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Stap 1

Kies uw motorisatie

Kies uw motorisatie uit een gamma 
krachtige en tegelijk verfijnde 
diesel- en benzinemotoren.

Stap 2

Kies uw versie

Vergelijk de standaarduitrustingen 
van de verschillende versies.
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Stap 3

Kies uw exterieur

Maak uw individuele keuze voor 
het exterieur, dankzij een brede 
waaier aan koetswerkkleuren.

Stap 4

Kies uw velgen

Een al even breed gamma aan 
prachtige lichtmetalen velgen 
geeft aan de wagen van uw keuze 
een nog grotere uitstraling.

Stap 5

Kies uw interieur

Dankzij een brede waaier 
aan zorgvuldig gekozen 
interieurkleuren en echt houtfineer 
van topklasse, kunt u ook de 
binnenruimte volledig naar uw 
persoonlijke smaak inrichten.

Stap 6

Kies uw opties

Breid de uitrusting van uw wagen 
uit in functie van uw persoonlijke 
wensen en vereisten.

Voor meer informatie en voor het gebruik van de online configurator, bezoek www.landrover.be
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Elke generatie van de Range Rover vestigt nieuwe normen. De vierde 
generatie pakt uit met een gedurfde evolutie van het iconische design. 

De gestroomlijnde en gestructureerde vorm oogt meer geraffineerd. De 
kernlijnen en architecturale vormen laten er geen twijfel over bestaan: 
dit is een echte Range Rover. De typische, schelpvormige motorkap, 
het zwevende dak, het diep uitgesneden, imposante radiatorrooster 
en de lay-out van de koplampen hebben de bekende Range Rover-
uitstraling. Maar toch werd de voorkant van het nieuwe model subtiel 
gewijzigd. De geoptimaliseerde proporties en aerodynamischere lijnen 
vormen een moderne interpretatie van de klassieke designelementen. 
De afstamming is overduidelijk: deze wagen is tot in de kleinste poriën 
doordrongen van het Land Rover-DNA.
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De nieuwe Range Rover bouwt voort op de drie klassieke lijnen van het merk. De onderste dorpellijn,  
de daklijn en de doorlopende gordellijn die rond de hele wagen loopt, geven hem een uniek evenwicht 
en onmiskenbare vorm.

Het silhouet, dat voortbouwt op het opvallende design van de Range Rover, loopt nu iets spitser  
af en is wat meer gebogen, terwijl het gebruik van nagenoeg vlak aansluitend glas en glanzend  
zwarte stijlen het effect van een zwevend dak versterkt. De wagen oogt slanker, meer gestroomlijnd en 
aerodynamischer, maar consistente elementen zoals het uitzicht van de zijdelingse verticale sierlijsten 
en de onderste dorpellijsten geven het geheel een harmonieuze aanblik en verwijzen tegelijk naar het 
erfgoed van de auto.
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De tweedelige achterklep is onlosmakelijk verbonden met de Range Rover en toont zich nu nog 
praktischer en veelzijdiger. De onderste klep, die men tijdens vrije tijd en sportactiviteiten als zit- of 
uitkijkplatform kan gebruiken, werd hertekend om de toegang te vereenvoudigen. En omdat de bovenste 
klep nu langer is, beschermt ze nog beter tegen slecht weer. Voor een maximaal gebruiksgemak worden 
beide delen elektrisch bediend via de afstandsbediening, het dashboard of knoppen in de kofferruimte.
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De legendarische terreinprestaties van de Range Rover gingen er nog op vooruit en zijn 
terreincapaciteiten plukken de vruchten van de nieuwste stilistische en technologische evoluties.  
Dit is een Land Rover in hart en nieren: hij verzoent betere terreinprestaties met de designintegriteit  
waar het merk voor bekendstaat. De afrijhoek werd groter om steilere hellingen het hoofd te bieden  
en de verhoogde luchtinlaat en hogere doorwaaddiepte maken dat de Range Rover zich moeiteloos  
door een diepte tot 900 mm behelpt.
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Neem plaats in de Range Rover en voel u thuis. Het geraffineerde interieur geeft een onvergelijkbaar 
gevoel van welzijn: de bredere, meer verfijnde middenconsole brengt alle bedieningselementen binnen 
handbereik en de zuivere, elegante oppervlakken met fijn leder en fineerhout ademen rust en sereniteit. 
De stille, ontspannende omgeving biedt een comfort van het hoogste niveau en schermt alle inzittenden 
af van de buitenwereld.

Twitter Facebook Houd mĳ op de hoogte > 

https://forms.landrover.com/keepmeinformed.aspx?marketid=10&langid=13
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php
http://facebook.com/share.php?u=http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php


Twitter Facebook Houd mĳ op de hoogte > 

https://forms.landrover.com/keepmeinformed.aspx?marketid=10&langid=13
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php
http://facebook.com/share.php?u=http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php


De introductie van een nieuw panoramadak geeft de Range Rover een nieuwe dimensie.  
Het doet het interieur baden in het licht en versterkt het gevoel van ruimte en verbondenheid  
met de buitenwereld. Het laat de wereld binnen maar garandeert dankzij het elektrische 
zonnescherm ook de privacy met een druk op de knop.
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Achterin reizen aan boord van de Range Rover is pure verwennerij: er is meer knie- en beenruimte en de 
rugleuning laat zich elektrisch kantelen. En voor nog meer comfort is er ook een volledig afzonderlijke 
klimaatregeling achterin. 

De Executive Class zetels achterin geven een nieuwe dimensie aan ontspanning of professionele 
werkzaamheden aan boord van de Range Rover. Met twee afzonderlijke luxezetels biedt deze configuratie 
nog meer ruimte en een massagefunctie als comfortabel extraatje. Voor nog meer gebruiksgemak loopt 
de elegante middenconsole door tot achterin en omvat ze de knoppen van de zetelverstelling, usb, 
12V-stekkers, een airconditioning en koeling van het opbergvak in optie.

Het interieur is bekleed met schitterend leder en elegante fineersoorten en metaalaccenten als finishing 
touch. Kortom: een waar genot. 
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Om het gevoel van ontspanning en welzijn nog te versterken, werd de interieurverlichting 
nauwkeurig bestudeerd. Ledtechnologie creëert een subtiele interieursfeer in het donker.  
Het systeem laat zich eenvoudig bedienen en aanpassen aan de persoonlijke smaak dankzij  
de regelbare helderheid en de tien verschillende stemmingskleuren. Ook de uitzonderlijke 
geluidskwaliteit van de nieuwste Meridian™-technologie draagt bij tot het raffinement van de 
bovenste plank.
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De zelfverzekerde Range Rover is gebouwd om de kilometers moeiteloos af te malen. Zijn hoogwaardige 
aluminiumconstructie is licht maar sterk en komt zowel de prestaties als het rijgedrag en de stabiliteit  
ten goede, waarbij de ecologische voetafdruk van de nieuwe Range Rover het beduidend beter doet dan 
zijn voorganger. 

De Range Rover-ingenieurs integreerden ook de nieuwste technologieën en een geavanceerde 
achttrapsautomaat. Ze zijn stuk voor stuk ontwikkeld om het verbruik en de CO2-emissies te drukken  
dit terwijl het vermogen zelfs klimt in vergelijking met de vorige generatie. 

De nieuwe luchtvering rondom, die veel zwaardere situaties overwint dan vroeger, is ontwikkeld om  
het evenwicht van de Range Rover te behouden, ongeacht de ruwheid van het terrein. Voor een 
ongeëvenaard rijgedrag past het de rijhoogte naadloos aan.

Met het volautomatische Terrain Response®-systeem van de 2e generatie kan de bestuurder de volledige 
capaciteiten van de wagen benutten. Dit hypergeavanceerde systeem volgt de rijomstandigheden op en 
optimaliseert de afstelling van de wagen automatisch door zelf de meest aangewezen terreinmodus in te 
schakelen. 
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Bij hogere snelheden, zoals op de autostrade, ligt de wagen erg vast op de weg. Dynamic Response 
gebruikt het nieuwste elektronische controlesysteem met twee kanalen om een onafhankelijke regeling 
van de voor- en achterwielophanging te garanderen. Daardoor gaat het koetswerk veel minder rollen in de 
bochten en staan de controle en stabiliteit op een heel ander niveau. Het systeem, dat voor het eerst  
verkrijgbaar is op een Range Rover, is standaard op de SDV8 en 5.0 V8 Supercharged. 

Van de meest uitdagende terreinen tot de meest veeleisende stadsomgevingen: de Range Rover  
baant zich overal een weg. Met Adaptive Dynamics glijden de kilometers bijna ongemerkt voorbij.  
Door de koetswerkbewegingen voortdurend op te volgen en de schokdempers aan te passen  
aan de rijomstandigheden en het wegdek, houdt het systeem comfort en controle in evenwicht.  
Zo komen bestuurder en passagiers fris en ontspannen aan op hun bestemming.
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Het Range Rover-interieur is ontworpen om de bestuurder een moeiteloze controle te geven. Het 
dashboardontwerp besteedt uitzonderlijk veel aandacht aan details: het oogt mooi symmetrisch en 
evenwichtig en staat borg voor een intuïtieve en ordelijke ervaring. 

Dankzij het minimalistische design is er weinig afleiding. Het aantal bedieningsknoppen werd gevoelig 
verminderd en talrijke voorzieningen worden pas zichtbaar wanneer ze nodig zijn. De intelligent 
ontworpen opbergvakken zijn nagenoeg onzichtbaar tot men ze opent. De slimme ruimtes houden  
het interieur altijd goed op orde.
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Hoe chaotisch het verkeer ook verloopt, met de legendarische hoge rijhouding van de Range Rover, stijgt u er 
altijd bovenuit. In combinatie met het verhoogde zicht en het gevoel van licht en ruimte dat door het panoramadak 
verzekerd wordt, geeft de hoge zithouding controle op de weg en een natuurlijke zelfzekerheid. 

