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RANGE ROVER byl odjakživa něčím výjimečným. S modelovým rokem 2010 to můžete pocítit 
ještě intenzivněji. Nezaměnitelný klasický design září novým vzhledem:
Větší mřížka chladiče, nové světlomety se soustřednými kruhy charakteristickými pro RANGE 
ROVER a také nové LED ukazatele směru v podobě úzkého proužku. S vydařeným zdokonalením 
tvarů, zkvalitněním luxusního interiéru a inovativními technologiemi i díky ještě silnějším
a zároveň efektivnějším motorům stanovuje nový RANGE ROVER 2010 nové standardy – luxus 
a výkon na promyšlené úrovni.

Klidná jízda v náročných situacích.
Systém adaptivní regulace rychlosti (ACC) vysílá každou 
sekundu dvanáct radarových impulsů pro včasnou
a přesnou detekci vozidel jedoucích před vámi. Přesně 
rozpoznává menší objekty, např. motocykly, od větších 
vozidel a nákladních automobilů. Při zjištění nebezpečné 
situace zajišťuje vylepšený systém ACC ještě progresivnější
brzdění. Díky tomu jsou rychleji dosaženy předepsané 
hodnoty vzdálenosti pro bezpečnou a klidnou jízdu
a minimalizována rizika.

Maximální kontrola a vynikající jízdní vlastnosti.
Unikátní systém TERRAIN RESPONSE™ posouvá laťku pro 
terénní vozidla a garantuje ve spolupráci s adaptivním 
podvozkem vynikající jízdní vlastnosti na silnici. Pro řidiče
to znamená lepší kontrolu, komfort a přesné ovládání
na každém podkladu – na silnici i mimo ni.

NOVÝ RANGE ROVER 2010
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Vozidla RANGE ROVER jsou dokonale přizpůsobena harmonické interakci 
mezi řidičem a vozidlem a nabízí v každé situaci maximální kontrolu. Nová 
přístrojová deska, vybavená TFT-LCD technikou s vysokým rozlišením, 
poprvé nahrazuje analogové hodiny. Revoluční technika zobrazuje řidiči 
naprosto ostře a velice přehledně všechny potřebné informace, které 
jsou vidět v optimálním zorném úhlu. Nově zpracovaný design místa
řidiče doplňují nové ovládací prvky na volantu a působivé i efektivní
noční osvětlení přístrojů a skupin spínačů.

Dotyková obrazovka Dual-View pracuje s rozlišením 1280 x 480 
obrazových bodů a využívá patentovanou metodu Parallax-
Barrier k současnému zobrazování dvou různých obrazových 
signálů na TFT displeji. Tak mohou řidič a spolujezdec využívat 
současně dvě různé nabídky informací nebo zábavy – například 
navigační systém a přehrávač DVD. 

Další technickou novinkou je vyspělý kamerový systém Surround, 
který poskytuje řidiči pět různých pohledů na okolí vozidla
a pokrývá úhel výhledu téměř 360°.



Ručně zpracovaná kůže nejvyšší 
kvality a s přirozenou strukturou 
povrchu. Díky mimořádně vysoké 
odolnosti získává časem na 
charakteru a působí ještě 
ušlechtileji.

Nejjemnější kůže, kam oko dohlédne; 
v interiéru nových vozů RANGE 
ROVER 2010 je použito více kůže 
než kdy dříve.

V závislosti na modelu je k dispozici 
kožený potah pro střešní panel, 
přístrojovou desku, víko odkládací 
přihrádky, obložení dveří, okolí 
větracích trysek a obložení 
kolenního airbagu.

Varianta vybavení Autobiography ve 
vozidlech RANGE ROVER 2010 
kombinuje vkusnou řemeslnou 
dovednost a exkluzivitu s dokonalým 
naplněním individuálních přání.

