
Range RoveR
Ceník



Motorové varianty Modelové varianty Cena v Kč  
bez DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH* 

Standardní rozvor (SWB)

3.0l TDV6 HSE 2 116 000 2 560 360

3.0l TDV6 Vogue 2 348 900 2 842 169

3.0l TDV6 Autobiography 2 662 100 3 221 141

4.4l SDV8 Vogue 2 539 900 3 073 279

4.4l SDV8 Autobiography 2 853 200 3 452 372

5.0l V8 S/C Vogue 2 692 300 3 257 683

5.0l V8 S/C Autobiography 3 004 600 3 635 566

Dlouhý rozvor (LWB)

4.4l SDV8 Vogue 2 669 600 3 230 216

4.4l SDV8 Autobiography 2 977 300 3 602 533

5.0l V8 S/C Vogue 2 819 400 3 411 474

5.0l V8 S/C Autobiography 3 129 900 3 787 179

*Nezávazně doporučené orientační ceny včetně 21% DPH a nákladů na dopravu. Ceny nejsou kartelové, vycházejí se směnného kurzu 27,60 CZK/1 EUR a nabývají platnosti dnem 1. března 2014. 
Po vydání tohoto ceníku si vyhrazujeme právo na veškeré změny cen a výbav včetně technických údajů. O závazném aktuálním stavu se prosím informujte u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz

Range RoveR
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vÝKonovÉ PaRaMeTRY MoToRU a SPoTŘeBa PaLIva

3,0 l TDV6 4,4 l SDV8 5,0 l V8 S/C
Zdvihový objem (cm3) 2 993 4 367 4 999,7

Maximální výkon (kW/k) 190/258 250/339 375/510

Maximální točivý moment (Nm/ot./min.–1) 600/2 000 700/1 750–3.000 625/2 500–5 500

Zrychlení 0–100 km/h (s) 7,9 (8,3/LWB) 6,9 (7,2/LWB) 5,4 (5,8/LWB)

Nejvyšší rychlost (km/h) 210 218 225 (250 s 22" koly)

Spotřeba paliva – kombinovaná (l/100 km) 7,5 8,7 12,8

Spotřeba paliva – emise CO2 kombinované (g/100 km) 196 229 299

Všechny provozní údaje byly stanoveny v souladu s předpisy EU 80/1268/EWG, uvedenými ve sbírce 199/100/EG.      

Uvedené hodnoty se nevztahují na jednotlivá konkrétní vozidla, ale představují orientační, zkouškami ověřené údaje výrobce. Hodnoty slouží pouze pro porovnání. 
Spotřeba paliva různých verzí a specifikací jednotlivých modelových řad se proto může odlišovat. Kromě této skutečnosti je spotřeba paliva závislá rovněž na stylu jízdy, jízdních podmínkách a individuální péči o vozidlo.



3

STanDaRDnÍ vÝBava – HSe

MOTOR, PŘEVODOVKA, PODVOZEK A JÍZDNÍ DYNAMIKA 
• Ochrana proti načerpání nesprávného paliva (pouze pro TDV6 a SDV8)

• Osmistupňová automatická převodovka

• Inteligentní systém Stop/Start (nelze pro SDV8)

• Dvoustupňová rozdělovací převodovka (stupně High/Low)

• Trvalý pohon všech kol

• Adaptive Dynamics

• Regulace brzdné síly v zatáčce (CBC)

• Stabilizační systém (DSC)

• Elektronicky řízené vzduchové odpružení (s variabilní světlou výškou)

• Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD) 

• Elektronicky řízené vzduchové odpružení s diagonálně propojenými 
pružinami, automatickým udržováním stálé světlé výšky, několika režimy 
a čtyřmi úrovněmi světlé výšky (pro nastupování, normální, terénní, 
zvýšená)

• Elektrický posilovač řízení (EPAS)

• Elektronicky řízený stabilizační systém

• Elektronicky řízený protiprokluzový systém (ETC)

• Nouzový brzdový systém (EBA)

• Asistent pro sjíždění strmých svahů (HDC)

• Funkce proto převrácení (RSC)

• Aktivní systém proti uvíznutí (RGR)

• Terrain Responce®

• Řízení stability přívěsu

VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY
Střecha a vnější design
• Střecha v barvě karoserie

Skla a vnější zpětná zrcátka
• Vyhřívané, zvukově izolační vrstvené čelní sklo

• Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka  
s osvětlením prostoru kolem vozu, pamětí pro uložení polohy  
a automatickým naklápěním po zařazení zpětného chodu  
(světla s grafikou v podobě loga Range Rover)

• Vyhřívaná plocha skla pod stěrači v klidové poloze 

• Stěrače čelního skla se senzorem deště

Světlomety a osvětlení
• Systém vnějšího osvětlení řízený senzorem světla

• Xenonové světlomety včetně ostřikovačů

• Světlomety pro denní svícení

• Senzor světla s funkcí „Follow-me-home“  
– (pozdržené vypínání světlometů)

• Zadní LED světla

Barvy karoserie
• Nemetalický lak

Jízda s přívěsem
• Nejvyšší přístupná hmotnost přívěsu 3 500 kg 

• Elektrická instalace pro připojení přívěsu (zástrčka 13pin DIN)