In combinatie met zijn mooie, zuivere vormgeving beschikt de Range Rover ook over de nieuwste rijhulpmiddelen  
om elk aspect van de rit comfortabel, eenvoudig en aangenaam te maken. De intelligente sleutel laat een sleutelloze 
start toe en kan desgevallend gekoppeld worden aan het Keyless Entry systeem en de sluitbekrachtiging van de 
deuren. Deze comfortvoorzieningen dragen zonder meer bij tot bevredigende en ontspannende ritten.
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De gloednieuwe Range Rover is de ultieme uiting van raffinement en capaciteiten. Deze wagen verenigt  
de nieuwste designs en technologieën met compromisloze kracht en prestaties om een even zelfverzekerde  
als evenwichtige rijervaring af te leveren.
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staP 1 - Kies uW MotoRisatie
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3.0 TDV6 DIESEL 4.4 SDV8 DIESEL 5.0 V8 SUPERCHARGED BENZINE

Maximumvermogen 190 kW / 258 pk @ 4000 t/min 250 kW / 339 pk @ 3500 t/min 375 kW / 510 pk @ 6000 - 6500 t/min

Maximumkoppel 600 Nm @ 2000 t/min 700 Nm @ 1500 - 3000 t/min 625 Nm @ 2500 - 5500 t/min

Cilinderinhoud 2993 cm3 4367 cm3 5000 cm3

Aantal cilinders 6 8 8

Opstelling Overlangse V6 Overlangse V8 Overlangse V8

Fiscale pk 15 22 24

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT

Brandstofverbruik in de stad 8,5 l/100km 11,5 l/100km 20,6 l/100km

Brandstofverbruik buiten de stad 7,0 l/100km 7,6 l/100km 9,9 l/100km

Brandstofverbruik gemengde cyclus 7,5 l/100km 8,7 l/100km 13,8 l/100km

CO2-uitstoot gemengde cyclus 196 g/km 229 g/km 322 g/km

Cijfers brandstofverbruik: de hier vermelde resultaten vormen geen directe of impliciete garantie voor het daadwerkelijke brandstofverbruik van de betreffende modellen in deze brochure. Voertuigen worden niet individueel 
getest en variaties tussen afzonderlijke auto’s van hetzelfde model kunnen optreden. Bovendien kunnen sommige voertuigen specifieke wijzigingen hebben ondergaan. Verder zijn ook gemonteerde uitrustingen, rijstijl, 
weg- en verkeersfactoren, weersomstandigheden, kilometerstand en onderhoudstoestand van de wagen van invloed op het reële verbruik. Tenslotte komen normale gebruiksomstandigheden maar zelden overeen met 
de exact gedefinieerde omstandigheden waaronder de officiële verbruiksmetingen plaatsvinden.

De krachtige benzine- en dieselmotoren van de nieuwe Range Rover maken gebruik van de recentste aandrijftechnologieën. Dankzij de combinatie 
met een zeer innovatieve, volledig uit aluminium vervaardigde constructie, worden het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met maar liefst 25% 
teruggedrongen in vergelijking met de vorige Range Rover.

Het intelligente Stop/Start-systeem van de modellen met TDV6-motorisatie onderbreekt automatisch de motor wanneer het voertuig tot stilstand komt en 
de omstandigheden het toelaten. De motor wordt automatisch heropgestart van zodra u het rempedaal loslaat.

MotoRisaties

3.0 TDV6 4.4 SDV8 5.0 V8 SUPERCHARGED
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STANDAARDUITRUSTINGEN VAN DE ‘HSE’-VERSIE

AANDRIJVING, OPHANGING EN DYNAMISCHE RIJHULPMIDDELEN

Dieselpartikelfilter (DPF) (TDV6 & SDV8)

Automatische, adaptieve transmissie 8 versnellingen

Reductiebak voor hoge en lage verhoudingen

Drive Select: versnellingsbakbediening aan de hand van draaiknop op de middenconsole

Intelligent Stop/Start-systeem (automatische onderbreking van de motor bij stilstand)

Permanente vierwielaandrijving met elektronisch gestuurde centrale differentieelvergrendeling

Elektronische luchtvering, onafhankelijk op de 4 wielen

Elektronische via kleppen geregelde dwarsverbinding op de luchtvering met automatische laadnivellering en instelbare rijhoogtes (instaphoogte, normale hoogte, off-roadhoogte)

Reactieve bodemvrijheidcontrole

Terrain Response®

Elektromechanische handrem

Vierkanaals ABS voor alle terrein met rembekrachtiging en schijfremmen rondom

Hill Descent Control (HDC): automatische afdalingsrem

Gradient Release Control (GRC) : vertraagde en geleidelijke remdrukvermindering in helling

Gradient Acceleration Control (GAC) : acceleratiebeheersing in helling

Dynamic Stability Control (DSC): dynamische stabiliteitscontrole

Electronic Traction Control (ETC): elektronische tractiecontrole op de vier wielen

Electronic Brakeforce Distribution (EBD): elektronische remkrachtverdeling

Emergency Brake Assist (EBA): elektronische noodrembekrachtiging

Cornering Brake Control (CBC): remcontrole in bochten

Roll Stability Control (RSC): kantelpreventiesysteem

Engine Drag Control (EDC) : elektronisch gestuurd motorremsysteem

Electric Power Assisted Steering (EPAS): elektrische stuurbekrachtiging (variabel & snelheidsafhankelijk)

Trailer Stability Assist (TSA): stabiliteitsvrijwaring bij slepen

EXTERIEURVOORZIENINGEN EN -AFWERKINGEN

Dak en koetswerk

Koetswerkkleur: niet-metaalkleur

Vast metalen dak over de hele oppervlakte

Afwerking in koetswerkkleur voor de spiegelbehuizingen, de drievoudige vertikale sierlijsten in de voordeuren en de drievoudige horizontale lamellen in de openingen onder de koplampen

Light Atlas afwerking (lichtgrijs) voor de laterale sierlijsten in de achterbumper, de horizontale sierlijst in de voorbumper en de horizontale sierlijsten onderin de deuren

Radiatorrooster in Dark Atlas afwerking (donkergrijs)

Dubbele uitlaat

staP 2 - Kies uW VeRsie
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EXTERIEURVOORZIENINGEN EN –AFWERKINGEN (vervolg)

Beglazing, buitenspiegels, koplampen, zicht en verlichting

Getinte ruiten

Akoestische, gelaagde en verwarmde voorruit

Verwarmde achterruit

Elektrisch bediende ruiten vooraan en achteraan (simultane opening/sluiting via afstandsbediening)

Ruitenwissers vooraan: regensensor voor automatische ontsteking, sproeiers, variabele intervalfunctie

Parkeerstand voor de ruitenwissers (via verwarming, manuele loskoppeling van voorruit)

Ruitenwisser achteraan: intervalfunctie, sproeier

Buitenspiegels: elektrisch verstelbaar, verwarmd, elektrisch inklapbaar, geïntegreerde naderingsverlichting met Range Rover-identificatie, geheugenfunctie, regelbare automische kantelfunctie bij achteruitrijden

Xenonkoplampen met automatische hoogteregeling en koplampsproeiers

Dagrijverlichting (ledlichtbundel)

Schemersensor: automatische ontsteking van de koplampen

Vertraagde uitstapverlichting (koplampen)

Hooggeplaatst derde stoplicht achteraan

Led-achterlichten

Mistlicht achteraan

In de buitenspiegels geïntegreerde richtingaanwijzers met automatische herhalingsfunctie (3 cycli)

Parkeersensoren voor en achter met visuele weergave

Slepen

Sleepvermogen van 3,5 ton (geremde aanhangwagen) - trekhaak niet inbegrepen in de standaarduitrusting

Elektrische voorbereiding voor trekhaak

Sleepogen voor en achter

Lichtmetalen velgen, wielen en banden

19" lichtmetalen velgen met 5 V-vormige spaken - Style 1

IMS bandenreparatieset: Instant Mobility System (spuitbus met elektrische pomp)

Antidiefstalbouten

s
taP 2 - K

IES
 U

W
 VER

S
IE

Twitter Facebook Houd mĳ op de hoogte > 

https://forms.landrover.com/keepmeinformed.aspx?marketid=10&langid=13
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php
http://facebook.com/share.php?u=http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php


STANDAARDUITRUSTINGEN VAN DE ‘HSE’-VERSIE (vervolg)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Ultrasoon alarm, volumetrisch en perimetrisch, met batterijbeveiliging (autonome sirene), startpreventiesysteem en tilsensor

Preventiesysteem tegen tanken van verkeerde brandstof (TDV6 & SDV8)

Vergrendeling van de brandstoftankklep

Automatische centrale vergrendeling bij wegrijden (configureerbaar)

Configureerbare ontgrendeling (enkel bestuurdersportier of alle deuren)

Elektrische activering van de kindersloten

Beveiligde handschoenkast

Bestuurders- & passagiersairbags (zijdelings, voor, thorax, heup)

Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners, spankrachtbegrenzers, hoogteregeling en alarmsignaal bij het niet dragen van de gordel

Emergency Brake Lights (EBL): automatische activering van de vier richtingaanwijzers bij noodremmanoeuvre

Active Speed Limiter (ASL): actieve snelheidsbegrenzer

INTERIEUR

Zetels

Zetelbekleding in generfd leder

Zetels vooraan: elektrisch verstelbaar (8-voudig bestuurder en passagier), verwarmbaar, 2-voudig verstelbare lendensteun, geheugenfunctie bestuurderszetel

Zetels achteraan: 3 zitplaatsen, bagageluik voor lange voorwerpen, volledig manueel neerklapbaar, manueel regelbare kanteling van de rugleuning