Luxus, elegance a vynikající 
design. Dýhování z pravého 
dřeva a povrch z nej jemnější
kůže vytvářejí v nových 
vozech RANGE ROVER 2010 
nedostižné prostředí.
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Nový RANGE ROVER SPORT je sportovní variantou pro uživatele se zvláštními 
nároky na luxus a výkon. Zaujme zde mimořádná silniční dynamika, nedostižný 
komfort a vynikající výkon. Upoutá také svěží design se zcela nově koncipovaným 
vnitřním prostorem a skvělou nabídkou motorů. Silný, stylový dojem podtrhuje 
vizuálně plošší tvarování se střechou, která vypadá, že se vznáší, a nové přední 
nárazníky. Mezi další akcenty patří nové světlomety ve tvaru soustředných kruhů, 
typických pro RANGE ROVER, nová mřížka chladiče a nové sací vzduchové otvory.

NOVÝ RANGE ROVER SPORT 2010
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Se systémem TERRAIN RESPONSE™ máte vždy na své straně zkušeného kopilota. 
Jediný dotyk ergonomicky vhodně umístěného otočného regulátoru postačuje
k optimálnímu nastavení elektroniky motoru, převodovky, podvozku a trakčních 
systémů podle momentálních jízdních podmínek. U modelů vybavených 
turbokompresorem nebo dieselovým motorem TDV8 (na přání u TDV8) nabízí 
systém TERRAIN RESPONSE™ nové přídavné šesté nastavení: dynamický program 
pro výrazně výkonnější a sportovnější jízdní chování na silnici.



Dva naprosto nově vyvinuté agregáty a osvědčený 3,6litrový 
dieselový motor TDV8-Twinturbo tvoří společně s vylepšenou 
6stupňovou automatickou převodovkou od ZF s funkcí 
CommandShift® suverénní pohon pro každý styl jízdy a potřebu 
výkonu. Nové motory nabízejí oproti svým předchůdcům 
vynikající chod, enormní výkonové rezervy, nižší spotřebu
a podstatně vylepšený průběh točivého momentu.

Adaptivní světlomety Bi-Xenon™
s LED technikou ve tvaru 
soustředných kruhů, typickém
pro RANGE ROVER, dodávají novému 
vozu RANGE ROVER SPORT 2010 
nezaměnitelnou a moderní tvář.

Všechny modely RANGE ROVER 
SPORT jsou vybaveny výkonnějšími
a přesněji dávkovanými brzdovými 
systémy, čímž se přizpůsobují vyšším 
výkonům motorů.
Přeplňovaný V8 je vybavený vysoce 
výkonnou brzdovou soustavou,
která byla vyvinuta ve spolupráci
s Brembo™.

Brembo™ je registrovaná ochranná známka
společnosti Freni Brembo S.p.A.
Bi-Xenon™ je registrovaná ochranná známka
společnosti Hella KGaA Hueck & CO., Německo.
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Vnitřní prostor byl zcela přepracován. Výborně zpracované, vysoce 
kvalitní materiály představují zážitek pro všechny smysly a vytvářejí 
prostředí s maximálním komfortem.

Místo řidiče bylo vybaveno změněnou 
středovou konzolou s přepracovanými 
ovládacími prvky, novou palubní deskou 
a novými přístroji.

Nový TFT-LCD displej ve skupině 
přístrojů ukazuje kromě stavu systémů 
vozidla také důležité informace
z dotykové obrazovky. Informace, které 
se budou řidiči zobrazovat, je možné 
pohodlně vybrat 5cestným joystickem 
na volantu.

Jako doplněk se dodávají různé audio 
systémy, mezi nimi také špičkový 
systém harman/kardon® LOGIC7®
s technologií Surround-Sound.

harman/kardon® a LOGIC7® jsou registrované 
ochranné známky společnosti Harman 
International Industries, Incorporated.
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NOVÝ
DISCOVERY 4

Nepřehlédnutelný. Flexibilní. 
Luxusní. Nový DISCOVERY 4 
se představuje v nové progresivní 
vizáži s vysoce kvalitním 
interiérem a vynikající nabídkou 
prostoru.  

Nápadný nový design světlometů s jedinečnou světelnou 
stopou, nová mřížka chladiče s voštinovou strukturou
a opticky přepracovaný nárazník s vylepšenou 
aerodynamikou dodávají klasickým liniím modernost.