Kola a pneumatiky
• 19" kola z lehkých slitin s 5 dělenými paprsky v designu „Styl 1“

• Uzamykatelné matice kol

• Systém pro opravu poškozené pneumatiky

SEDADLA, VNITŘNÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY
Sedadla
• Loketní opěrky pro sedadla řidiče a spolujezdce

• Sedadla čalouněná zrnitou kůží: přední sedadla řidiče/spolujezdce 
nastavitelná v 8/8 směrech, vyhřívaná přední sedadla, bederní opěrka 
pro řidiče/spolujezdce nastavitelná ve dvou směrech, paměťová funkce 
pro uložení polohy sedadla řidiče, zadní lavice s otvorem pro přepravu 
dlouhých předmětů a manuálním nastavením sklonu opěradel

• Kotevní úchyty ISOFIX pro připevnění dětských sedaček

Čalounění stropu
• Čalounění stropu Morzine (tkanina)

Volant
• Multifunkční volant obšitý kůží

Ozdobné prvky
• Figured Macassar (ozdobné obložení ze dřeva ebenu Macassar  

s figurativním vzorkem)

Vnitřní výbava
• Třízónová automatická klimatizace

• Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí

• Jednodílná sluneční clona s osvětleným kosmetickým zrcátkem  
na straně řidiče a spolujezdce

• Nekuřácký paket (odkládací přihrádka místo popelníku)

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
• Bezpečnostní zařízení pro tankování paliva  

(jen pro dieselové motory, zabraňuje natankování nesprávného paliva) 

• Aktivní omezovač rychlosti (ASL)

• Airbagy pro řidiče a spolujezdce  
(boční, čelní, ochrana hrudníku a pánve)

• Aktivace výstražných světel při intenzivním brzdění

• Systém perimetrické ochrany proti krádeži včetně imobilizéru

• Elektricky ovládané dětské pojistky

• Obvodový alarm s imobilizérem

• Lékárnička

KOMFORTNÍ VÝBAVA A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Vnitřní výbava
• Tempomat

• Přední a zadní parkovací senzory s vizualizací na displeji

Výbava v zavazadlovém prostoru
• Roletový kryt zavazadlového prostoru (zavěšený s pevnou deskou)

• Kotevní body v zavazadlovém prostoru

INFORMACE, KOMUNIKACE A ZÁBAVA
• 8" dotykový displej

• Přídavné elektrické zásuvky 12V  
(vpředu, ve druhé řadě a v zavazadlovém prostoru)

• Integrovaný telefonní systém a připojení pro telefon Bluetooth®

• Audio streaming Bluetooth®

• Přístrojový panel tvořený displejem TFT/LCD

• Navigační systém s pevným diskem včetně funkce dopravního 
zpravodajství (TCM), systémem dynamického navádění k cíli, 
audioserverem k virtuálnímu ukládání a přehrávání až 10 CD  
a s terénní navigací

• Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W

• Funkce navigace pro jízdu v terénu

• Systém dynamického navádění k cíli (TMC)

• Vstupy USB

• Intuitivní hlasové ovládání včetně grafických efektů SWYS  
(„Say what you see“ – „Říkej, co vidíš“)

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením jejich vlastníků.

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz
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STanDaRDnÍ vÝBava – vogUe 
(nad rámec výbavy modelu HSe)

STanDaRDnÍ vÝBava – aUToBIogRaPHY 
(nad rámec výbavy modelu vogue)

MOTOR, PŘEVODOVKA, PODVOZEK A JÍZDNÍ DYNAMIKA 
• Dynamic Response™ (pouze pro SDV8 a V8 Supercharged)

VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY
Skla a vnější zpětná zrcátka
• Vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí

• Vrstvená skla oken bočních dveří vpředu s hydrofóbní úpravou 

Světlomety a osvětlení
• Xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů

• Přední mlhové světlomety

Kola a pneumatiky
• 20" kola z lehkých slitin s 5 dělenými paprsky v designu „Styl 2“

• Náhradní nouzové kolo včetně nářadí

• Systém kontroly tlaku v pneumatikách TPMS

SEDADLA, VNITŘNÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY
Sedadla
• Prémiová sedadla čalouněná kůží Oxford: přední sedadla řidiče/spolujezdce nastavitelná ve 14/14 směrech, 

klimatizovaná přední sedadla a vyhřívaná zadní sedadla, nastavitelné boční polštáře, paměťová funkce  
pro uložení polohy sedadla řidiče a spolujezdce, zadní lavice s otvorem pro přepravu dlouhých předmětů  
a elektrickým nastavením sklonu opěradel, automaticky nastavitelné sedadlo spolujezdce s funkcí odsunutí 
sedadla (více místa pro cestující na zadním sedadle) 

Volant
• Vyhřívaný multifunkční volant obšitý kůží

Vnitřní výbava
• Dvoudílné sluneční clony s osvětleným kosmetickým zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce

• Kobercové rohože vpředu a vzadu

• Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry

• Systém bezhlučného dovírání dveří – Soft Door Close System

• Prostorový kamerový systém – Surround Camera

• Elektricky ovládaná horní a dolní část víka zavazadlového prostoru (otvírání/zavírání)

MOTOR, PŘEVODOVKA, PODVOZEK A JÍZDNÍ DYNAMIKA 
• Terrain Response® Automatic

VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY
Střecha a vnější design
• Posuvné panoramatické střešní okno (včetně elektricky ovládané sluneční clony)

Světlomety a osvětlení
• Automatické ovládání světlometů s asistentem dálkových světel  

– senzorově řízený systém potkávacích světel reagující na blížící se vozidla v protisměru

Kola a pneumatiky
• 21" kola z lehkých slitin s 10 paprsky v designu „Styl 4“

SEDADLA, VNITŘNÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY
Sedadla
• Reliéfní nápis Autobiography na prostřední části zadních sedadel

• Opěrky hlavy s nastavitelnými opěrnými polštáři vpředu a vzadu

• Luxusní sedadla čalouněná semianilinovou kůží: přední sedadla řidiče/spolujezdce nastavitelná v 20/20 
směrech, klimatizovaná přední a zadní sedadla, vpředu s masážní funkcí a nastavitelnými bočními polštáři, 
paměťová funkce pro uložení polohy sedadla řidiče a spolujezdce, zadní lavice s otvorem pro přepravu dlouhých 
předmětů a elektrickým nastavením sklonu opěradel, elektricky nastavitelné bederní opěrky ve 4 směrech vzadu, 
automaticky nastavitelné sedadlo spolujezdce s funkcí odsunutí sedadla (více místa pro cestující na zadním 
sedadle) 

Čalounění stropu
• Čalounění stropu Alston (velur)

Volant
• Páčky na volantu pro manuální řazení s povrchovou úpravou Noble

Vnitřní výbava
• Čtyřzónová automatická klimatizace

• Individuálně nastavitelné dekorativní osvětlení interiéru

• Prémiové koberce vpředu a vzadu s kontrastním lemováním a kovovými ochrannými rohy

• Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Autobiography

INFORMACE, KOMUNIKACE A ZÁBAVA
• Přijímač digitálního televizního vysílání

• Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz
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DoDaTeČnÁ STanDaRDnÍ vÝBava PRo MoDeLY S DLoUHÝM RoZvoReM (LWB)

vogUe

• Posuvné panoramatické střešní okno (včetně elektricky ovládané sluneční clony)

• Dodatečné odkládací prostory ve výplních dveří (kapsy na mapy)

• Elektricky ovládané sluneční clony na zadních oknech

• Prodloužená konzola s odkládacím prostorem a 12V zásuvkou pro dobíjení

• Individuálně nastavitelné dekorativní osvětlení interiéru 

• Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Range Rover

• Vnější zpětná zrcátka v odstínu černá Santorini

aUToBIogRaPHY 
(nad rámec výbavy modelu vogue)

• Zábavný systém pro zadní sedadla – 10,2" displeje umístěné z pohledu cestujících na opěradlech předních sedadel

• Klimatizovaná přední a zadní sedadla, vpředu s masážní funkcí, nastavitelné bederní opěrky ve 4 směrech vzadu  
a nastavení sklonu horní části předních opěradel

• Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Autobiography

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz





3.0l TDV6                           4.4l SDV8                         5.0l V8 
SUPERCHARGED 

Objednací kód HSE VOGUE AUTO- 
BIOGRAPHY

Cena v Kč  
bez DPH

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

MOTOR A PŘEVODOVKA, PODVOZEK A JÍZDNÍ DYNAMIKA

Aktivní uzávěrka zadního diferenciálu (1) 027DB –   16 000 – 19 360 19 360

Terrain Response® 2 (2) 088IA    4 600 5 566 5 566 –

VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY

STŘECHA A VNĚJŠÍ DESIGN

Kovová střecha – nelze pro modely s dlouhým rozvorem (LWB) 041CY    – – – –

Posuvné panoramatické střešní okno (včetně elektricky ovládané sluneční clony) 041CZ    44 100 53 361 53 361 53 361

Kontrastní střecha v odstínu stříbrná Indus 080AD    14 500 17 545 17 545 17 545

Kontrastní střecha v odstínu černá Santorini 080AN    14 500 17 545 17 545 17 545

Kryty bočních ventilačních otvorů v odstínu Atlas (3) 080XH –   4 200 5 082 5 082 5 082

Paket vnějších stylových doplňků 1 (obsahuje následující prvky lakované v odstínu Dark Atlas: ozdobné prvky  
na předním a zadním nárazníku a na krytech bočních ventilačních otvorů, ozdobné prvky na dveřích a blatnících 
a vnější ochranné lišty na předním nárazníku) (4)

074LX –   24 800 30 008 30 008 30 008

Paket vnějších stylových doplňků 2 (viz paket 1 kromě ozdobných prvků na krytech bočních ventilačních otvorů 
v odstínu Dark Atlas) (4)