Hoofdsteunen voor en achter manueel in de hoogte verstelbaar

Centrale op- en neerklapbare armsteunen vooraan (1x bestuurder en 1x passagier)

Centrale op- en neerklapbare armsteun achteraan

ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes op de 2 buitenste zitplaatsen achteraan

Opbergmappen in de rugleuning van de voorste zetels

Interieurafwerkingen

'Morzine'-stoffen hemelbekleding (Ivory of Cirrus)

Interieurafwerking in macassarhout (Figured Macassar)

Set deurdrempelplaten in roestvrij staal met 'Range Rover' insert

Stuurwiel

Multifunctioneel stuurwiel

Lederen stuurwielbekleding

Bagageruimte

Verankeringspunten in de bagageruimte

Verlichting in de bagageruimte

Harde, verwijderbare hoedenplank met scharniersysteem
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COMFORT

Volledig automatische airconditioning met 3 zones (bestuurder/passagier/achterbank)

Snelheidsregelaar met stuurwielbediening (Cruise Control)

Automatisch dimmende, elektrochromatische binnenspiegel

Achteruitrijcamera geïntegreerd in de kofferklep

Enkelvoudige zonnekleppen bestuurder & passagier, inclusief verlichte make-upspiegels

Sfeerverlichting

Niet-rokerspakket (opbergvakje i.p.v. asbak)

Elektrisch verstelbare stuurkolom (hoogte/diepte)

Bekerhouders voor & achter

Handgrepen boven de deuren voor & achter

Opbergvak in middenconsole vooraan

Start/Stop-knop voor het aan- en afzetten van de motor

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN ENTERTAINMENT

Volledig digitaal instrumentenbord (Thin Film Transistor - TFT)

Meridian audiosysteem van 380 watt (12 luidsprekers + subwoofer)

Stuurwielbediening voor het audiosysteem

'HDD' navigatiesysteem, met harde schijf die eveneens dienst doet als audio/video-server met een opslagcapaciteit van 10 cd's (= virtuele cd-lader)

Off-roadnavigatie en infocenter

TMC-functie (Traffic Message Channel): dynamische routebegeleiding in functie van het verkeer

Bluetooth® telefoonverbinding (Personal Telephone Integration)

Bluetooth® audiostreaming

Intuïtieve spraakbediening 'Say What You See' (SWYS)

Usb-poorten

8" kleurenaanraakscherm van hoge resolutie in de middenconsole, met keuze tussen verschillende screensavers

12V-stekkers: vooraan, achteraan, bagageruimte
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staP 2 - Kies uW VeRsie

‘VOGUE’: AANVULLENDE OF VERVANGENDE UITRUSTING T.O.V. DE ‘HSE’

AANDRIJVING, OPHANGING EN DYNAMISCHE RIJHULPMIDDELEN

Volautomatisch Terrain Response® systeem van de 2e generatie (enkel op V8 Supercharged)

Adaptive Dynamics: continu adaptieve ophanging (enkel op SDV8 en V8 Supercharged)

EXTERIEURVOORZIENINGEN EN -AFWERKINGEN

Dak en koetswerk

Radiatorrooster in Light Atlas afwerking (lichtgrijs)

Beglazing, buitenspiegels, koplampen, zicht en verlichting

Gelaagd en waterafstotend glas in de ruiten van de voordeuren

Automatisch dimmende, elektrochromatische buitenspiegels

Lichtmetalen velgen, wielen en banden

20" lichtmetalen velgen met 5 V-vormige spaken - Style 2

Noodreservewiel

Bandendrukcontrolesysteem (Tyre Pressure Monitoring System)

INTERIEUR

Zetels

Zetelbekleding in Oxford-leder

Zetels vooraan: elektrisch verstelbaar (12-voudig bestuurder en passagier), verwarmbaar en gekoeld, 4-voudig verstelbare lendensteun, geheugenfunctie bestuurder en passagier

Zetels achteraan: 3 zitplaatsen waarvan de 2 buitenste verwarmbaar, bagageluik voor lange voorwerpen, volledig manueel neerklapbaar, elektrisch regelbare kanteling van de rugleuning,  
elektrische bediening van de voorste passagierszetel (voor/achter)

Hoofdsteunen voor en achter met manueel 4-voudige verstelbaarheid (hoogte + kanteling)

Interieurafwerkingen

Stoffen tapijten voor & achter

Stuurwiel

Verwarmbaar stuurwiel

COMFORT

Keyless Entry: ontgrendeling/vergrendeling van het voertuig zonder manipulatie van de afstandsbediening

Soft Door Close: sluitbekrachtiging voor deuren

Elektrisch bediende kofferklep (opening & sluiting, boven- & onderklep)

Surround Camera System: omgevingscamerasysteem 

Dubbele zonnekleppen bestuurder & passagier, inclusief verlichte make-upspiegels

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN ENTERTAINMENT

Digitale tv-tuner
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‘AUTOBIOGRAPHY’: AANVULLENDE OF VERVANGENDE UITRUSTING T.O.V. DE ‘VOGUE’

AANDRIJVING, OPHANGING EN DYNAMISCHE RIJHULPMIDDELEN

Volautomatisch Terrain Response® systeem van de 2e generatie

EXTERIEURVOORZIENINGEN EN -AFWERKINGEN

Dak en koetswerk

Panoramisch schuifdak (inclusief elektrisch zonnescherm)

Radiatorrooster in Light Atlas afwerking (lichtgrijs) met rand in Bright Chrome afwerking

Light Atlas afwerking (lichtgrijs) voor de drievoudige horizontale lamellen in de openingen onder de koplampen

Beglazing, buitenspiegels, koplampen, zicht en verlichting

Gelaagd glas in de ruiten van de achterdeuren en de zijruiten van de bagageruimte

Adaptieve xenonkoplampen met meedraaiende lichtbundel en specifiek ledsignatuur voor de dagrijverlichting

Automatic High Beam Assist: automatische grootlichten

Lichtmetalen velgen, wielen en banden

21" lichtmetalen velgen met 10 spaken - Style 4

INTERIEUR

Zetels

Zetels vooraan: elektrisch verstelbaar (18-voudig bestuurder en passagier), verwarmbaar en gekoeld, massagefunctie, 4-voudig verstelbare lendensteun, geheugenfunctie bestuurder en passagier

Zetels achteraan: 3 zitplaatsen waarvan de 2 buitenste verwarmbaar, gekoeld en met 4-voudig verstelbare lendensteun, bagageluik voor lange voorwerpen, volledig manueel neerklapbaar, elektrisch kantelbare rugleuning, elektrische bediening 
van de voorste passagierszetel (voor/achter)

'Autobiography'-opschrift in reliëf, centraal geïntegreerd in de rugleuning van de achterbank

Comforthoofdsteunen voor & achter, manuele kanteling en omhulling, elektrische hoogteverstelling 

Zetelbekleding in semianiline leder

Interieurafwerkingen

Stoffen tapijten voor & achter, met contrasterende rand en aluminium hoeken

'Alston'-suède hemelbekleding (Ivory, Cirrus of Ebony)

Verlichte deurdrempelplaten in roestvrij staal met 'Autobiography' insert

Stuurwiel

Stuurwielbekleding in combinatie leder/hout (met behoud van verwarmbaarheid)

COMFORT

Volledig automatische airconditioning met 4 zones (voor links & rechts / achter links & rechts)

Personaliseerbare sfeerverlichting

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN ENTERTAINMENT

Meridian audiosysteem van 825 watt (18 luidsprekers + subwoofer)
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Fuji White
(niet-metaalkleur)

Indus Silver

Santorini Black

Siberian Silver
(metaalkleur)

Indus Silver
(metaalkleur)

Luxor
(hoogwaardige metaalkleur)

Orkney Grey
(metaalkleur)

Nara Bronze
(metaalkleur)

Causeway Grey
(hoogwaardige metaalkleur)

Firenze Red
(metaalkleur)

Koetswerkkleuren

Optiekeuzes voor contrasterende dakkleur

staP 3 - Kies uW eXteRieuR 

niet beschikbaar niet beschikbaar
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Aintree Green
(metaalkleur)

Indus Silver

Santorini Black

Baltic Blue
(metaalkleur)

Mariana Black
(hoogwaardige metaalkleur)

Santorini Black
(metaalkleur)

Barossa
(hoogwaardige metaalkleur)

Havana
(hoogwaardige metaalkleur)

Barolo Black
(hoogwaardige metaalkleur)

Koetswerkkleuren

Optiekeuzes voor contrasterende dakkleur
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niet beschikbaar

niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar

niet beschikbaar niet beschikbaar

staP 3 - Kies uW eXteRieuR 

Het Autobiography kleurenpallet biedt een keuze tussen 
22 verschillende koetswerkkleuren, die elk gecombineerd 
kunnen worden met een contrasterende dakkleur. British Racing Green

(Autobiography lak)
Stanhope Grey
(Autobiography lak)

London Gold
(Autobiography lak)

Valloire White Pearl
(Autobiography lak)

Borealis Black
(Autobiography lak)

Ligurian Black
(Autobiography lak)

Piemonte Black
(Autobiography lak)

Calama Copper
(Autobiography lak)

‘Autobiography’ koetswerkkleuren

‘Autobiography’ koetswerkkleuren

Indus Silver

Indus Silver

Santorini Black

Santorini Black

Optiekeuzes voor contrasterende dakkleur

Optiekeuzes voor contrasterende dakkleur
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Madagascar Orange
(Autobiography lak)

Spectral Red
(Chromaflair lak)

Spectral Amber
(Chromaflair lak)

Spectral Blue
(Chromaflair lak)

Spectral Light Blue
(Chromaflair lak)

Spectral Green
(Chromaflair lak)

Bardolino Red
(Autobiography lak)

Roma Red
(Autobiography lak)

Balmoral Blue
(Autobiography lak)

Bering Grey
(Autobiography lak)

Antilles Blue
(Autobiography lak)

Paris Blue
(Autobiography lak)

Verbier Silver
(Autobiography lak)

Spectral Lime
(Chromaflair lak)

‘Autobiography’ koetswerkkleuren

Chromaflair ‘Autobiography’ koetswerkkleuren 

Indus Silver

Indus Silver

Santorini Black

Santorini Black

Optiekeuzes voor contrasterende dakkleur

Optiekeuzes voor contrasterende dakkleur
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LIGHT ATLAS AFWERKING DARK ATLAS AFWERKING

Personalisering van het exterieur

Standaard wordt de koetswerkkleur toegepast op de drievoudige vertikale sierlijsten 
in de voordeuren en de spiegelbehuizingen. Een lichtgrijze ‘Light Atlas’ afwerking 
daarentegen wordt aangewend voor de laterale sierlijsten in de achterbumper, de 
horizontale sierlijst in de voorbumper en de horizontale sierlijsten onderin de deuren. 