Nový DISCOVERY 4 se vyznačuje vyšším výkonem, nižší 
spotřebou a jízdními vlastnostmi mimořádnými pro tuto 
velikost. Nový dieselový motor TDV6 3.0 se sekvenčním 
turbokompresorem okouzluje fantasticky tichým 
chodem, enormní trakční kapacitou a moderní 
úsporností. 
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Přímočarý luxus. Zcela nově koncipovaný vnitřní prostor vozu DISCOVERY 4 
zprostředkovává svými prvotřídně zpracovanými, vysoce kvalitními materiály 
zážitek luxusu a komfortu, který si vychutnáte všemi smysly. Řemeslná 
dovednost a kvalita bez kompromisů, od prvotřídních sedadel až po elegantní 
detaily, jako je dvojitý šev na palubní desce, vytvářejí nádherné prostředí,
v kterém se cestování stává skutečným požitkem.
Nová středová konzola, nový informační a audio systém i osvědčené 
elektronicky řízené vzduchové pérování (od modelové varianty SE) zajišťují 
maximální komfort.

NOVÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA s 5palcovým TFT displejem (12,7 cm),
který kromě parametrů jízdy a důležitých informací o vozidle
zobrazuje také varování a informace audio systému.
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Asymetricky dělené páté dveře nejen dobře vypadají, ale jsou
také velice praktické. Horní a spodní část je vyrobena z lehkého
a odolného hliníku. Spodní část dveří je dostatečně silná, aby ji
po zaparkování vozidla mohli dva dospělí využít jako vyhlídkovou 
plošinu. Hodí se dobře také jako plocha k sezení – s horní částí
jako ochranou proti slunci. Plně otevřené páté dveře umožňují 
pohodlný přístup do zavazadlového prostoru a usnadňují tak 
nakládání velkých nebo neskladných předmětů do vozidla. Je-li 
otevřena spodní část, omezuje přístupnost zavazadlového 
prostoru. Při zavřené spodní části se zmenšuje výška otvoru.

Flexibilně využitelná konfigurace 
sedadel až se sedmi plnohodnotnými 
sedadly a řadami sedadel zvyšujícími 
se směrem dozadu garantuje ze 
všech míst optimální výhled. Sedadla 
v druhé a třetí řadě mohou být
na přání samostatně sklopitelná.

Pondělí: Letiště Úterý: Školní autobus

Středa: Zkouška s kapelou Čtvrtek: Zahradní centrum

Konečně víkend…Pátek: Večer do divadla



Výkonný a všestranný DISCOVERY 4
je na každém terénu a za nejrůznějších
podmínek okamžitě připraven
k nejrůznějším úkolům.

SYSTÉM STABILITY PŘÍVĚSU. Nový systém zvyšuje bezpečnost provozu s přívěsem.
Cíleným využíváním brzd kompenzuje kývavé pohyby přívěsu a předchází tak
potenciálně nebezpečným situacím.

ASISTENT PŘÍVĚSU. Tento inovační asistenční systém umožňuje předvídat pohyby
přívěsu při jízdě vzad. Po připojení přívěsu se na dotykové obrazovce zobrazí
odpovídající informace a nabídne pomoc. Asistent připojení využívá zadní kameru
pro pomoc řidiči při připojování přívěsu.
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DYNAMIKA A BRZDĚNÍ. Optimalizovaná geometrie přední nápravy 
s novým, tužším příčným stabilizátorem zprostředkovává řidiči 
bezprostřednější kontakt s vozovkou a vylepšuje silniční dynamiku, 
aniž by to přitom ohrozilo výkon v terénu. Díky tomu dosahuje 
DISCOVERY 4 manipulačních a jízdních vlastností špičkových limuzín 
– ve spojení s vynikajícími torzními vlastnostmi nápravy, které jsou 
nepostradatelné pro zvládání obtížných situací v terénu. Brzdy byly 
přizpůsobeny vyššímu výkonu motoru a vybaveny většími kotouči, 
které umožňují lepší kontrolu a přesnější dávkování.