074LY –   14 600 17 666 17 666 17 666

Paket Black Design (obsahuje prvky výbavy exteriéru v provedení Gloss Black Finish – akcentové prvky u dveří  
a nárazníků, mřížka chladiče, lamely předního nárazníku, kryty vnějších zpětných zrcátek, horní a dolní část klik dveří 
pro verzi Autobiography, nápis Range Rover na kapotě motoru a zádi vozu, zakončovací lišta na zádi vozu) (5)

074LN –   37 100 44 891 44 891 44 891

SKLA A VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 047AB    11 400 13 794 13 794 13 794

Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass – pro modely s dlouhým rozvorem (LWB) 047BA –   11 400 13 794 13 794 13 794

Atermické čelní sklo (6) 047AH    14 400 17 424 17 424 17 424

Atermické čelní sklo a tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass 047AV    25 800 31 218 31 218 31 218

Atermické čelní sklo a tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass – pro modely s dlouhým rozvorem (LWB) 047BB –   25 800 – 31 218 31 218

Vnější zpětná zrcátka se samostmívací funkcí 031EB    7 000 8 470 – –

vÝBava na PŘÁnÍ

(1) Nedodává se ve spojení s motorovou verzí TDV6    
(2) Standardní výbava pro motorovou verzi V8 Supercharged    
(3) Nedodává se ve spojení s „Paketem vnějších stylových doplňků v odstínu Dark Atlas“ nebo s „Paketem Black Design“    
(4) Nedodává se ve spojení s bočními ventilačními otvory v odstínu Atlas, s konstrastní barvou střechy v barevném odstínu stříbrná Indus nebo s „Paketem Black Design“    
(5) Nedodává se ve spojení s dalšími pakety vnějších stylových doplňků a s bočními ventilačními otvory v odstínu Atlas. Dodává se pouze ve spojení s prostorovým kamerovým systémem a koly z lehkých slitin 029TN nebo 029TP
(6) Volitelná výbava bez příplatku pro LWB Autobiography

 Standardní výbava     Výbava na přání     Výbava na přání bez příplatku    – Nedodává se

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz
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(1) Dodává se pouze s motorovou verzí TDV6   

 Standardní výbava     Výbava na přání     Výbava na přání bez příplatku    – Nedodává se 

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz

3.0l TDV6                           4.4l SDV8                         5.0l V8 
SUPERCHARGED 

Objednací kód HSE VOGUE AUTO- 
BIOGRAPHY

Cena v Kč  
bez DPH

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY (POKRAČOVÁNÍ)

SVĚTLOMETY A OSVĚTLENÍ

Přední mlhové světlomety 064AP    4 600 5 566 – –

Xenonové světlomety včetně ostřikovačů světlometů 064CW  – – – – – –

Xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů světlometů 064GI    1 700 2 057 – –

Adaptivní xenonové světlomety s charakteristickými LED světly včetně ostřikovačů světlometů 064DI
–   10 400 12 584 12 584 12 584

 – – 12 200 14 762 – –

Xenonové světlomety s asistentem dálkových světlometů – senzorově řízený systém potkávacích světel reagující 
na blížící se vozidla v protisměru

030NT    4 400 5 324 5 324 5 324

BARVA KAROSERIE

Metalický lak 024AZ    25 500 30 855 30 855 30 855

Prémiový metalický lak 024BR    51 000 61 710 61 710 61 710

Metalický lak Autobiography (není momentálně dostupný) 519SV – –  164 700 199 287 199 287 199 287

Lak Chromaflair Autobiography (není momentálně dostupný) 503SV – –  220 300 266 563 266 563 266 563

JÍZDA S PŘÍVĚSEM

Elektricky výsuvné tažné zařízení 028EJ    30 100 36 421 36 421 36 421

KOLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLA

19" kola z lehkých slitin s 5 dělenými paprsky „Styl 1“ (1) 029SA    – – – –

20" kola z lehkých slitin s 5 dělenými paprsky „Styl 2“ 029SB    34 800 42 108 – –

20" kola z lehkých slitin s 5 dělenými paprsky a povrchovou úpravou Shadow Chrome Finish „Styl 3“ 029SC
 – – 46 400 56 144 – –

–   11 600 14 036 14 036 14 036

21" kola z lehkých slitin s 10 paprsky „Styl 4“ 029SD

 –  58 000 70 180 – –

–   34 800 42 108 42 108 42 108

– –  – – – –

21" kola z lehkých slitin s 10 paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish „Styl 5“ 029SE

 – – 69 600 84 216 – –

–  – 46 400 56 144 56 144 56 144

– –  11 600 14 036 14 036 14 036

vÝBava na PŘÁnÍ
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 Standardní výbava     Výbava na přání    – Nedodává se

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz

3.0l TDV6                           4.4l SDV8                         5.0l V8 
SUPERCHARGED 

Objednací kód HSE VOGUE AUTO- 
BIOGRAPHY

Cena v Kč  
bez DPH

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

VNĚJŠÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY (POKRAČOVÁNÍ)

KOLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLA

22" kola z lehkých slitin s 5 dělenými paprsky „Styl 6“ 029SF

 – – 81 200 98 252 – –

–  – 58 000 70 180 70 180 70 180

– –  34 800 42 108 42 108 42 108

22" kola z lehkých slitin se 7 dělenými paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish „Styl 7“ 029SG – –  46 400 56 144 56 144 56 144