U kunt evenwel het exterieur personaliseren naar eigen voorkeur en smaak, door de kleur 
van diverse koetswerkelementen in optie te wijzigen naar een donkergrijze ‘Dark Atlas’ 
afwerking. Raadpleeg daartoe de optielijst. Uw erkende Land Rover-concessiehouder  
zal u ook kunnen bijstaan in de mogelijke keuzes.

Het links afgebeelde voertuig beschikt over beschikt over de ‘Dark Atlas’ afwerking voor de spiegelbehuizingen,  
de drievoudige vertikale sierlijsten in de voordeuren, de verschillende sierlijsten in de voor- en achterbumper en de 
horizontale sierlijsten onderin de deuren.
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20" LICHTMETALEN VELGEN  
MET 5 V-VORMIGE SPAKEN - STYLE 2

4 Standaard       8 Optie        Optie zonder meerprijs        – Niet beschikbaar 
* Niet beschikbaar voor augustus 2013

staP 4 - Kies uW VelGen

Optiecode HSE VOGUE AUTOBIOGRAPHY

VELGEN

19" lichtmetalen velgen met 5 V-vormige spaken - Style 1 (enkel op TDV6)* 029SA 4  

20" lichtmetalen velgen met 5 V-vormige spaken - Style 2 029SB 8 4 

20" lichtmetalen velgen met 5 V-vormige spaken in Shadow Chrome afwerking - Style 3 029SC 8 8 

21" lichtmetalen velgen met 10 spaken - Style 4 029SD 8 8 4

20" LICHTMETALEN VELGEN MET 5 V-VORMIGE 
SPAKEN IN SHADOW CHROME AFWERKING - STYLE 3

19" LICHTMETALEN VELGEN  
MET 5 V-VORMIGE SPAKEN - STYLE 1*

21" LICHTMETALEN VELGEN MET 10 SPAKEN 
STYLE 4
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21" LICHTMETALEN VELGEN MET 10 SPAKEN  
IN DIAMOND TURNED AFWERKING - STYLE 5

22" LICHTMETALEN VELGEN  
MET 5 U-VORMIGE SPAKEN - STYLE 6

22" LICHTMETALEN VELGEN MET 7 V-VORMIGE 
SPAKEN IN DIAMOND TURNED AFWERKING - STYLE 7

22" LICHTMETALEN VELGEN MET 7 SPAKEN 
STYLE 8

4 Standaard       8 Optie        Optie zonder meerprijs        – Niet beschikbaar
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Optiecode HSE VOGUE AUTOBIOGRAPHY

VELGEN

21" lichtmetalen velgen met 10 spaken in Diamond Turned afwerking - Style 5 029SE 8 8 8

22" lichtmetalen velgen met 5 U-vormige spaken - Style 6 029SF 8 8 8

22" lichtmetalen velgen met 7 V-vormige spaken in Diamond Turned afwerking - Style 7 029SG – – 8

22" lichtmetalen velgen met 7 spaken - Style 8 029SK – – 8
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Gerry McGovern, Land Rover Design Director & Chief Creative Officer

Keuze van de Designer

Onze designers hebben hard gewerkt om de fijnste kleuren en materialen samen te 
brengen, met als enig doel om perfecte interieur/exterieur-combinaties te creëren. 
Hierna vindt u hun aanbevelingen.

staP 5 - Kies uW inteRieuR

Gerry McGovern,  
Land Rover Design Director and Chief Creative Officer
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CoMBinatieMoGeliJKheden inteRieuR- en eXteRieuRKleuRen

INTERIEURTHEMA EBONY/ 
EBONY

ESPRESSO/ 
ALMOND

EBONY/ 
CIRRUS

ESPRESSO/ 
IVORY

EBONY/ 
IVORY

NAVY/ 
CIRRUS

DARK CHERRY/ 
IVORY

BROGUE/ 
IVORY

EBONY/
TAN

EBONY/
PIMENTO

VERSIE

HSE (generfd leder) 8 8 – 8 8 – – – – – – – – – – – –

Vogue (Oxford-leder) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 – – – – – – – –

Autobiography (semianiline leder) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

INTERIEURKLEUREN

Zetelkleur Ebony Almond Espresso Cirrus Ebony Ivory Espresso Ivory Ebony Cirrus Navy Ivory Dark 
Cherry Ivory Brogue Tan Pimento

Vloerbekleding Ebony Almond Ebony Espresso Ebony Navy Dark Cherry Espresso Ebony Ebony

AFWERKINGEN

Grand Black Lacquer 8 – – 5 5 – – 8 8 8 – 8 8 – – ˘ 5 5 ˘

Figured Macassar 8 ˘ 5 ˘ 5 8 8 ˘ 5 ˘ 5 8 8 8 8 ˘ 5 ˘ 5 ˘ 5 ˘ 5 ˘ 5 8

Shadow Walnut 8 8 8 8 8 ˘ 5 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 ˘ 5 ˘ 5 8 8

KOETSWERKKLEUREN

Fuji White 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 5 8

Siberian Silver 8 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8

Indus Silver ˘ 5 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8

Luxor 8 8 8 8 5 ˘ 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 ˘ 5 8 ˘ 5 8 8

Orkney Grey ˘ 5 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ˘ 5

Nara Bronze 8 8 ˘ 5 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 8 5 ˘ 8 8

Causeway Grey ˘ 5 8 8 ˘ 5 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 8 ˘ 5 8

Firenze Red 8 8 8 8 8 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 – 5 ˘

Aintree Green 8 8 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 – – – – 8 8 8 8

Baltic Blue 8 8 8 8 8 8 8 5 ˘ 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8

Mariana Black 8 8 8 8 8 8 8 5 ˘ 8 ˘ 5 5 ˘ 8 8 8 8 8 8

Santorini Black 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 5 ˘ 5 ˘

Barossa 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ˘ 5 ˘ 5 8 8 8 8

Havana 8 ˘ 5 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Barolo Black 8 8 8 8 8 ˘ 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ˘ 5 8

˘ 5
  Keuze van de ontwerper       8 Beschikbare combinatie       – Niet beschikbaar
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staP 5 - Kies uW inteRieuR (ZetelConfiGuRaties)

De nobelste materialen, een onverbeterlijke afwerking

Het interieur is bekleed met natuurlijke materialen van topkwaliteit, waaronder authentiek leder en echt houtfineer, in combinatie met metalen inzetstukken die de absolute perfectie 
benaderen. Drie verschillende, hoogwaardige lederhuiden van de fijnste soort – in functie van de gekozen versie – met uiterst stijlvolle stiknaden, bekleden het interieur quasi volledig: 
van de zetels tot de bovenkant van het dashboard, maar ook de deurpanelen en desgewenst de hemelbekleding. De nieuwe Range Rover Autobiography pronkt met prachtig 
semianiline leder van hoogwaardige kwaliteit en een ongekende souplesse. De huiden werden met de hand geselecteerd met als resultaat een buitengewoon aangenaam aanvoelen, 
maar ook een streling voor het oog.
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FIGURED MACASSAR SHADOW WALNUT

staP 5  - Kies uW inteRieuR (houtafWeRKinGen)

GRAND BLACK LACqUER
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staP 5 - Kies uW inteRieuR (ledeRen BeKledinGen)

Achterbank drie zitplaatsen

Standaard zijn achterin drie zitplaatsen voorzien op 
alle modellen. De achterbank is in leder bekleed en 
beschikt over een manueel of elektrisch kantelbare 
rugleuning. 

Centraal kan een armsteun neergeklapt worden, 
waarin bovendien twee ruime bekerhouders huizen. 

Voor een nog groter laadvolume kan de achterbank 
volledig neergeklapt worden. Deze functie is 
elektrisch bedienbaar vanuit de kofferruimte door 
een druk op de daartoe voorziene knop (enkel op 
voertuigen met elektrisch kantelbare rugleuning).
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Executive Class achterzetels

Voor een nog meer uitgesproken luxe aan boord, 
kan u kiezen voor de Executive Class zetels achterin: 
comfort en reisgenot gegarandeerd. Deze bestaan 
uit twee individuele luxezetels, gescheiden door een 
volledig doorlopende middenconsole afgewerkte 
in het fijnste houtfineer. De zetels beschikken over 
een geheugenfunctie, een elektrisch kantelbare 
rugleuning en een massagefunctie met drie modi. 

Niet volledig neerklapbaar. 

Enkel beschikbaar op Autobiography.
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staP 5 - Kies uW inteRieuR (KleuRen)
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Bovenkant van het dashboard

Bovenkant van de deurpanelen

Voorzijde van het dashboard

Middenconsole

Onderkant van de deurpanelen

Keuze van het interieur

Elk interieur is een combinatie van twee kleuren. Het interieur kan verder 
gepersonaliseerd worden aan de hand van verschillende houtafwerkingen. 
Indien u een specifiek interieurthema kiest op een Vogue- of Autobiography-
versie, dan kunt u bovendien de kleur van de zetels kiezen*.

