
RANGE ROVER



Al sinds het idee voor de eerste Land Rover in 1947, hebben  
wij auto’s gecreëerd die grenzen verleggen. Die eigenaars  
uitdagen om nieuwe gebieden te verkennen en moeilijk terrein  
te overwinnen. Onze auto’s vormen de essentie van de ideeën  
van de ontwerpers en ingenieurs die ze hebben ontwikkeld.  
Met in elk model iconische, Britse designelementen die capaciteiten 
combineren met een evenwichtige uitstraling. Dat is de reden 
waarom wij grenzen blijven verleggen, conventies in twijfel trekken 
en elkaar uitdagen om verder te gaan. Land Rover stelt u in staat 
meer van uw wereld te maken, om ‘above and beyond’ te gaan.





VERFIJND EN MODERN. DIT IS  
EEN RANGE ROVER MET 
ONGEËVENAARDE  
KARAKTERTREKKEN UIT  
EEN UNIEKE FAMILIELIJN.

Gerry McGovern.  
Land Rover Design Director & Chief Creative Officer.

Scan om de Range Rover in actie te zien. 

De foto’s in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties kunnen 
derhalve afwijken van die van de uitvoeringen in ons land. Uw dealer geeft u graag meer informatie. 
De afbeelding rechts toont de Range Rover Autobiography Long Wheelbase in Loire Blue, 
uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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DESIGN

EXTERIEUR
Met zijn drie klassieke designlijnen – de 
onderste accentlijn, de doorlopende taillelijn 
en de zwevende daklijn – heeft de Range Rover 
een onmiskenbare vormgeving. Het iconische 
silhouet loopt subtiel af en heeft fraaie rondingen. 
Het ontwerpelement van het ‘zwevende dak’ 
wordt benadrukt door grote, vlak liggende 
ruiten en zwarte dakstijlen. Verder accentueren 
deze details de gestroomlijnde en elegante 
vorm van de auto.

Het frisse en eigentijdse design is aangevuld 
met zorgvuldig gecreëerde details die de 
Range Rover zijn markante karakter geven. 

Het eerste dat opvalt, is de moderne interpretatie 
van de luchtroosters in de flanken, die zijn 
uitgevoerd als ‘vent blades’ op de voorportieren. 

Helemaal onderaan lopen accentlijnen naar 
achteren rond de carrosserie. Optionele 
adaptive Xenon-koplampen die meedraaien  
met de besturing dragen eveneens bij aan  
de uitstraling van de auto.

De afbeeldingen boven en rechts tonen de Range Rover Autobiography in Indus Silver, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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INTERIEUR
Raffinement is vanzelfsprekend in een Range Rover.  

De ambiance geeft inzittenden het gevoel dat 
ze worden verwend met rust en luxueus comfort. 
Het interieur combineert doordacht design met 
prachtige afwerking. De brede middenconsole  
en het nieuwe 10” breedbeeld touchscreen  
plaatsen essentiële bedieningselementen onder  
direct handbereik.

Strakke oppervlakken en het gebruik van zacht 
en soepel leder, houtfineer en tot hoogglans 
gepolijste metalen details creëren een  
comfortabele en eigentijdse ambiance. 

Het soort leder is afhankelijk van de Range Rover 
uitvoering van uw keuze, maar voelt altijd heerlijk 
zacht en soepel aan. Het verfraait het interieur 
op onvergelijkbare wijze en bedekt desgewenst 
nagenoeg elk oppervlak, van stoelen en dashboard 
tot portieren en hemelbekleding. De Range Rover 
Vogue SE, Autobiography, SVAutobiography 
Dynamic en SVAutobiography Long Wheelbase 
zijn uitgevoerd met Semi-aniline leder, waarvan 
de huiden met de hand zijn geselecteerd voor 
uitzonderlijke souplesse en natuurlijke uitstraling.

De pasvorm en afwerking zijn uiteraard van 
het allerhoogste niveau. Unieke, met de hand 
aangebrachte, dubbele stiknaden worden door  
het hele interieur toegepast en elk aspect hiervan 
is zorgvuldig bepaald; van de lengte en richting 
van de stiksels tot slag, dikte en materiaal van  
het garen. Zelfs de afmeting en vorm van de  
naald zijn nauwkeurig bepaald.