DVA VÝKONNÉ DIESELOVÉ MOTORY PRO DISCOVERY 4 spojují na 
velice vysoké úrovni výkon, tichý chod a úspornost. Již osvědčený 
2,7litrový dieselový motor TDV6 poskytuje suverénní pohon. Nový 
3,0litrový diesel TDV6 Twinturbo využívá inovační materiály a moderní 
sekvenční techniku Biturbo pro ještě lepší odezvu a vyšší točivý 
moment při nízkých otáčkách. Patří k technicky nejvyspělejším 
dieselovým agregátům, které jsou v současné době na trhu,
a poprvé kombinuje sekvenční techniku Biturbo s motorem tvaru V. 

SENZORICKY ŘÍZENÁ TLUMENÁ SVĚTLA A AUTOMATICKÉ 
PŘEPÍNÁNÍ. Světlomety rozpoznávají přední a zadní světla 
protijedoucích vozidel, resp. vozidel jedoucích před autem a přepínají 
automaticky na tlumená světla, dokud světelný zdroj není mimo 
dosah. Systém dokáže rozlišovat mezi osvětlením vozidla a jinými 
zdroji světla.

ADAPTIVNÍ SVĚTLOMETY. Aktivní systém pohybuje světlomety
v závislosti na natočení volantu a na rychlosti a zaručuje tak 
optimální osvětlení jízdní dráhy pro klidnou jízdu za tmy.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM TERRAIN RESPONSE™ nabízí pět jízdních 
programů (normální, tráva/sníh, písek, bahno a kamení), které 
zaručují optimální nastavení systémů vozidla podle různých jízdních 
podmínek.

SYSTÉM SJÍŽDĚNÍ Z KOPCE A ROZJEZDOVÝ ASISTENT. Nový 
patentovaný systém Land Rover spolupracuje se systémem sjíždění 
z kopce a poskytuje lepší kontrolu na obtížném podkladu, jako je 
štěrk nebo písek. Systém pracuje s cílovou rychlostí max. 45 km/h.

PARKOVACÍ ASISTENT SE ZADNÍ KAMEROU (doplněk). Zadní kamera 
ukazuje na nové barevné dotykové obrazovce prostor za vozidlem. 
Systém spolupracuje se zadním parkovacím asistentem.

NOVÁ BAREVNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA. Funkční ovládací centrála 
pro integrované systémy vozidla, jako je navigace, audio a kamerové 
systémy, informace o terénu a nastavení vozidla.



FREELANDER 2 kombinuje sílu s inteligencí a kompaktní rozměry
s velkou nabídkou prostoru. Nabízí nejmodernější automobilovou 
techniku, vynikající jízdní vlastnosti a jedinečný komfort na silnici
i mimo ni. Dodávaný v několika atraktivních variantách výbavy
a vybavený inovativními technologiemi se FREELANDER 2 
prezentuje jako prvotřídní SUV kompaktní třídy, orientované
na budoucnost – je ideálním společníkem pro všechny sportovní
a rodinné podniky.

V rámci programu Land Rover „e_TERRAIN TECHNOLOGIES“ byl vyvinut systém STOP/START pro používání
v SUV. Nový FREELANDER 2 TD4_e tuto inteligentní technologii využívá u všech dieselových verzí s manuální 
převodovkou a šetří tak palivo ve vhodných situacích zastavení, např. na červené nebo v dopravní zácpě. 
Nemusíte dělat nic jiného, než že v klidovém stavu uvolníte spojku, a motor se okamžitě zastaví. Když spojku 
opět sešlápnete, motor hned naskočí a můžete pokračovat v jízdě. Žádný z těchto procesů nepostřehnete – 
kromě faktu, že otáčkoměr klesne na nulu a z neuvěřitelně dlouhých intervalů mezi každým natankováním. 
Prospěch tak má na jednu stranu životní prostředí z poklesu emisí CO2 a na druhou stranu vy z nižších 
provozních nákladů. 