* In functie van de gekozen interieurthema’s. 
   Raadpleeg pagina 21 voor de verschillende mogelijke keuzes.

Complementaire kleurHoofdkleur

Espresso Ivory
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staP 5 - Kies uW inteRieuR (KleuRen)

Ebony / Ebony (HSE, Vogue, Autobiography)

Afgebeeld interieur:
Interieur: Ebony / Ebony
Zetels: Ebony
Afwerking: Grand Black Lacquer

Zetels Houtafwerking

Ebony Grand Black Lacquer

Shadow Walnut

Dit interieur is beschikbaar in generfd leder op de 
HSE, Oxford-leder op de Vogue en semianiline leder 
op de Autobiography. De mogelijke kleurcombinaties 
interieur/exterieur worden op pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.

Figured Macassar
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Espresso / Almond (HSE, Vogue, Autobiography)

Afgebeeld interieur:
Interieur: Espresso / Almond
Zetels: Almond
Afwerking: Shadow Walnut

Zetels Houtafwerking

Almond Shadow Walnut

Espresso (niet beschikbaar op HSE) Figured Macassar

Dit interieur is beschikbaar in generfd leder op de 
HSE, Oxford-leder op de Vogue en semianiline leder 
op de Autobiography. De mogelijke kleurcombinaties 
interieur/exterieur worden op pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.
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staP 5 - Kies uW inteRieuR (KleuRen)

Afgebeeld interieur:
Interieur: Ebony / Cirrus
Zetels: Cirrus
Afwerking: Grand Black Lacquer

Zetels Houtafwerking

Cirrus Grand Black Lacquer

Ebony (niet beschikbaar op HSE)

Shadow Walnut

Ebony / Cirrus (HSE, Vogue, Autobiography)

Dit interieur is beschikbaar in Oxford-leder op de 
Vogue en semianiline leder op de Autobiography. De 
mogelijke kleurcombinaties interieur/exterieur worden 
op pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.

Figured Macassar
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Afgebeeld interieur:
Interieur: Espresso / Ivory
Zetels: Espresso
Afwerking: Figured Macassar

Zetels Houtafwerking

Espresso Figured Macassar

Ivory Shadow Walnut

Espresso / Ivory (Vogue, Autobiography)

Dit interieur is beschikbaar in Oxford-leder op de 
Vogue en semianiline leder op de Autobiography. De 
mogelijke kleurcombinaties interieur/exterieur worden 
op pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.
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staP 5 - Kies uW inteRieuR (KleuRen)

Afgebeeld interieur:
Interieur: Ebony / Ivory
Zetels: Ivory
Afwerking: Grand Black Lacquer

Zetels Houtafwerking

Ivory

Ebony

Ebony / Ivory (Vogue, Autobiography)

Dit interieur is beschikbaar in semianiline leder op 
de Autobiography. De mogelijke kleurcombinaties 
interieur/exterieur worden op pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.

Grand Black Lacquer

Shadow Walnut

Figured MacassarFigured Macassar
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Afgebeeld interieur:
Interieur: Navy / Cirrus
Zetels: Navy
Afwerking: Shadow Walnut
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Zetels Houtafwerking

Navy

Figured MacassarCirrus

Grand Black Lacquer

Shadow Walnut

Navy / Cirrus (Autobiography)

Dit interieur is beschikbaar in semianiline leder op 
de Autobiography. De mogelijke kleurcombinaties 
interieur/exterieur worden op pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.
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staP 5 - Kies uW inteRieuR (KleuRen)

Afgebeeld interieur:
Interieur: Ebony / Tan
Zetels: Tan
Afwerking: Figured Macassar Dit interieur is beschikbaar in semianiline leder op 

de Autobiography en vereist de optie ‘exclusief 
Autobiography lederpallet’. De mogelijke kleur-
combinaties interieur/exterieur worden op 
pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.

Zetels Houtafwerking

Tan Figured Macassar

Shadow Walnut

Ebony / Tan (Autobiography)

Grand Black Lacquer
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Afgebeeld interieur:
Interieur: Brogue / Ivory
Zetels: Brogue
Afwerking: Figured Macassar
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Zetels Houtafwerking

Brogue Figured Macassar

Ivory Shadow Walnut

Brogue / Ivory (Autobiography)

Dit interieur is beschikbaar in semianiline leder op 
de Autobiography en vereist de optie ‘exclusief 
Autobiography lederpallet’. De mogelijke kleur-
combinaties interieur/exterieur worden op 
pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.
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staP 5 - Kies uW inteRieuR (KleuRen)

Afgebeeld interieur:
Interieur: Dark Cherry / Ivory
Zetels: Ivory
Afwerking: Figured Macassar

Zetels Houtafwerking

Ivory Figured Macassar

Grand Black LacquerDark Cherry

Shadow Walnut

Dark Cherry / Ivory (Autobiography)

Dit interieur is beschikbaar in semianiline leder op 
de Autobiography en vereist de optie ‘exclusief 
Autobiography lederpallet’. De mogelijke kleur-
combinaties interieur/exterieur worden op 
pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.
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Afgebeeld interieur:
Interieur: Ebony / Pimento
Zetels: Pimento
Afwerking: Grand Black Lacquer Dit interieur is beschikbaar in semianiline leder op 

de Autobiography en vereist de optie ‘exclusief 
Autobiography lederpallet’. De mogelijke kleur-
combinaties interieur/exterieur worden op 
pagina 21 toegelicht.

Voor de beschikbare houtafwerkingen en hemel-
bekledingen kunt u de optielijst raadplegen op 
pagina 42.
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Zetels Houtafwerking

Pimento Grand Black Lacquer

Figured Macassar

Shadow Walnut

Ebony / Pimento (Autobiography)
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staP 6 - Kies uW oPties

OPTIECODE HSE* VOGUE AUTOBIOGRAPHY

Actieve, elektronische differentieelvergrendeling achteraan 
Enkel beschikbaar op SDV8 en V8 Supercharged. Niet beschikbaar in combinatie met Park Assist (086GZ)

027DB – 8 8

Volautomatisch Terrain Response® systeem van de 2e generatie
Standaard op V8 Supercharged

088IA 8 8 4

Aandrijving, ophanging en dynamische rijhulpmiddelen

OPTIECODE HSE* VOGUE AUTOBIOGRAPHY

DAK EN KOETSWERK

Metaalkeur 024AZ 8 8 8

Hoogwaardige metaalkleur 024BR 8 8 8

Autobiography koetswerkkleur (exclusief kleurenpallet) 519SV – – 8

Autobiography chromaflair koetswerkkleur (exclusief kleurenpallet) 503SV – – 8

Panoramisch schuifdak (inclusief elektrisch zonnescherm) 041CZ 8 8 4

Vast metalen dak over de hele oppervlakte 041CY 4 4 

Contrasterend dak (Indus Silver) 080AD 8 8 8

Contrasterend dak (Santorini Black) 080AN 8 8 8

'Light Atlas' afwerking voor de drievoudige vertikale sierlijsten in de voordeuren
'Light Atlas' = blinkend, zilverkleurig. Niet beschikbaar in combinatie met de 'Dark Atlas' Packs (074LX, 074LY, 074MD, 074ME)

080XH – 8 8

'Dark Atlas' exterieuraccenten Pack 1: 'Dark Atlas' afwerking voor de volgende koetswerkelementen: 
laterale sierlijsten in achterbumper, horizontale sierlijst in voorbumper, horizontale sierlijsten onderin de deuren, 
drievoudige vertikale sierlijsten in de voordeuren, drievoudige horizontale lamellen in de openingen onder de 
koplampen.
'Dark Atlas' = donkergrijs. Niet beschikbaar in combinatie met de 'Light Atlas' afwerking in de voordeuren (080XH)

074LX – 8 8

'Dark Atlas' exterieuraccenten Pack 2: (idem Pack 1 maar zonder de drievoudige vertikale sierlijsten in de 
voordeuren)
'Dark Atlas' = donkergrijs. Niet beschikbaar in combinatie met de 'Light Atlas' afwerking in de voordeuren (080XH)

074LY – 8 8

'Dark Atlas' exterieuraccenten Pack 3: (idem Pack 1 vervolledigd met de bovenste spiegelbehuizingen)
'Dark Atlas' = donkergrijs. Niet beschikbaar in combinatie met de 'Light Atlas' afwerking in de voordeuren (080XH)

074MD – 8 8

'Dark Atlas' exterieuraccenten Pack 4: (idem Pack 1 zonder de drievoudige vertikale sierlijsten in de voordeuren, 
maar vervolledigd met de bovenste spiegelbehuizingen)
'Dark Atlas' = donkergrijs. Niet beschikbaar in combinatie met de 'Light Atlas' afwerking in de voordeuren (080XH)

074ME – 8 8

BEGLAZING, BUITENSPIEGELS, KOPLAMPEN, ZICHT EN VERLICHTING

Privacy Glass (verduisterde ruiten achteraan, vanaf de B-stijl, inclusief kofferklepruit) 047AB 8 8 8

Warmtewerend voorruit 047AH 8 8 8

Combinatie Privacy Glass en warmtewerende voorruit 047AV 8 8 8

Automatisch dimmende, elektrochromatische buitenspiegels 031EB 8 4 4

Mistlichten vooraan 064AP 8 8 8

Adaptieve xenonkoplampen met meedraaiende lichtbundel en specifieke ledsignatuur voor de dagrijverlichting 064DI 8 8 4

Automatic High Beam Assist: automatische grootlichten 030NT 8 8 4

SLEPEN

Elektrisch in- en uitklapbare trekhaak (inclusief armatuur en elektrische bekabeling) 028EJ 8 8 8