De afbeelding rechts toont het interieur van de Range Rover Vogue in Espresso/Ivory met Ivory stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer, 
uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

8



DESIGN 9





ABSOLUTE AANDACHT VOOR DETAIL 
De aandacht voor superieur vakmanschap 
blijkt bijvoorbeeld uit de massieve metalen 
interieurdetails die koel aanvoelen, er fantastisch 
uitzien en een stijlvol contrast vormen met het 
prachtige leder en houtfineer. 

In het oog springende voorbeelden zijn de lijsten 
in Brushed aluminium aan weerszijden van de 
middenconsole, de Drive Select-draaiknop en de 
markante ventilatieroosters, waarvan de lamellen 
zijn voorzien van accenten in Satin Chrome.

Typerend voor de aandacht voor detail is het 
proces dat wordt gebruikt voor de afwerking van 
het aluminium voor de middenconsole. Bij dit 
unieke proces doorloopt het materiaal meer dan 
20 verschillende behandelingen om de sublieme 
afwerking te realiseren.

De afbeeldingen links en boven tonen het interieur van de Range Rover SVAutobiography  
Long Wheelbase in Navy/Ivory met Ivory stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer. DESIGN 11



BAGAGERUIMTE
Of u nu vertrekt voor een operaweekend 
in Milaan of een week skiën in Verbier 
met aansluitend bezoek aan Genève, de 
Range Rover heeft voldoende bagageruimte 
voor elke reis. Standaard hebt u de beschikking 
over een inhoud van 909 liter en wanneer  
de achterbank is neergeklapt neemt dat toe  
tot maar liefst 2.030 liter (2.345 liter op  
Long Wheelbase). 

De Range Rover biedt dus niet alleen de 
allerhoogste niveaus van raffinement en 
comfort, maar ook royale ruimte voor het 
gemakkelijk meenemen van uw bagage  
of grote lading.

5 ZITPLAATSEN
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4 ZITPLAATSEN 3 ZITPLAATSEN 2 ZITPLAATSEN EXECUTIVE CLASS  
SEATING ACHTERIN

(zitplaatsen achterin  
niet neerklapbaar)
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LONG WHEELBASE
EXTERIEUR
De Range Rover Long Wheelbase is direct 
herkenbaar, fantastisch geconstrueerd en prachtig 
uitgerust. Deze carrosseriestijl onderscheidt zich  
door unieke kenmerken, zoals karakteristieke  
‘L’-badges op de onderzijde van de voorportieren 
en buitenspiegelkappen in Narvik Black. Hoewel de 
carrosserie 200 mm langer is, verschilt het silhouet 
nauwelijks van dat van de Standard Wheelbase.

De afbeelding links toont de Range Rover Autobiography Long 
Wheelbase in Loire Blue, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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INTERIEUR
De Range Rover Long Wheelbase versterkt het 
gevoel van ongeëvenaard comfort nog meer. 
Deze carrosserie-uitvoering biedt achterpassagiers 
niet alleen 186 mm meer beenruimte, maar 
ook een over een grotere hoek van 17 graden 
verstelbare achterbankleuning. 

Met de functie Passenger Seat Away kan de 
voorpassagiersstoel vanaf de achterbank 
naar voren worden geschoven voor nog meer 
beenruimte en comfort. 

Deze carrosseriestijl heeft een extra, diep, 
verlicht bergvak in de middenconsole voor 
de achterpassagiers en bergvakken in de 
achterportieren die zowel standaard zijn in 
combinatie met de achterbank als met  
Executive Class Seating achterin. Voor extra 
comfort zijn de achterportierruiten voorzien  
van elektrisch bediende zonneschermen  
en is een glazen panoramadak standaard.

De afbeeldingen boven en rechts tonen het interieur van de Range Rover Autobiography in Navy/Cirrus met Cirrus stoelbekleding  
en Grand Black houtfineer, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.16
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SPECIAL VEHICLE 
OPERATIONS
De Range Rover SVAutobiography Dynamic 
en SVAutobiography Long Wheelbase, die zijn 
ontwikkeld door Special Vehicle Operations (SVO) – 
Land Rover’s afdeling voor maatwerk, luxueuze editions 
en performance-modellen – vormen het summum van 
prestaties en luxe.