POLOHA SEDADLA ŘIDIČE. Mezi jednoduché a intuitivní 
systémy, které lze obsluhovat pomocí ovládacích prvků
na volantu, patří vyspělý audio systém, hands-free sada
a automatická regulace rychlosti. Vše je dokonale
rozmístěné, přehledně uspořádané a pohodlně dosažitelné. 
Typický zvýšený posed v každém Land Roveru zajišťuje
v každé situaci přehled a kontrolu.

FREELANDER 2
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S luxusním interiérem, který připomíná limuzínu 
vyšší třídy, ukazuje FREELANDER 2 nový směr 
klasickým vozidlům s pohonem všech kol. Kromě 
odstínů Ebony a Storm Grey se jako barva vnitřku 
dodává mandlová (Almond), s plastovými nebo 
koženými potahy nebo s doplňkovou koženou 
výbavou. 

Velkorysý, světlý vnitřní prostor nabízí dostatek volnosti pro klidné cestování.
Pečlivé zpracování – od ozdobných švů vysoce kvalitních kožených sedadel až po 
elegantně perforovaný potahový materiál – vytváří prostředí pohody. Všechna
sedadla ve voze FREELANDER 2 poskytují dost místa a volnosti pohybu. Cestující 
vzadu sedí o 50 mm výš než řidič se spolujezdcem a mají tedy také nejlepší výhled. 
Zavazadlový prostor byl koncipován co možná nejflexibilněji. Zadní sedadla jsou
dělená v poměru 60:40 a podlaha zavazadlového prostoru se dá otočit: Na jedné 
straně je potažená kobercem a na druhé má vodotěsný, lehce čistitelný povrch.
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KLIMATIZACE. Kromě sériové klimatizace se jako doplněk dodává 
dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem, senzorem 
vlhkosti a řízením kvality vzduchu pro cirkulaci čerstvého vzduchu
ve vnitřním prostoru, která garantuje příjemné klima v interiéru. 
  

STABILIZAČNÍ SYSTÉMY. FREELANDER 2 je sériově vybaven různými 
stabilizačními systémy, které v kritických jízdních situacích zlepšují 
trakci snížením točivého momentu motoru a dávkovaným brzděním 
jednotlivých kol. Mezi tyto systémy patří: protiblokovací systém (ABS), 
elektronická kontrola trakce (ETC), elektronické rozdělení brzdné síly 
(EBD), kontrola brzdění v zatáčkách (CBC), brzdový asistent (EBA), 
dynamická kontrola stability (DSC), řízení tažného momentu motoru
a kontrola sklonu při naklápění (RSC). 

TERRAIN RESPONSETM. Systém TERRAIN RESPONSE™, patentovaný 
firmou Land Rover, podporuje flexibilní výkonnost vozu Freelander 2. 
Praktickým otočným přepínačem je možné volit čtyři jízdní programy 
– normální, tráva/štěrk/sníh, bahno a písek. Všechny modelové 
varianty jsou navíc vybaveny systémem sjíždění z kopce a rozjezdovým 
asistentem od firmy Land Rover.

VÝKON A KLIDNÝ CHOD. Kompaktní 3,2litrový řadový benzinový 
šestiválec i6 s nastavováním profilu vaček ventilů a proměnlivým 
časováním ventilů nabízí vyšší výkon, lepší průběh točivého momentu
a nižší spotřebu než jeho předchůdce. 2,2litrový turbodiesel TD4
s dieselovou technologií Common-Rail se vyznačuje vysokou 
úsporností a kulturou chodu. Turbokompresor s proměnlivou 
geometrií lopatek turbíny zároveň zajišťuje silný točivý moment.

BEZPEČNOST. Nanejvýš stabilní samonosná karoserie z vysoce
pevné oceli je vepředu i vzadu chráněna optimálně koncipovanými 
deformačními zónami, které při kolizi pohlcují velkou část energie 
nárazu. Všechny modelové varianty jsou sériově vybaveny sedmi 
airbagy. FREELANDER 2 byl prvním vozidlem své třídy, které
v náročných crash testech Euro NCAP získalo pět hvězdiček za 
ochranu dospělých cestujících.