Exterieurvoorzieningen en -afwerkingen
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Lichtmetalen velgen, wielen en banden

OPTIECODE HSE* VOGUE AUTOBIOGRAPHY

19" lichtmetalen velgen met 5 V-vormige spaken - Style 1 (enkel op TDV6)
Niet beschikbaar voor augustus 2013

029SA 4  

20" lichtmetalen velgen met 5 V-vormige spaken - Style 2 029SB 8 4 

20" lichtmetalen velgen met 5 V-vormige spaken in Shadow Chrome afwerking - Style 3 029SC 8 – –

– 8 –

� – – 

21" lichtmetalen velgen met 10 spaken - Style 4 029SD 8 – –

– 8 –

– – 4

21" lichtmetalen velgen met 10 spaken in Diamond Turned afwerking - Style 5 029SE 8 – –

– 8 –

– – 8

22" lichtmetalen velgen met 5 U-vormige spaken - Style 6 029SF 8 – –

– 8 –

– – 8

22" lichtmetalen velgen met 7 V-vormige spaken in Diamond Turned afwerking - Style 7 029SG – – 8

22" lichtmetalen velgen met 7 spaken - Style 8 029SK – – 8

Noodreservewiel 029QQ 8 4 4

Volwaardig lichtmetalen reservewiel, identiek aan de andere wielen 050AQ 8 – –

– 8 8

Bandendrukcontrolesysteem (Tyre Pressure Monitoring System) 062AD 8 4 4

4 Standaard       8 Optie        Optie zonder meerprijs       – Niet beschikbaar

Twitter Facebook Houd mĳ op de hoogte > 

https://forms.landrover.com/keepmeinformed.aspx?marketid=10&langid=13
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php
http://facebook.com/share.php?u=http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php


staP 6 - Kies uW oPties

OPTIECODE HSE* VOGUE AUTOBIOGRAPHY

ZETELS

Verwarmbare zetels achteraan (HSE Seat Style 2) 033SB 8 – –

Comforthoofdsteunen voor en achter (omhullende kussens) 033DP – 8 4

Voorzetels met massagefunctie (Vogue Seat Style 13) 033SD – 8 –

Voorzetels met massagefunctie, achterzetels met koelfunctie en 4-voudig elektrisch verstelbare lendensteun 
(Vogue Seat Style 15) 033SF – 8 –

'Executive Class' zetels achteraan (Autobiography Executive Seat Style 21):
2 individuele luxezetels achteraan, verwarmd en gekoeld, met 4-voudig verstelbare lendensteun, 
middenconsole/centrale armsteun, massagefunctie, elektrisch kantelbare rugleuning, elektrische 
verstelbaarheid voor/achter + hoek & extensie van het zitkussen, elektrisch verstelbare hoofdsteunen,
geheugenfunctie, elektrische bediening van de voorste passagierszetel (voor/achter), stoffen tapijten 
voor & achter met contrasterende rand en aluminium hoeken

033SP – – 8

Keuze uit 4 unieke Autobiography-interieurs (exclusief lederpallet / pagina 36 t.e.m. 39) – – 8

INTERIEURAFWERKINGEN

Figured Macassar 4 4 4

Grand Black Lacquer 088EH 8 – –

–  

Shadow Walnut 088HF – 8 –

– – 

Aluminium pedalen 051AJ – 8 8

Verlichte deurdrempelplaten vooraan (fosforblauwe 'Range Rover'-identificatie) 048BD 8 8 –

Stoffen tapijten voor & achter 079AJ 8 4 –

HEMELBEKLEDING

'Morzine' stoffen hemelbedkleding - Cirrus (lichtgrijs) of Ivory (ivoorkleur) 088HH 4 4 –

'Morzine' stoffen hemelbedkleding - Ebony (zwart) 005BJ 8 8 –

'Alston' suède hemelbedkleding - Cirrus (lichtgrijs), Ivory (ivoorkleur) of Ebony (zwart) 088HE 8 8 4

Lederen hemelbekleding  - Cirrus (lichtgrijs), Ivory (ivoorkleur) of Ebony (zwart) 088FE – – 8

STUURWIEL

Verwarmbaar stuurwiel 032DV 8 4 4

Stuurwielbekleding volledig in leder i.p.v. combinatie leder/hout (met behoud van verwarmbaarheid) 032DV – 4 

Stuurwielbekleding in combinatie leder/hout (met behoud van verwarmbaarheid) 032DR 8 – –

– 8 –

– – 4

Interieur

HSE* VOGUE AUTOBIOGRAPHY

Wettelijke kit 8 8 8

Veiligheid
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OPTIECODE HSE* VOGUE AUTOBIOGRAPHY

Personaliseerbare sfeerverlichting 064FC 8 8 4

Volledig automatische airconditioning met 4 zones (voor links & rechts / achter links & rechts) 022BG 8 8 4

Koelfunctie voor het opbergvak in de middenconsole vooraan 038EA 8 8 8

Koelfunctie voor het opbergvak in de middenconsole achteraan
Enkel beschikbaar in combinatie met de 'Executive Class' zetels achteraan (033SP)

038FB – – 8

Rokerspakket (cigarenaansteker en asbak voor & achter) 094AA 8 8 8

Adaptieve snelheidsregelaar met assistentie bij filerijden (Queue Assist) en intelligent noodstopsysteem 
(Intelligent Emergency Braking)

065AG 8 8 8

Blind Spot Monitoring: dodehoekmonitor, met alarmfunctie bij snel naderend inhalend verkeer
Enkel beschikbaar in combinatie met de automatisch dimmende, elektrochromatische buitenspiegels (031EB)

086GD 8 8 8

Blind Spot Monitoring: dodehoekmonitor, met alarmfunctie bij snel naderend inhalend verkeer en detectie van 
achteropliggend verkeer bij achteruitrijden 
Enkel beschikbaar in combinatie met de automatisch dimmende, elektrochromatische buitenspiegels (031EB) 
Enkel beschikbaar in combinatie met Surround Camera System (086GC)

086GF 8 8 8

Extragroot sproeivloeistofreservoir 039BB 8 8 8

Standverwarming inschakelbaar via de afstandsbediening en programmeerbaar via het aanraakscherm 043AV 8 8 8

Park Assist: automatisch parallel parkeersysteem
Enkel beschikbaar in combinatie met de automatisch dimmende, elektrochromatische buitenspiegels (031EB)
Enkel beschikbaar in combinatie met Surround Camera System (086GC)

086GZ 8 8 8

HomeLink® (automatisch openingssysteem voor garagepoorten) 025FG 8 8 8

Keyless Entry: ontgrendeling/vergrendeling van het voertuig zonder manipulatie van de afstandsbediening 066AC 8 4 4

Soft Door Close: sluitbekrachtiging voor deuren
Enkel beschikbaar in combinatie met Keyless Entry (066AC)

076FC 8 4 4

Surround Camera System: omgevingscamerasysteem
Enkel beschikbaar in combinatie met de automatisch dimmende, elektrochromatische buitenspiegels (031EB)

086GC 8 4 4

Railing in de kofferlaadvloer, met verplaatsbare/verwijderbare sjorringen, inclusief telescopische dwarsstangen 
voor het vastmaken van bagage

135AH 8 8 8

Elektrisch bediende kofferklep (opening & sluiting, boven- & onderklep) 070AY 8 4 4

Comfort

OPTIECODE HSE* VOGUE AUTOBIOGRAPHY

Meridian audiosysteem van 825 watt (18 luidsprekers + subwoofer) 025LN 8 8 4

Hoogwaardig Meridian 'Signature Reference' audiosysteem van 1700 watt (28 luidsprekers + subwoofer) 025LV – – 8

Digitale radio-ontvangst (DAB - Digital Audio Broadcasting) 025JB 8 8 8

Digitale tv-tuner 129AK 8 4 4

Centraal aanraakscherm met dubbele beeldtechnologie ('Dual View'), inclusief één draadloze hoofdtelefoon 087AM 8 8 8

Rear Seat Entertainment (multimedia entertainmentsysteem achteraan): 2 in de hoofdsteunen geïntegreerde 
lcd-kleurenschermen, 2 draadloze hoofdtelefoons, 1 afstandsbediening met aanraakscherm, dvd- of cd-lectuur 
via de sleuf van het audiosysteem in middenconsole (virtuele cd-lader)

Op de HSE: inclusief comforthoofdsteunen vooraan (omhullende kussens) 
Op Vogue (en Autobiography): inclusief comforthoofdsteunen vooraan en achteraan (omhullende kussens) 

129AH 8

–

–

–

8

–

–

–

8

Informatie, communicatie en entertainment 

4 Standaard       8 Optie        Optie zonder meerprijs        – Niet beschikbaar
* Niet beschikbaar voor augustus 2013
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ENAdaptive Dynamics

Standaard op alle versies met SDV8 en V8 Supercharged motorisaties, scant 
Adaptive Dynamics tot 500 keer per seconde het wegdek in en reageert het 
ogenblikkelijk op de minste input van de bestuurder of de weg. Het vermindert 
bovendien de overhelneiging, wat uitmondt in een perfecte controle en een 
evenwichtige rijervaring. Het systeem is zo fijn geprogrammeerd dat het zelfs 
onmiddellijk terreinrijden kan achterhalen, waarbij de ophangingsparameters 
consequent worden aangepast.

Terrain Response®

De tweede generatie van het Terrain Response® systeem is volautomatisch. 
Het analyseert de rijomstandigheden en optimaliseert alle parameters van de 
aandrijving zonder de minste interventie van de bestuurder, zodanig dat het 
voertuig zich aanpast aan het terrein en zodoende een ongenaakbaar rijcomfort 
biedt op alle ondergronden: gras/grind/sneeuw, modder/sporen, zand en rotsen. 
Zelfs wanneer het systeem niet in automatische modus is ingeschakeld, geeft het 
u een aanwijzing over de eventuele noodzaak om de korte verhoudingen in te 
schakelen en over vereiste stand van de luchtvering.