22" kola z lehkých slitin se 7 paprsky „Styl 8“ 029SK – –  34 800 42 108 42 108 42 108

22" kola z lehkých slitin se 6 paprsky a povrchovou úpravou Diamond Turned Finish „Styl 9“ 029SH – –  46 400 56 144 56 144 56 144

21" kola z lehkých slitin s 9 paprsky a povrchovou úpravou Black Finish „Styl 15“  
(pouze ve spojení s paketem Black Design)

029TN
–  – 46 400 56 144 56 144 56 144

– –  23 200 28 072 28 072 28 072

22" kola z lehkých slitin se 7 dělenými paprsky a povrchovou úpravou Black Finish „Styl 16“  
(pouze ve spojení s paketem Black Design)

029TP
–  – 69 600 84 216 84 216 84 216

– –  46 400 56 144 56 144 56 144

Náhradní nouzové kolo včetně nářadí 029QQ    5 300 6 413 – –

Plnohodnotné náhradní kolo z lehkých slitin včetně nářadí 050AQ
 – – 11 100 13 431 – –

–   5 800 7 018 7 018 7 018

Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách 062AD    15 100 18 271 – –

SEDADLA, VNITŘNÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY

SEDADLA

Vyhřívaná zadní sedadla „Styl 2“ 033SB  – – 9 300 11 253 – –

Přední sedadla s masážní funkcí „Styl 13“ 033SD –  – 12 500 15 125 15 125 15 125

Klimatizovaná zadní sedadla s elektricky nastavitelnými bederními opěrkami ve čtyřech směrech „Styl 14“ 033SE –  – 31 300 37 873 37 873 37 873

Klimatizovaná přední a zadní sedadla, vpředu s masážní funkcí a elektricky nastavitelnými bederními  
opěrkami ve čtyřech směrech vzadu „Styl 15“

033SF –  – 43 800 52 998 52 998 52 998

Klimatizovaná přední a zadní sedadla, vpředu s masážní funkcí a elektricky nastavitelnými bederními opěrkami 
ve čtyřech směrech vzadu „Styl 19“

033SG – –  – – – –

vÝBava na PŘÁnÍ
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 Standardní výbava     Výbava na přání     Výbava na přání bez příplatku    – Nedodává se

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz

3.0l TDV6                           4.4l SDV8                         5.0l V8 
SUPERCHARGED 

Objednací kód HSE VOGUE AUTO- 
BIOGRAPHY

Cena v Kč  
bez DPH

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

SEDADLA, VNITŘNÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY (POKRAČOVÁNÍ)

SEDADLA

Exkluzivní zadní sedadla Business Class čalouněná semianilinovou kůží včetně 033SG „Styl 21“  
– nelze pro modely s dlouhým rozvorem (LWB)

033SP – –  87 900 106 359 106 359 106 359

Klimatizovaná přední a zadní sedadla, vpředu s masážní funkcí, elektricky nastavitelné bederní opěrky ve čtyřech 
směrech vzadu (standardní výbava pro verzi Autobiography) a nastavení sklonu horní části předních opěradel  
„Styl 24“ (standardní výbava pro verzi Autobiography LWB)

033TL – –  16 200 19 602 19 602 19 602

Exkluzivní zadní sedadla Business Class čalouněná semianilinovou kůží a nastavením sklonu horní části předních 
opěradel včetně 033SG „Styl 26“

033TN – –  104 100 125 961 125 961 125 961

Exkluzivní zadní sedadla Business Class čalouněná semianilinovou kůží a nastavením sklonu horní části předních 
opěradel včetně 033SG „Styl 26“ – pro modely s dlouhým rozvorem (LWB)

033TN – –  87 900 106 359 106 359 106 359

Opěrky hlavy s nastavitelnými bočními polštáři vpředu a vzadu „Styl 15“ 033DP –   13 500 16 335 16 335 16 335

Exkluzivní rozšíření barevného konceptu čalounění interiéru 033YY – –  16 200 19 602 19 602 19 602

OBLOŽENÍ INTERIÉRU

Figured Macassar (ozdobné obložení ze dřeva Macassar s figurativním vzorkem) 088GF    – – – –

Grand Black Lacquer (ozdobné obložení ze dřeva v povrchové úpravě černého klavírového laku) 088EH    9 300 11 253 – –

Shadow Walnut (ozdobné obložení ze dřeva vlašského ořechu v odstínu Shadow) 088HF –   9 300 11 253 11 253 11 253

ČALOUNĚNÍ STROPU

Čalounění stropu Morzine (Cirrus nebo Ivory, v závislosti na barevném provedení) 088HH   – – – – –

Čalounění stropu Morzine (Ebony) 005BJ   – 9 300 11 253 11 253 11 253

Čalounění stropu Alston (Cirrus, Ivory nebo Ebony, v závislosti na barevném provedení) 088HE    39 400 47 674 47 674 47 674

Kožené čalounění stropu (Cirrus, Ivory nebo Ebony, v závislosti na barevném provedení) 088FE – –  25 500 30 855 30 855 30 855