FREELANDER 2 spojuje komfort prvotřídní limuzíny s vlastnostmi vynikajícího vozidla s pohonem všech kol.
Nezávislé zavěšení kol s dlouhými zdvihy pružin zajišťuje společně s tuhou karoserií živé jízdní vlastnosti a mimořádný komfort. Jako pravý 
Land Rover si FREELANDER 2 poradí i s obtížným terénem a tvrdými podmínkami a se svou revoluční technologií pohonu všech kol Terrain 
Response™ dokáže splnit přání i těch nejnáročnějších terénních řidičů. V souhrnu svých vlastností stanovuje FREELANDER 2 nová měřítka 
– dokládá to i 24 cen získaných od jeho uvedení na trh.

Bluetooth® a příslušná loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth Sig. Inc. 
a Land Rover je používá s laskavým svolením.

AUDIO SYSTÉMY. Na výběr jsou tři audio systémy s MP3 
kompatibilitou: 
• Systém Premium s Dolby ProLogic II 7.1 Surround-Sound, 12 40W
zesilovači, přídavnou přípojkou a 14 reproduktory.

• Rádio s měničem na 6 CD v palubní desce, 8 40W zesilovači, 
přídavnou přípojkou a devíti reproduktory.

• Rádio s přehrávačem CD, 8 40W zesilovači, přídavnou přípojkou
a devíti reproduktory.

Dokonalý digitální zvuk nabízí doplňkové rádio DAB.
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Díky šesti desetiletím zkušeností s vývojem a výrobou tohoto legendárního terénního 
vozidla je DEFENDER prostě jedinečný.

Nápadné vyklenutí kapoty motoru dává najevo sílu, kterou disponuje motor pod ní. Moderní 2,4litrový turbodieselový motor TD4 zajišťuje 
suverénní využití výkonu a enormní trakční kapacitu. S točivým momentem 360 Nm, z čehož 90 procent maximálního točivého momentu 
leží v klíčovém rozsahu otáček od méně než 2 200 po více než 4 350 ot./min, je současný DEFENDER lépe než kdy předtím připraven na 
nejobtížnější práce a nesjízdný terén.

DEFENDER

DEFENDER se dodává v různých variantách karoserií a s různými rozvory. Díky tomu
je pro každý účel použití k dispozici optimální vozidlo.

Sedadla uspořádaná ve směru jízdy poskytují místo až pro sedm dospělých osob.
Třetí řada sedadel se dodává jako doplněk.
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Vnitřní prostor vozu DEFENDER je koncipovaný 
funkčně. Robustní vozidla potřebují solidní 
výbavu, např. odolnou palubní desku a trvanlivé 
potahy sedadel. Jednodílná palubní deska 
zajišťuje lepší zvukovou izolaci a se svými 
výraznými liniemi je typickým příkladem 
průmyslového designu 21. století: jednoduchá, 
robustní a praktická.

Přístroje jsou dobře čitelné, všechny páčky a spínače pohodlně dosažitelné. 
Všechna sedadla jsou vybavena tříbodovými bezpečnostními pásy a nabízejí 
dostatečný komfort a dobré držení těla v každém terénu. Zadní sedadla jsou 
sklápěcí, což umožňuje flexibilně využívat zavazadlový prostor.

Regulátory topení a doplňkové klimatizace jsou na místě dobře dosažitelném 
pro řidiče i spolujezdce. Větrací otvory jsou rozmístěné na palubní desce,
v prostoru nohou a v zadní části interiéru.

O informace a zábavu se stará audio systém, který nabízí vysokotónové 
reproduktory namontované na vyvýšených místech, přehrávač CD a jako 
doplněk také přípojku pro přehrávač MP3.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

S originálním příslušenstvím od Land Roveru můžete rozšířit bohatou sériovou výbavu svého vozidla
a dokonale ji přizpůsobit svým individuálním požadavkům a potřebám nebo estetickým představám. 
Tyto součásti příslušenství byly vyvinuty speciálně pro modely Land Rover. Jejich montáž je možná 
kdykoli, nejen při objednání nového vozu. 

Další informace obdržíte od svého prodejce Land Rover.