De SVAutobiography Dynamic biedt het vermogen en  
de handling die passen bij zijn exclusieve exterieur.  
Zo verwijst zijn lagere houding naar het pretatiepotentieel 
van deze speciale Range Rover. De SVAutobiography 
Dynamic combineert maximaal rijplezier voor de 
bestuurder met alle luxe die je van het dynamische 
topmodel van het Range Rover programma verwacht.

De SVAutobiography Long Wheelbase is onze meest 
luxueuze en aantrekkelijke Range Rover ooit. Deze is 
exclusief beschikbaar als Long Wheelbase en biedt 
ongeëvenaarde luxe, comfort en verfijning – de ultieme 
Range Rover.  

Het vakmanschap en de expertise van SVO spreken 
duidelijk uit het unieke design, de precisietechniek 
en het ongeëvenaarde niveau van raffinement dat is 
gecombineerd om de SVAutobiography Dynamic en  
de SVAutobiography Long Wheelbase te creëren.

De afbeelding links toont de Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase met  
Duo Tone lak in Corris Grey en Santorini Black, uitgevoerd met opties tegen meerprijs. DESIGN 19
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DESIGN

EXTERIEUR
De SVAutobiography Dynamic is ontworpen voor 
luxueuze prestaties, waarbij de vloeiende lijnen 
van zijn eigentijdse design overal ter wereld de 
aandacht trekken. 

Met zijn dynamische afstemming van onderstel, 
besturing, uitlaatsysteem en wielophanging is de 
SVAutobiography Dynamic 8 mm verlaagd ten 
opzichte van de standaard Range Rover – deze 
krachtige houding verwijst naar het vermogen en 
de prestaties van dit model.  

Unieke accenten in Graphite Atlas, karakteristieke, 
rode BremboTM-remklauwen en exclusieve 
lichtmetalen velgen dragen bij aan de visuele 
aantrekkingskracht van de auto.  

De SVAutobiography Dynamic biedt een nieuw  
en nog hoger niveau van handling en prestaties, 
zodat de bestuurder nog meer van het rijden  
kan genieten.

Brembo is een geregistreerde merknaam van Freni Brembo S.p.A. 
De afbeelding links toont de Range Rover SVAutobiography Dynamic  
in Firenze Red, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

HET MARKANTE EXTERIEUR VAN DE RANGE ROVER 
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC IS KLASSIEK TIJDLOOS.  
MET ZIJN KRACHTIGE V8-MOTOR BIEDT HIJ DE  
PRESTATIES EN HANDLING DIE PASSEN BIJ ZIJN 
DYNAMISCHE UITSTRALING.

John Edwards. 
Managing Director Special Vehicle Operations.

SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC
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De afbeeldingen links en boven tonen het interieur van de Range Rover SVAutobiography Dynamic in Ebony/Pimento met stoelbekleding  
in Ebony/Pimento en Grand Black houtfineer met ingelegde accentlijn in Red. Getoonde auto is uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

INTERIEUR
Met zijn luxueuze comfort en stijl is het interieur 
van de SVAutobiography Dynamic het absolute 
summum van subliem vakmanschap.

De lederen bekleding voelt aangenaam soepel 
aan. Alleen de allerbeste huiden zijn verwerkt voor 
elementen en diamond quilted stoelbekleding van 
het interieur. Een gerasterde afwerking van metalen 
interieurdetails, zoals de Start-/Stop-knop en de 
pedalen, draagt bij aan het gevoel van raffinement.

De Drive Select-draaiknop en het Grand Black 
houtfineer in voor- en achterportieren zijn 
uitgevoerd met een unieke accentlijn in Red, 
die de geheel eigen persoonlijkheid van de 
SVAutobiography Dynamic optisch benadrukt.
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SVAUTOBIOGRAPHY 
LONG WHEELBASE 
EXTERIEUR
Vakmanschap raakt nooit uit de mode en 
elke SVAutobiography Long Wheelbase is 
gebaseerd op meer dan 45 jaar expertise in 
het ontwerpen en bouwen van Range Rovers.  

Uit elk speciaal aspect spreekt élégance 
en aandacht voor detail. Elke auto is 
uitgevoerd met luxueuze designelementen, 
zoals de unieke grille en het 
‘RANGE ROVER’ woordmerk op motorkap 
en achterklep in donker rastereffect met 
omlijsting in Bright Chrome.