VOLANT

Vyhřívaný, multifunkční volant obšitý kůží 032DV    4 600 5 566 – –

Vyhřívaný, multifunkční volant v kombinaci kůže a dřeva 032DR
 – – 18 600 22 506 – –

–   13 900 16 819 16 819 16 819

vÝBava na PŘÁnÍ
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(1) Dodává se pouze ve spojení se zadními sedadly Business Class čalouněné semianilinovou kůží „Styl 20, 21, 25 nebo 26“
(2) Dodává se pouze ve spojení s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí
(3) Dodává se pouze ve spojení s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí a prostorovým kamerovým systémem
(4) Dodává se pouze s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí a se světlomety s automatickým přepínáním dálkových a potkávacích světel. Nedodává se v kombinaci s dálkovým ovládáním garážových vrat – Homelink®

(5) Dodává se pouze ve spojení s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí a s výstražným systémem sledování slepého úhlu

 Standardní výbava     Výbava na přání    – Nedodává se

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz

3.0l TDV6                           4.4l SDV8                         5.0l V8 
SUPERCHARGED 

Objednací kód HSE VOGUE AUTO- 
BIOGRAPHY

Cena v Kč  
bez DPH

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

SEDADLA, VNITŘNÍ VÝBAVA A OZDOBNÉ PRVKY (POKRAČOVÁNÍ)

VNITŘNÍ VÝBAVA

Čtyřzónová automatická klimatizace 022BG    30 200 36 542 36 542 36 542

Leštěné pedály 051AJ –   4 400 5 324 5 324 5 324

Individuálně nastavitelné dekorativní osvětlení interiéru – standardní výbava pro modely s dlouhým rozvorem (LWB) 064FC    8 100 9 801 9 801 9 801

Kobercové rohože vpředu a vzadu 079AJ   – 2 800 3 388 – –

Prémiové kobercové rohože vpředu a vzadu s kontrastním lemováním a kovovými rohy 079BO – –  – – – –

Chlazená schránka ve středové konzole vpředu 038EA    8 300 10 043 10 043 10 043

Chlazená schránka ve středové konzole vzadu (1) 038FB – –  8 300 10 043 10 043 10 043

Kuřácký paket (zapalovač cigaret a popelník vpředu a vzadu) 094AA    1 200 1 452 1 452 1 452

Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Range Rover 048BD   – 18 600 22 506 22 506 22 506

Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Autobiography 048AT – –  – – – –

BEZPEČNOST A OCHRANA

Prostorový alarm (zahrnuje senzor náklonu, houkačku se záložným napájením a funkce obvodového alarmu) 076EL    11 800 14 278 14 278 14 278

KOMFORTNÍ VÝBAVA A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

KOMFORTNÍ VÝBAVA A ASISTENĆNÍ SYSTÉMY

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v kolonách, inteligentní funkcí nouzového brzdění  
a aktivních bezpečnostních pásů

065AG    46 400 56 144 56 144 56 144

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí přibližujících se vozidel (2) 086GH    12 100 14 641 14 641 14 641

Výstražný systém sledování slepého úhlu s detekcí přibližujících se vozidel a varovným systémem  
před kolizí při couvání (3)

086GF    14 400 17 424 17 424 17 424

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning) s rozpoznáváním dopravních značek (4) 086DB    16 700 20 207 20 207 20 207

Senzor sledování hloubky brodu – Wade Sensing™ (5) 075EA    8 100 9 801 9 801 9 801

Mimořádně objemná přídavná nádrž pro ostřikovače 039BB    1 200 1 452 1 452 1 452

Dálkové ovládání garážových vrat – Homelink® 025FG    5 800 7 018 7 018 7 018

vÝBava na PŘÁnÍ
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(1) Dodává se pouze ve spojení s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí a prostorovým kamerovým systémem  
(2) Dodává se pouze ve spojení s bezklíčovým přístupovým systémem – Keyless Entry 
(3) Dodává se pouze ve spojení s vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí
(4) Nedodává se ve spojení se sedadly „Styl 22, 23, 24, 25 a 26“
(5) Dodává se pouze ve spojení se sedadly „Styl 22, 23, 24, 25 a 26“

 Standardní výbava     Výbava na přání     Výbava na přání bez příplatku    – Nedodává se

Více informací získáte na webové stránce www.landrover.cz

3.0l TDV6                           4.4l SDV8                         5.0l V8 
SUPERCHARGED 

Objednací kód HSE VOGUE AUTO- 
BIOGRAPHY

Cena v Kč  
bez DPH

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

Cena v Kč  
vč. 21 % DPH 

KOMFORTNÍ VÝBAVA A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (POKRAČOVÁNÍ)

KOMFORTNÍ VÝBAVA

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry 066AC    25 500 30 855 – –

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním 043AV    34 800 42 108 42 108 42 108

Parkovací asistent pro podélné parkování (1) 086GZ    15 800 19 118 19 118 19 118

Parkovací asistent pro podélné a příčné parkování, asistent pro výjezd z parkovacího místa,  
zobrazení prostoru kolem vozu v rozsahu 360° (1)