SPOTŘEBA

SPOTŘEBA MĚSTO l/100 km MIMO MĚSTO l/100 km KOMBINOVANÁ l/100 km EMISE CO2 g/km

RANGE ROVER

3.6 TDV8 14,5 9,2 11,1 294

5.0 V8 PŘEPLŇOVANÝ 22,6 10,4 14,9 348 

RANGE ROVER SPORT

3.0 TDV6  11,2 8,1 9,2 243

3.6 TDV8  14,7 9,0 11,1 294

5.0 V8 PŘEPLŇOVANÝ 21,8 10,7 14,9 348

DISCOVERY 4

2.7 TDV6 MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 11,1 8,1 9,2 244

2.7 TDV6 AUTOMATIKA 13,1 8,5 10,2 270

3.0 TDV6 AUTOMATIKA 11,2 8,3 9,3 244

FREELANDER 2

2.2 TD4 AUTOMATIKA 10,7 6,6 7,9 214

2.2 TD4 _e MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 8,5 5,7 6,7 179

3.2 i6 AUTOMATIKA 15,4 8,1 10,7 255

DEFENDER

2.4 TD4 90* 13,3 8,6 10,3 274

2.4 TD4 90 Station Wagon** 12,5 8,6 10,0 266

2.4 TD4 110* 13,6 9,7 11,1 295

2.4 TD4 110 Station Wagon** 13,5 9,5 11,0 291

2.4 TD4 130* 13,6 9,7 11,1 295

Všechny uvedené hodnoty byly stanoveny předepsanými metodami měření (RL 80/1268/EHS). Zde uvedené hodnoty spotřeby neplatí pro jednotlivá konkrétní vozidla, je třeba je chápat jako orientační. 
Spotřeba paliva u různých provedení jedné modelové řady se vzhledem k odlišným specifikacím může lišit. Kromě toho spotřebu paliva ovlivňuje styl jízdy a jízdní podmínky, stejně jako celkový jízdní výkon
a péče o vozidlo. Kontrolka rezervy se rozsvítí, když hladina paliva v nádrži klesne na cca 9 litrů.

*  užitkové vozidlo N1  **  osobní automobil M1
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         TECHNOLOGIE e_TERRAIN.
Koncem roku 2007 Land Rover oznámil,
že bude investovat do nových technologií 
zaměřených na zlepšení ekologické 
nezávadnosti vozidel. Investiční náklady
na tento projekt dosáhly do dneška téměř 
jedné miliardy eur. Na základě zkušeností
s inovačním konceptem Land_e byl vyvinut 
motor se systémem Stop-Start pro 
FREELANDER 2 TD4_e, první automobil
s touto novou technologií. Na začátku roku 
2008 jsme představili svou novou koncepční 
studii, LRX, pravý Land Rover s 2,0litrovým 
dieselovým hybridním motorem a emisemi 
CO2 v rozsahu 120 g/km.

         TRVALE UDRŽITELNÁ VÝROBA. Špičková výrobní zařízení po celém světě. 
Naše závody v Solihullu a Halewoodu jsou od roku 1998 certifikovány dle normy ISO 14001 
a v posledních pěti letech snížily emise téměř o čtyři procenta ročně. Naše motory TDV6
a TDV8 se vyrábějí v závodě Dagenham Diesel Centre, který odebírá potřebnou elektrickou 
energii výhradně z větrných elektráren. Spotřeba energie na výrobu jednoho vozidla
klesla od roku 2002 o 19 procent a spotřeba vody na jedno vozidlo ve stejném období
o 14 procent. Kromě toho zajišťujeme kompenzaci veškerého CO2, který vznikne při
výrobě modelů Land Rover v obou závodech. Ve spolupráci s organizací Climate Care
dále podporujeme větrný park v Číně a projekt vodní elektrárny v Tádžikistánu. Vozidla 
Land Rover se svým podílem opětovně použitých a recyklovaných materiálů na úrovni
85 procent hmotnosti vozidla nyní rovněž splňují směrnici EU o ojetých automobilech. 
Důležitou roli hrají také ekologické a recyklovatelné materiály: Na výrobu vozů 
FREELANDER 2 se používá deset procent recyklovaných materiálů a deset procent 
materiálů z obnovitelných surovin.