De SVAutobiography Long Wheelbase 
heeft een krachtige en elegante houding, 
versterkt door zijn 200 mm grotere lengte. 
De vent blades op de voorportieren in 
carrosseriekleur zijn afgezet met accenten 
in Bright Chrome. Andere elementen 
zijn portiergrepen in Bright Chrome en 
carrosseriekleur en signature-lijst achterklep 
in Bright Chrome. Unieke 21” of 22” 
lichtmetalen velgen ronden het luxueuze 
design af.

Afhankelijk van uw persoonlijke smaak  
kunt u ook kiezen voor een exterieur in  
Duo Tone-lak. Daarbij is er keuze uit  
25 lakkleuren¹) voor onder de taillelijn, met 
een afwerking in Santorini Black daarboven. 
Het resultaat is een absoluut prestigieuze 
uitvoering. 

1) Duo Tone-lak alleen beschikbaar op SVAutobiography Long Wheelbase. Zie pagina 105. 
De afbeelding rechts toont de Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase met Duo Tone-lak in Corris Grey en Santorini Black, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

DE RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE  
IS HET SUMMUM VAN VERFIJND DESIGN. ALS ONZE MEEST  
LUXUEUZE UITVOERING TOT NU TOE, IS DEZE AUTO  
GEBOUWD MET UITERST ZORGVULDIGE PRECISIE. HET  
RESULTAAT: EEN SUPERIEURE AANDACHT VOOR DETAIL.

John Edwards. 
Managing Director Special Vehicle Operations.
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De afbeeldingen links en boven tonen het interieur van de Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase in Lunar/Cirrus  
met Cirrus stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

INTERIEUR
Het interieur van de Range Rover SVAutobiography 
Long Wheelbase is het summum van verfijnd, 
exclusief en luxueus leven. 

De aandacht voor zelfs de allerkleinste details spreekt 
uit alles dat u ziet en aanraakt. Van de middenconsole 
achterin, met fleskoeler en uitklapbare werktafeltjes, 
tot het unieke stoelontwerp met uitklapbare 
onderbeensteun rechts achterin, straalt de auto 
zelfvertrouwen en kalme beheersing uit.

Een gerasterde afwerking van interieurdetails, zoals de 
omlijsting van de Start-/Stop-knop, de draaiknoppen 
van dashboard en verstelbare middenarmsteunen, en 
de bekerhouders in Satin Brushed aluminium dragen 
bij aan de exclusieve uitstraling. De contactsleutel 
heeft ook een gerasterde afwerking en 
‘Autobiography’ inscriptie.

Tot de exclusieve opties behoren een uitschuifbare 
bagageruimtevloer in hoogwaardig houtfineer en 
Event Seating. Dit laatste biedt twee comfortabele 
en luxueuze lederen zitplaatsen voor op de onderste 
achterklep (bij stilstaande auto) voor bijvoorbeeld een  
picknick of gebruik als tribune bij outdoor-evenementen.

DESIGN 27



WIELOPHANGING
Het is zeer onwaarschijnlijk dat u een Land Rover zwaarder 
belast dan wij al hebben gedaan. Om een ongeëvenaarde 
omvang van dynamische capaciteiten te garanderen, op 
de weg en offroad, worden auto’s op onze state-of-the-art 
testbank blootgesteld aan omgerekend tien jaar van de 
allerzwaarste rijbelastingen.

RIJTECHNOLOGIE

TESTPROGRAMMA
Voordat een auto de Land Rover badge mag dragen, moet hij eerst een serie uiterst zware tests doorstaan 
om te bewijzen dat hij de allerhoogste niveaus van luxe, prestaties en capaciteiten biedt.

OFFROAD
Van de ijskoude testbanen in Arjeplog, Zweden, tot de 
meedogenloze zandwoestijn van Dubai integreren wij onze 
legendarische all-terrain prestaties tot in het diepste DNA 
van elk Land Rover model. Tijdens de ontwikkeling van 
onze prototypes moeten ze meer dan 8.500 km afleggen 
onder de allerzwaarste offroad-condities.