086HA    31 300 37 873 37 873 37 873

Systém bezhlučného dovírání dveří – Soft Door Close System (2) 076FC    13 900 16 819 – –

Prostorový kamerový systém s vedoucími liniemi a asistentem pro připojení přívěsu,  
2 kamery na předním nárazníku, 2 kamery pod kryty vnějších zpětných zrcátek a 1 zadní kamera (3)

086GC    28 300 34 243 – –

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru s uzamykatelnou příčkou pro zajištění zavazadel 135AH    7 700 9 317 9 317 9 317

Elektricky ovládaná horní a spodní část víka zavazadlového prostoru 070AY    13 900 16 819 – –

INFORMACE, KOMUNIKACE A ZÁBAVA

Meridian™ Surround Sound System se zesilovačem o výkonu 825 W a 19 reproduktory včetně subwooferu,  
rádio/CD přehrávač (kompatibilní s MP3), 8’’ dotykový barevný displej a rozhraní pro připojení  
(1 x AUX, 1 x USB, 1 x iPhone®/iPod®)

025LN    32 500 39 325 39 325 39 325

Meridian™ Signature Reference Sound System se zesilovačem o výkonu 1 700 W  
a 29 reproduktory včetně subwooferu

025LV – –  111 300 134 673 134 673 134 673

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB) 025JB    10 400 12 584 12 584 12 584

Přijímač digitálního televizního vysílání 129AK    23 200 28 072 – –

Infotainment Touchscreen – dotykový displej s technologií Dual View – současné zobrazení  
dvou různých obrazových signálů na dotykovém displeji (včetně 1 sady bezdrátových sluchátek)

087AM    18 600 22 506 22 506 22 506

Zábavní systém pro zadní sedadla s 8" displeji integrovanými v zadní stěně opěrek hlavy předních sedadel, 
přehrávačem DVD, dálkovým ovládáním včetně 2 sad bezdrátových sluchátek (jeden vstup USB pro 2. řadu 
sedadel), s nastavitelnými bočními polštáři na předních sedadlech (4)

129AH
 – – 53 100 64 251 – –

–   46 400 56 144 56 144 56 144

Zábavní systém pro zadní sedadla s 10,2" displeji umístěnými z pohledu cestujících na opěradlech  
předních sedadel,  přehrávačem DVD, dálkovým ovládáním včetně 2 sad bezdrátových sluchátek  
(jeden vstup USB pro 2. řadu sedadel), s nastavitelnými bočními polštáři na předních sedadlech,  
– standardní výbava pro Autobiography LWB (5) 

129AQ – –  74 200 89 782 89 782 89 782

vÝBava na PŘÁnÍ
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JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC 
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH
Fürbergstraße 51
Postfach 110
5020 Salzburg
Rakousko

Range Rover 14,5MY, platnost od 1. března 2014 
© Land Rover 2014

www.landrover.cz

JEDEN DEN DOBRODRUŽSTVÍ ZDARMA:
Zážitek z jízdy začíná pro řidiče Land Roveru tam, kde 
končí silnice. Rádi bychom Vám takový prožitek umožnili 
pocítit na vlastní kůži, a proto Vám předvedeme, co leg-
endární vozy Land Rover dokáží. 
V průběhu Land Rover Experience se naučíte jak terénní 
jízdě off-road, tak i on-road. Pořízením vozu Land Rover 
získáváte příležitost zúčastnit se tréninkového výcviku  
na cestách i mimo ně. Organizátorem této akce je naše 
známé středisko Experience Center.

LAND ROVER FIXSERVIS:
Znát pevné ceny servisních prohlídek není pro řidiče vozů 
Land Rover pouhým snem. Informujte se o cenách pravi-
delných servisních prohlídek až na 72 měsíců nebo do 
156 000 km u svého autorizovaného obchodního partnera 
Land Rover. Při pravidelné servisní prohlídce za fixní cenu 
získáte záruku mobility na dvanáct měsíců.

LAND ROVER FIRST CLASS:
Po uplynutí tříleté záruky výrobce Vám nabízíme optimální 
řešení pro případ neočekávaných oprav a případných 
vad dílů krytých zárukou – prodloužení až na 5 let nebo 
150 000 km. Až na malé vyjímky, se kterými Vás ochotně 
seznámí Váš autorizovaný obchodní partner Land Rover, 
jsou všechny mechanické a elektronické díly vozu zahrnuty 
do záručního krytí. 

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES:
Bez ohledu na to, zda svůj Land Rover využíváte pro souk-
romé či firemní účely, Vám Land Rover Financial Services 
nabízí financování na míru. Pro nás je zákazník středem 
zájmu. Váš obchodní partner Land Rover Vám připraví 
plán leasingu nebo financování přesně odpovídající Vašim 
osobním či obchodním požadavkům, zajistí nabídku a vyřídí 
veškeré formality. Vaše individuální přání jsou základem 
naší nabídky.

Nezávazně doporučené orientační ceny včetně 21% DPH a nákladů na dopravu.  
Ceny nejsou kartelové, vycházejí se směnného kurzu 27,60 CZK/1 EUR a nabývají platnosti dnem 1. března 2014.

