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BELANGRIJKE OPMERKING: Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de 
productie van haar wagens te verbeteren, en er worden bijgevolg voortdurend wijzigingen doorgevoerd. Hoewel we alles in 
het werk stellen om u de recentste informatie te bezorgen, mag deze brochure niet worden beschouwd als een onfeilbare 
referentie inzake de huidige specificaties. Ze vormt evenmin een bindend aanbod voor de verkoop van een bepaalde 
wagen. Concessiehouders en verdelers zijn geen agenten van Jaguar Land Rover Limited , ongeacht hun expliciete of 
impliciete acties of vertegenwoordiging.

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.

Brandstofverbruik van de Range Rover Sport (afhankelijk van de gekozen 
motorisatie): in de stad van 8,3 tot 18,3 l/100km; buiten de stad van 6,7 tot  
9,7 l/100km; gemengde cyclus van 7,3 tot 12,8 l/100km. 
CO

2
-uitstoot van de Range Rover Sport (afhankelijk van de gekozen motorisatie): 

gemengde cyclus van 194 tot 298 g/km.

De hier vermelde resultaten vormen geen directe of impliciete garantie voor het daadwerkelijke brandstofverbruik van de 
betreffende modellen in deze brochure. De voertuigen worden niet afzonderlijk getest. Verschillen tussen afzonderlijke 
voertuigen van hetzelfde model kunnen optreden. Bovendien kunnen sommige voertuigen specifieke wijzigingen hebben 
ondergaan die een impact hebben op het brandstofverbruik. Verder zijn ook gemonteerde uitrustingen, rijstijl, weg- en 
verkeersfactoren, weersomstandigheden, kilometerstand en onderhoudstoestand van het voertuig van invloed op het 
reële verbruik. Tenslotte komen normale gebruiksomstandigheden maar zelden overeen met de exact gedefinieerde 
omstandigheden waaronder de officiële verbruiksmetingen plaatsvinden.
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“De volledig nieuwe Range Rover Sport geeft een nieuwe dimensie aan de ëS’ van ëSUV’. Hij oogt 
indrukwekkend en gespierd, met een immense uitstraling. Zijn design is knap geproportioneerd en 
uitermate verfijnd, zijn DNA is helder. Hij schreeuwt als het ware ërij met me’.”

Gerry McGovern 
Land Rover Design Director & Chief Creative Officer





De volledig nieuwe Range Rover Sport tilt het merk naar een heel nieuw niveau. Hij is de meest 
dynamische, wendbare en responsieve Land Rover ooit. Zijn vloeiende lijnen, zijn opvallende silhouet en 
zijn gespierde looks belichamen de energie, moderniteit en tomeloze capaciteiten van deze wagen. Hij 
nodigt u uit om bestuurd te worden. 







De Range Rover Sport doet geen toegevingen op het gebied van design of technologie en combineert 
buitenaardse prestaties op de weg met de typische Land Rover-knowhow op het terrein. Het resultaat? 
Een ongeëvenaarde waaier aan capaciteiten. 



Hij is de snelste, meest wendbare en responsieve Land Rover ooit. Met zijn uiterst licht en toch  
bijzonder sterk aluminium koetswerk, zijn Torque Vectoring® met actieve motorkoppelverdeling  
en gerichte reminterventie, en zijn scherpe 'Dynamic' rijprogramma in Terrain Response® 2,  
levert hij uiterst geruststellende prestaties en een uitstekend rijgedrag op de weg.





De volledig nieuwe Range Rover Sport draagt de Land Rover-capaciteiten in zijn genen. Hij werd 
ontworpen en ontwikkeld op het hoogste niveau en baant zich moeiteloos een weg over de ruwste 
terreinen en door de meest extreme klimaten. Slopende tests op de meest onherbergzame terreinen en in 
de meest extreme temperaturen hebben geleid tot een wagen die zelfs in de moeilijkste omstandigheden 
het beste van zichzelf geeft.







Eigentijds. Schitterend ontworpen. Onberispelijk uitgevoerd. Het interieur van de nieuwe Range Rover Sport 
werd opgetrokken rond de bestuurder en geeft hem de volledige controle in een cockpit die één en 
al moderniteit uitstraalt. De krachtige interieurlijnen zijn getooid met een zachte verlichting en frisse, 
individuele kleurschema’s. De afwerking werd naar een ongekend niveau getild. De volledig nieuwe  
Range Rover Sport. Ongeëvenaard.



Beleef de volledig nieuwe Range Rover Sport in detail op  
https://newrangeroversport.landrover.com/be/nl/
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