My všichni neseme odpovědnost za život budoucích generací. Naše myšlení a konání 
se vyznačuje promyšleností: Od konstrukce a výroby až po způsob, jak a kde vozidla 
využíváme a nakonec bezpečně likvidujeme. V průběhu prací přitom klademe důraz
na co možná největší omezení zátěže pro životní prostředí v následujících čtyřech 
oblastech. 

         PROGRAM KOMPENZACE CO2. 
S ohledem na narůstající změny klimatu jsme se kromě vysokých 
investic do technologií budoucnosti odhodlali k dalším, rychle 
účinkujícím dobrovolným opatřením a již v roce 2006 jsme společně 
s renomovanou organizací Climate Care uvedli do života program 
kompenzace CO2. Cílem bylo dosáhnout neutrality CO2 investicemi 
do obnovitelných energií a zlepšením energetické efektivity. 
Všechny ceny nových vozidel zahrnují také poplatek za kompenzaci 
CO2. S programem Land Rover se díky opatřením na snížení emisí 
CO2 kompenzují tyto emise v horizontu 75 000 ujetých kilometrů. 
Po pozoruhodném úspěchu ve Velké Británii byl tento program 
kontinuálně zaveden v mnoha dalších evropských zemích.
Jedná se o celosvětově největší akci svého druhu v automobilovém 
průmyslu a o další důkaz zodpovědnosti a důslednosti značky
Land Rover a jejího šetrného zacházení s našimi přírodními zdroji.

         GLOBÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A HUMANITÁRNÍ PROJEKTY. 
Humanitární a ekologické organizace na celém světě využívají vozidla Land Rover 
pro obtížné úkoly. Mezi tyto organizace patří mimo jiné Born Free Foundation, 
Biosphere Expeditions, Royal Geographical Society (s IBG), China Exploration
and Research Society a Earthwatch Institute. Společné projekty s těmito 
organizacemi sahají od opatření na ochranu ohrožených vlků v Etiopii až po 
iniciativu podpory kuchyňských sporáků ve venkovských částech Ugandy, 
financovanou programem kompenzace CO2.

NAŠE PLANETA. Svou odpovědnost vůči životnímu prostředí bereme velice vážně. Naše
vozidla jsou koncipována pro speciální používání. S iniciativou „Fragile Earth“ se Land Rover
od roku 1990 připojuje na celém světě k odpovědnému ježdění v terénu.
Ve školicích střediscích Land Rover vysvětlují experti řidičům, jak mohou plně využívat 
schopnosti svých vozidel, aniž by po nich zůstávaly škody v přírodě a životním prostředí.

Další informace o našich iniciativách a úspěších na tomto poli naleznete na
www.landrover.com/ourplanet.

35

PŘEHLED INVESTIČNÍCH CÍLŮ PROGRAMU LAND ROVER PRO KOMPENZACI CO2:

• Obnovitelné zdroje energie: Neobnovitelná fosilní paliva se nahrazují obnovitelnými zdroji energie, jako je slunce a vítr.
 
• Technické změny: Land Rover podporuje využívání nových technologií, které eliminují nebo snižují emise CO2. 
• Opatření na úsporu energie: Pro uvědomělé hospodaření s energií v průmyslu i v komunálním sektoru.

landrover.com/
ourplanet



Tato publikace je určena pro celosvětové zveřejnění. Technické údaje a prvky vybavení se mohou na jednotlivých trzích s ohledem na místní podmínky nebo platné předpisy lišit od údajů zde uvedených. Vozidla vyobrazená 
v tomto katalogu jsou zčásti vybavena příplatkovou doplňkovou výbavou. Informace o obsahu dodávek, vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě paliva a provozních nákladech vozidel odpovídají znalostem 
dostupným v době předání do tisku v prosinci 2009 a mohou se měnit. Výslovně si vyhrazujeme právo na změny konstrukce, vybavení, obsahu dodávek a rozsahu služeb, jakož i na změny katalogu v důsledku chyb tisku.