Po vydání tohoto ceníku si vyhrazujeme právo na veškeré změny cen a výbav včetně technických údajů.  
O závazném aktuálním stavu se prosím informujte u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

Všechny dosud vydané ceníky pozbývají na platnosti. Chyby v sazbě a tisku vyhrazeny.
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náš plán pro 
udržitelnou budoucnost.
Bereme odpovědnost vůči naší
planetě velmi vážně, díky komplexnímu 
a novátorskému přístupu pro trvale 
udržitelné podnikání a život v prostředí 
s malým obsahem uhlíku. Naše polečnost 
se angažuje v následujících oblastech:
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Program e_TERRAIN 
TECHNOLOGIES.  
ÚČInnÉ vÝKonnÉ SYSTÉMY, LeHKÉ 
KonSTRUKCe, SnÍženÍ eMISe

Společná investice 800 mil. liber 
do nových technologií navržených 
pro redukci emisí CO2 a zlepšení  
spotřeby paliva. Naším cílem v rámci  
našeho plánu řízení uhlíku je 25 % snížení 
emisí CO2 našeho společného vozového 
parku do roku 2015.
Zbrusu nové modely Range Rover Evoque  
a Freelander 2 jsou vybaveny inteligentním 
systémem Stop/Start (u vozidel s naftovým
motorem a manuální převodovkou),
inteligentním systémem řízení výkonu
(IPSM s regeneračním brzděním),
a to jsou jen dva přiklady technologií
e_TERRAIN TECHNOLOGIES, které
snižují emise uhlíku našich vozidel.
A co víc, adaptivní dynamické systémy
z dílny Range Rover neustále sledují 
výkon vozu a zlepšují tak jeho řízení
a emisní efektivitu.

UDRŽITELNÁ VÝROBA. 
PoUžÍvÁnÍ MÉně ZDRojů 
a vYTvÁŘenÍ MÉně oDPaDU

Výrobní zařízení světové třídy 
s osvědčením ISO14001 od roku 1998.  
Naše aktivity zahrnují zefektivnění
spotřeby energie továrnami, omezení
naježděných kilometrů a kompenzace
uhlíku v emisích CO2 výrobních
a montážních jednotek. Ale tím
to nekončí. Každé nové vozidlo je
navrženo tak, aby bylo z 95 %
recyklovatelné a znovu použitelné –
s 85 % recyklovatelnými a dalšími
10 %, které mohou být použity
k výrobě energie.

KOMPENZOVÁNÍ CO2. 
InveSTovÁnÍ Do PRojeKTů 
oBnovITeLnÉ eneRgIe, ZMěnY 
TeCHnoLogIe a eneRgeTICKÉ 
ÚČInnoSTI

Za každou tunu CO2 ušlou během 
výroby našich nových vozidel společnost  
Land Rover investuje  
do projektů redukce uhlíku, které snižují 
ekvivalentní tunu CO2 na jiném místě.  
Kompenzace CO2, nezávisle spravovaná 
úřadem péče o ochranu klimatu  
ClimateCare a Fórem pro budoucnost,  
nám nyní umožňuje přijímat opatření  
ke snížení dopadu na životní prostředí  
jako součást komplexního plánu  
řízení uhlíku.

FAKTA
Do roku 2012 plánujeme
kompenzovat přibližně 3 000 000 tun  
emisí CO2.

SPOLUPRÁCE
V OBLASTI OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A HUMANITÁRNÍ OBLASTI. 
FUngUjÍCÍ SPoLUPRÁCe PRo
oCHRanU žIvoTnÍHo PRoSTŘeDÍ
a SPoLeČenSKÝ ZISK

Naše vozidla jsou navržena účelově 
a jsou používána organizacemi 
ochrany životního prostředí 
a humanitárními organizacemi 
po celém světě. Společnost Land Rover 
spolupracuje s pěti partnery 
globální ochrany životního prostředí 
a společnostmi Mezinárodní federace 
Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce (IFRC) a je hrdá, 
že může podporovat důležitou práci  
společností Royal Geographical 
Society (s IBG), Born Free, 
Earthwatch Institute, Biosphere  
Expeditions a China Exploration 
a Research Society.

FAKTA
V roce 2010 Land Rover společněs IFRC  
zahájil tříletou celosvětovoukamoaň nazanou 
„Reaching Vulnerable People around the World“. 
Land Rover podporuje práci IFRC, zachraňující  
lidské životy od roku 2007, a do dnešního  
dne poskytl ohroženým lidem po celem světě  
vice než 3,5 milionu liber ve finančních prostředcí 
ch a vozidlech.

v Land Roveru proto
investujeme do čtyř
klíčových oblastí:

FAKTA
Budeme využívat zhodnocení
životnosti, abychom porozuměli
vlivům našich vozidel na životni
prostředí, včetně využití programu 
e_TERRAIN TECHNOLOGIES počínaje
modelem Range Rover Evoque.

FAKTA
Zkušební přeměna odpadu 
tvořeného potravinami na energii 
v našem ústředí v Gaydonu ušetřila  
skládku 73 tun odpadu a zabránila  
vzniku 3,7 tun emisí CO2.




