами, де будуть випробувані ваші навички 
водіння. Або ви можете піти ще далі та приєднатися  
до одного з наших пригодницьких турів в таких  
країнах, як Танзанія, Ісландія або Марокко.

Пригоди кличуть!

За більш детальною інформацією відвідайте  
landrover.ua/experiences

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.

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".

За більш детальною інформацією відвідайте 
landrover.ua/finance/overview/

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".

За більш детальною інформацією відвідайте 
landrover.ua/fleet-and-business/overview/

СВІТ LAND ROVER
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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 www.landrover.ua

Jaguar Land Rover Limited Юридична адреса: 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF 
United Kingdom.

© Jaguar Land Rover Limited 2017. 
Номер публікації: 1L5501810000BUAUK01P

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 Approved, 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 у комплектації  
HSE Luxury кольору Scotia Grey.

КОЛЕКЦІЯ LAND ROVER
Автомобіль - лише частина вашого водійського досвіду 
з Land Rover. Найновіша колекція Land Rover тепер 
доступна для вас.

Наша увага до деталей не зупиняється на наших 
транспортних засобах. Ви знайдете той же рівень 
майстерності у всьому нашому одязі, аксесуарах та 
преміальних подарунках. Отже, чи ви купуєте для 
себе чи для близьких вам людей, ви можете бути 
впевнені в якості кожного товару.  Колекція Land Rover 
включає лінійку товарів з замші та розкішної шкіри, 
що виготовлені 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.

За більш детальною інформацією відвідайте*  
landrover.ua/ownership/kolektsiya-land-rover/

ДОПОМОГА В ДОРОЗІ 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".

*Доступність комплектацій, двигунів та додаткового обладнання залежить від ринку. 
iPad and iPhone є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах світу.

https://www.landrover.ua/national-dealer-locator
https://www.landrover.co.uk/build-your-own/index.html
http://www.landrover.ua
http://www.landrover.ua/experiences
http://www.landrover.ua/finance/overview/
http://landrover.ua/ownership/kolektsiya-land-rover/
http://www.landrover.ua/fleet-and-business/overview/
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