Elektronische differentieelvergrendeling achteraan

In optie beschikbaar op SDV8 en V8 Supercharged, is deze uitrusting ontworpen 
om de tractie en de stabiliteit tijdens het zwaardere off-roadwerk te optimaliseren. 
Niet beschikbaar in combinatie met het automatisch parkeersysteem Park Assist.

Elektronische luchtvering

De nieuwe Range Rover beschikt over de recentste technologieën inzake 
luchtvering voor en achter. Dit levert enerzijds een vederzacht comfort op de weg 
op en anderzijds uitzonderlijke capaciteiten in het terrein.

De luchtvering schakelt automatisch over van de ene naar de andere beschikbare 
stand in off-roadhoogte. De maximale bodemvrijheid stijgt met 75 mm bovenop 
de normale rijhoogte bij snelheden onder de 50 km/u.

Veiligheid

Frontale airbags vooraan voor bestuurder en passagier, laterale airbags, 
gordijnairbags, actieve veiligheidsgordels vooraan en hoogtechnologische 
remsystemen. De nieuwe Range Rover bulkt van veiligheidssystemen allerhande 
om zo de bescherming van alle inzittenden te maximaliseren in alle mogelijke 
omstandigheden.

Slepen

Voor het eerst beschikbaar in optie op de Range Rover, wordt de elektrisch 
bediende trekhaak discreet weggeborgen achter de achterbumper wanneer 
hij niet gebruikt wordt. Indien een hindernis in de weg staat, wordt de trekhaak 
automatisch weer opgeborgen. Voor een nog groter comfort voorziet het 
Surround Camera System bijkomende praktische hulpmiddelen zoals een visuele 
geleiding naar het koppelpunt en assistentie bij het achteruitrijden. 

Alle versies zijn bovendien standaard uitgerust met het 
stabiliteitsvrijwaringssysteem tijdens het slepen, dat ontworpen is om 
slingerbewegingen van de aanhangwagen te neutraliseren.

BesChiKBaRe uitRustinGen
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BesChiKBaRe uitRustinGen

Surround Camera System

Het omgevingscamerasysteem biedt bijzonder nuttige hulp bij T-kruispunten. Het 
geeft ook een panoramisch beeld weer op het centrale kleurenaanraakscherm 
van wat zich rond de nieuwe Range Rover bevindt of beweegt. Tenslotte zal het 
u ook van dienst zijn tijdens het slepen, dankzij de hulp bij het aankoppelen van 
een aanhangwagen en de assistentie bij het achteruitrijden.

Blind Spot Monitoring met alarmfunctie bij naderend verkeer 

Dankzij sensoren in de achterbumper en op de zijkant van het voertuig, kan deze 
dodehoekmonitor u op tijd verwittigen van onopgemerkt gevaar. Van zodra een 
voertuig zich in één van de dode hoeken van de nieuwe Range Rover bevindt, 
licht een lampje op in de overeenkomstige buitenspiegel.

De alarmfunctie bij naderend verkeer scant een veel grotere zone in, die verder 
van het voertuig verwijderd is. Zodoende kan het systeem snel naderend inhalend 
verkeer detecteren en op tijd een alarmsignaal activeren, waardoor het risico op 
ongevallen bij het wisselen van rijstrook beperkt wordt.

Elektrisch bediende kofferklep

De in twee secties gesplitste kofferklep, een typisch kenmerk van de Range Rover, 
is voortaan uitgerust met een volledig elektrische bediening. 

De bovenste klep kan aan de hand van de afstandsbediening of een knop in het 
dashboard geopend worden. De beide kleppen kunnen ook via de knoppen in 
de kofferklep zelf bediend worden, of nog via de afstandsbediening of vanuit 
de bestuurdersplaats. Om ongevallen te vermijden, wordt de beweging van de 
kofferklep onderbroken van zodra een hindernis wordt geraakt.  

Detectie van achteropliggend verkeer

Dit systeem maakt gebruik van achterop geplaatste sensoren om u te verwittigen 
van het risico op een aanrijding tijdens het achteruitrijden. Het is in staat om 
weliswaar ‘om de hoek’ te kijken en voertuigen op te merken die zich aan 
weerszijden van de nieuwe Range Rover bevinden. Wanneer een mogelijke 
hindernis waargenomen is en de tijdspanne tot een mogelijke aanrijding lager 
dan 3 seconden is, wordt de bestuurder verwittigd via 3 alarmsignalen: het lampje 
in de buitenspiegel, een auditief signaal en een waarschuwing op het scherm van 
de camera’s.

Park Assist: automatisch parkeersysteem

Dankzij verschillende sensoren, is dit systeem in staat om voldoende 
grote parkeerplaatsen te identificeren. Het helpt u vervolgens om parallel 
in te parkeren, zelfs in kleinere ruimtes. Het scherm nodigt u uit om de 
achteruitversnelling in te schakelen, waarna de wagen automatisch instuurt in de 
parkeerplaats. U hoeft enkel gas te geven en te remmen. Verschillende instructies 
komen bovendien op het gepaste tijdstip tevoorschijn in het instrumentenpaneel 
om het manoeuvreren optimaal te laten verlopen.

Adaptieve snelheidsregelaar met assistentie bij filerijden

De adaptieve snelheidsregelaar (ACC - Adaptive Cruise Control) is een 
geëvolueerde snelheidsregelaar die toelaat om een minimale vooringestelde 
afstand tot de voorligger aan te houden, zelfs indien de snelheid van deze laatste 
varieert. De functie assistentie bij filerijden vervolledigt het basisgebruik van de 
ACC en is ontworpen om het voertuig tot volledige stilstand te brengen wanneer 
het een verkeersopstopping nadert. Eens het voertuig stilstaat, volstaat het om 
het gaspedaal in te duwen om de wagen te laten herstarten en het systeem te 
heractiveren.
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De Dual View technologie maakt het voor de bestuurder en de passagier vooraan 
mogelijk om simultaan naar twee totaal verschillende beelden te kijken op het 
volledige scherm. Zo kan de passagier bijvoorbeeld naar een dvd kijken, terwijl de 
bestuurder navigatieroutes kan blijven volgen.

Klimaatregeling en programeerbare standverwarming

De nieuwe Range Rover is standaard uitgerust met een automatische airco met 3 
zones (bestuurder, passagier en achterbank). In optie kan gekozen worden voor 
een aircosysteem met 4 zones, waarbij de achterste passagiers nog meer vrijheid 
krijgen in het regelen van de nabije omgevingstemperaturen.

De programeerbare klimaatregeling laat u toe om vanop afstand de binnenruimte 
voor te verwarmen of te koelen. Bij wijze van alternatief kan dit ook gebeuren aan 
de hand van een via het aanraakscherm programeerbare timer.

Zitcomfort

De nieuwe voorzetels met massagefunctie zijn voorzien van vijf programma's. 
De voor- en achterzetels kunnen uitgerust worden met omhullende 
comforthoofdsteunen, en voor het eerst beschikt de nieuwe Range Rover nu ook 
standaard over een kantelbare rugleuning, manueel of elektrisch.  
De middelste zitplaats achteraan bevat een doorschuifluik voor het laden van 
langere voorwerpen (enkel op de achterbank met 3 zitplaatsen).

Executive Class achterzetels

Op de Autobiography kan u opteren voor de Executive Class achterzetels. 
Eersteklascomfort en luxe van de bovenste plank. Twee individuele zetels met 
geheugenfunctie, elektrisch verstelbare hoofdsteunen, een massagefunctie en 
een elektrisch kantelbare rugleuning. De twee zetels worden onderling van elkaar 
gescheiden door een ruime en stijlvolle middenconsole, die de bediening van 
verschillende functies integreert en optioneel een koelfunctie biedt voor het 
opbergvak.

Audiosystemen

De Meridian™ audiotechnologie staat garant voor een uitmuntende 
geluidskwaliteit. Het hoogtechnologische Meridian 'Signature Reference' 
audiosysteem van maar liefst 1700 watt is uitgerust met niet minder dan 
29 luidsprekers, waaronder één subwoofer, en een 3D Surround Sound 
klankweergave.

Sfeerverlichting

De zuivere en elegante lijnen en de hoogwaardige materialen van het interieur 
wordt extra in de verf gezet door een nauwgezette led-sfeerverlichting, waarbij 
de binnenruimte als het ware wakker wordt in de duisternis. Het volgt de lijnen 
van de houtafwerking en de middenconsole en is desgewenst personaliseerbaar 
dankzij de 10 verschillende beschikbare lichtschakeringen.

Twitter Facebook Houd mĳ op de hoogte > 

https://forms.landrover.com/keepmeinformed.aspx?marketid=10&langid=13
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php
http://facebook.com/share.php?u=http://landrover.tagworldwide.com/rangerover/130/rr_130_nl_BE.php


Wielbasis 2922 mm Spoorbreedte achteraan 
1683 mm

Breedte met ingeklapte spiegels 2073 mm 
Breedte met uitgeklapte spiegels 2220 mm

Bodemvrijheid

Luchtvering in off-roadhoogte 295,5 mm  
Luchtvering in normale stand 220,5 mm

Lengte 4999 mm 

Draaicirkel

Tussen stoepranden 12,3 m  
Tussen muren 12,7 m  
Aantal stuuromwentelingen van aanslag tot aanslag 3,03

A B C

Luchtvering Oprijhoek Overschrijdingshoek Afrijhoek
Off-roadhoogte 34,7° 28,3° 29,6°
Normale stand 26,0° 20,1° 24,6°

C

B CA

Spoorbreedte vooraan 
 1690 mm

Hoogte (luchtvering in  
normale stand)

Hoogte met dakrailing 1836 mm 
Hoogte met dakantenne 1867 mm 
Hoogte met open panoramisch schuifdak 1874 mm 
De hoogte van het voertuig daalt met 50 mm met 
de luchtvering in de laagste stand.

Laadvermogen

Achterzetels recht 
Hoogte 824 mm Breedte 1290 mm  
Laadvolume 909 liter  
Kofferbreedte tussen wielkasten 1120 mm  
Kofferlengte 1101 mm

Achterzetels neergeklapt 
Hoogte 824 mm Breedte 1290 mm  
Laadvolume 2030 liter  
Kofferbreedte tussen wielkasten 1120 mm  
Kofferlengte 1985 mm

afMetinGen en CaPaCiteiten

Hoogte 
1835 mm

Hoofdruimte

Vooraan, met panoramisch schuifdak 997 mm  
Achteraan 996 mm

Doorwaaddiepte 

Maximale doorwaadbare diepte 900 mm
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teChnisChe sPeCifiCaties GeWiChten en PRestaties

3.0 TDV6
190 kW

4.4 SDV8
250 kW

5.0 V8
SUPERCHARGED 

 375 kW

MOTORISATIE

Cilinderinhoud (cc) 2993 4367 5000

Aantal cilinders 6 8 8

Opstelling Overlangse V6 Overlangse V8 Overlangse V8

Aantal kleppen per cilinders 4 4 4

Boring (mm) 84,0 84,0 92,5

Slag (mm) 90,0 98,5 93,0

Compressieverhouding (:1) 16,1 16,1 9,5

Maximumvermogen
190 kW / 258 pk

@ 4000 t/min
250 kW / 339 pk

@ 3500 t/min
375 kW / 510 pk

@ 6000 - 6500 t/min

Maximumkoppel
600 Nm

@ 2000 t/min
700 Nm

@ 1500 - 3000 t/min
625 Nm

@ 2500 - 5500 t/min

REMMEN

Vooraan geventileerde 
schijven

geventileerde 
schijven

geventileerde 
schijven

Diameter (mm) 380 380 380

Achteraan geventileerde 
schijven

geventileerde 
schijven

geventileerde 
schijven

Diameter (mm) 365 365 365

Parkeerrem Electric Park Brake (EPB) - elektromechanisch,  
geïntegreerd in de remzadels

3.0 TDV6
190 kW

4.4 SDV8
250 kW

5.0 V8
SUPERCHARGED 

 375 kW

GEWICHTEN (kg)

Minimaal leeggewicht 2160 2360 2330

Maximaal toelaatbare massa (MTM) 3000 3200 3150

Maximale last op de vooras 1500 1550 1550

Maximale last op de achteras 1775 1775 1775

SLEEPVERMOGEN (kg)

Ongeremde aanhangwagen 750 750 750

Geremde aanhangwagen (mechanische oplooprem) 3500 3500 3500

Maximale vertikale last op het koppelingspunt 150 150 150

MTM van de combinatie voertuig en aanhangwagen 6500 6700 6650

DAKBELASTING (kg)

Maximale dakbelasting 
(inclusief dakrailing en dwarsstangen) 100 100 100

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 209 217 225 / 250*

Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) 7,9 6,9 5,4

Bruikbare tankinhoud (liter) 85 105 105

* Topsnelheid op V8 Supercharged met 22'' lichtmetalen velgen.
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www.landrover.be

3 JAAR GARANTIE LAND ROVER

Voor nog meer gewetensrust wordt elke nieuwe Land Rover geleverd met een 
algemene waarborg van 3 jaar / 100.000 km, afhankelijk van wat het eerst 
bereikt wordt. Er geldt bovendien een waarborg van 3 jaar op lakfouten en  
6 jaar anticorrosiewaarborg.

3 JAAR LAND ROVER ASSISTANCE 

Wanneer u een nieuwe Land Rover koopt, geniet u gedurende 3 jaar van een 
gratis bijstandsverzekering doorheen Europa. Hebt u pech of een ongeval, dan 
zorgt Land Rover dat u uit de nood geholpen wordt, hetzij door een plaatselijke 
pechverhelping, hetzij door sleping van uw voertuig en het leveren van een 
vervangwagen. Bij pech in het buitenland repatriëren wij uw Land Rover en zijn 
passagiers.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES 

Land Rover Financial Services biedt een brede waaier van financiële diensten aan 
om de aankoop van uw nieuwe Land Rover te helpen financieren. De producten 
van Land Rover Financial Services kunnen afgestemd worden op uw persoonlijke 
en zakelijke behoeften. 
 
LAND ROVER EXPERIENCE 
Met u delen we graag onze passie voor en expertise in het terreinrijden,  
met het volste respect voor het milieu. We laten u graag de buitengewone  
off-roadcapactiteiten van ons volledig gamma ontdekken.

LAND ROVER GEAR 

Waar u ook met uw Land Rover heen rijdt, u zal steeds goed en comfortabel 
uitgerust willen zijn. Land Rover Gear biedt u een breed gamma aan 
kwaliteitsvolle kledij en accessoires. 

LAND ROVER INSURANCE

Land Rover Insurance* is een autoverzekering ontworpen door en voor Land 
Rover. U geniet niet enkel van een zeer uitgebreide dekking maar eveneens 
van een zeer competitieve premie. Bij ongeval zorgt uw officiële Land Rover-
concessiehouder voor een vlotte schaderegeling: hij stelt de expert aan, voert 
de herstelling uit, volgens de stricte veiligheidsnormen voorgeschreven door de 
constructeur, beheert de administratieve afhandeling en regelt de betaling van 
de herstelling rechtstreeks met Land Rover Insurance. Een exclusieve service, 
getekend Land Rover Insurance.

* Amazon Insurance NV (CBFA nr 1023) is actief onder de handelsnaam Land Rover Insurance.

CO2-OFFSET 

Land Rover heeft zichzelf verplicht om de ecologische belasting van haar 
producten en bedrijfsactiviteiten te reduceren. Daartoe worden al sinds 2006 
alle Land Rovers volledig CO

2
-neutraal geproduceerd. De CO

2
-emissie voor de 

wagens verkocht in de Benelux wordt gecompenseerd voor een periode van drie 
jaar met een maximum van 75.000 km. Land Rover's CO

2
-compensatieprogramma 

wordt beheerd door de onafhankelijke organisatie Climate Care, een 
gereputeerde instelling die zich toegelegt op het financieren van duurzame 
projecten over de hele wereld. Daarbij wordt geïnvesteerd in projecten voor 
energiebesparing, nieuwe technologieën en het opwekken van duurzame energie.

Voor meer informatie over deze verschillende programma's, gelieve u officiële Land Rover-concessiehouder te raadplegen.
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BELANGRIjKE OPMERKING : deze publicatie is bestemd voor internationaal gebruik. Hoewel Land Rover al het mogelijke 
doet om te garanderen dat al de details in deze publicatie correct zijn bij het ter perse gaan, streven we voortdurend naar 
verbetering en behouden we ons daarom het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder kennisgeving. 
Gegevens over specificaties en uitrusting zijn ook vatbaar voor verandering om te voldoen aan de lokale omstandigheden 
en vereisten van de markt en niet alle producten zijn beschikbaar op elke markt. Sommige voertuigen zijn afgebeeld met 
accessoires of opties. Alle gebruikte lederen bekledingen zijn afkomstig van runderhuiden.

Alle originele accessoires van Land Rover krijgen dezelfde garantievoorwaarden en -periode als de auto zelf, op voorwaarde 
dat ze binnen de maand of 1600 kilometer (wat zich het eerst voordoet) na de levering van een nieuw ingeschreven wagen 
worden gemonteerd door een Land Rover-concessiehouder. Accessoires die na deze periode worden gemonteerd, genieten 
12 maanden garantie zonder kilometerbeperking. Alle originele Land Rover-accessoires zijn streng getest volgens dezelfde 
hoge eisen als onze wagens. De prestaties in extreem warme en koude temperaturen, de corrosieweerstand, het gedrag 
bij ongevallen en de ontplooiing van de airbags zijn enkele van de elementen die grondig getest worden om te zorgen dat de 
accessoires duurzaam zijn en aan de huidige wetgeving blijven voldoen. Al onze accessoires zijn ontworpen om een geheel 
te vormen met de Land Rover-modellen. Hoewel bepaalde items zoals dakdragers eenvoudig te plaatsen zijn, vereisen 
sommige producten gespecialiseerde gereedschappen en diagnoseapparatuur om een correcte montage op de structuur en 
elektrische systemen van de auto te verzekeren. Deze producten kunnen van markt tot markt verschillen. Uw erkende Land 
Rover-concessiehouder zal u graag de recentste gegevens verstrekken en beantwoordt al uw vragen. Concessiehouders 
en dealers zijn geen agenten van Land Rover en zijn in geen geval bevoegd om Land Rover te engageren tot uitdrukkelijke of 
impliciete verbintenissen of offertes.

Als gevolg van de beperkingen van het drukprocedé kunnen de hier weergegeven kleuren licht verschillen van de kleuren 
van het echte voertuig. De constructeur behoudt zich het recht voor om bepaalde koetswerkkleuren zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen of uit het gamma te schrappen. Bepaalde kleuren zijn mogelijk niet altijd beschikbaar. Gelieve uw Land 
Rover-concessiehouder te raadplegen voor de beschikbaarheid van kleuren en de huidige specificaties. Concessiehouders 
en dealers zijn geen agenten van Land Rover en zijn in geen geval bevoegd om Land Rover te engageren tot uitdrukkelijke of 
impliciete verbintenissen of offertes.

Land Rover belux
Hunderenveldlaan 10 
1082 Brussel
Tel.: 02 709 79 79
Fax: 02 709 79 80

www.landrover.be

© land Rover 2012. november 2012
Publicatienummer : lRB/MaR/nRR/Pl/2012/01v3nl
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