SEMI-ANECHOÏSCHE KAMER
In het ‘neutrale geluid’ van onze semi-anechoïsche kamer 
stellen wij het interieur bloot aan een grote variatie aan 
frequenties en trillingen, zodat wij er zeker van zijn dat 
de Range Rover bij elke snelheid en op elk oppervlak 
geraffineerd klinkt.

MOESSONREGEN
In onze moessonregen-simulator kunnen wij in korte tijd 
zo’n 85.000 liter speciaal gekleurd water laten neerstromen 
op onze auto’s, waarbij wij ze tot 45° kunnen kantelen. 
Daarbij controleren wij ze met UV-licht op lekkages.  
Zo zorgen wij dat onze auto’s probleemloos door water 
kunnen waden of tropische regenstormen kunnen  
doorstaan zonder dat er een druppel binnenkomt.

WINDSNELHEID
In klimaatkamers kunnen wij enkele van de zwaarste 
windcondities nabootsen waar de Range Rover in het echt 
mee te maken kan krijgen. Niet alleen zijwind van 180 km/h, 
maar ook situaties met hoge temperatuur en weinig wind. 
Alleen door alle systemen maximaal te belasten kunnen  
wij echte betrouwbaarheid ontwikkelen.

HEET EN KOUD WEER
In de echte wereld en in onze klimaatkamers kunnen wij 
auto’s bevriezen tot -40° C en bakken tot 50° C. Belangrijke 
functies en systemen worden vervolgens getest volgens 
onze uiterst strenge normen. Zo bent u zelfs op de meest 
afgelegen locaties verzekerd van comfort en gemoedsrust.
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TERRAIN  
RESPONSE
Met zijn volledig aluminium carrosserie en pure 
Land Rover capaciteiten biedt de Range Rover 
ongelooflijke offroad-prestaties. 

Ons unieke Terrain Response 2-systeem¹)

analyseert zelf de actuele rijomstandigheden en 
kiest automatisch de instellingen voor optimaal 
rijgedrag en maximale tractie door de respons 
van motor, transmissie, centraal differentieel en 
onderstelregelsystemen aan te passen aan de 
eigenschappen van de betreffende ondergrond. 

Zelfs wanneer het systeem niet in de ‘Auto’-stand 
staat, geeft Terrain Response 2 de bestuurder  
extra advies, bijvoorbeeld wanneer het verstandig 
is om lage gearing en offroad-rijhoogte te kiezen. 
Er zijn vijf Terrain Response-standen: Algemeen,  
Gras/Grind/Sneeuw, Modder/Sporen, Zand en 
Rotsen/Kruip.

ALL TERRAIN  
PROGRESS 
CONTROL
All Terrain Progress Control²) is een state-of-the-
art systeem dat de bestuurder in staat stelt om 
een constante snelheid aan te houden onder 
uitdagende omstandigheden.

Het systeem werkt als een cruise control voor  
lage snelheden tussen 2 en 30 km/h, waarbij  
de bestuurder zich volledig kan concentreren  
op het sturen en het vinden van een pad tussen 
obstakels door.

Het systeem, dat is ontwikkeld door Land Rover’s 
toonaangevende all-terrain specialisten, werkt 
naadloos samen met vierwielaandrijving, Terrain 
Response 2 en tractie- en remsystemen.

Zodra All Terrain Progress Control is geactiveerd, 
kunnen de standaard ‘+/-’ cruise control-toetsen op 
het stuurwiel worden gebruikt om de snelheid in te 
stellen. Gebruik van rem- en gaspedaal onderdrukt 
de ingestelde snelheid, waarbij licht remmen de 
ingestelde snelheid reduceert.

LOW TRACTION 
LAUNCH
De Range Rover is uitgerust met een specifieke 
wegrij-functie, waarmee de auto soepel en 
gemakkelijk vanuit stilstand kan optrekken, zelfs 
op moeilijke ondergrond met weinig grip, zoals ijs, 
sneeuw of nat gras.

ELEKTRONISCH 
GESTUURDE 
LUCHTVERING
Het zelfverzekerde en evenwichtige rijgedrag van 
de Range Rover wordt nog verder versterkt door 
de geavanceerde luchtvering op voor- en achteras, 
die een uitzonderlijk grote wielarticulatie en balans 
mogelijk maakt. 

De luchtvering is berekend op zware rijcondities. 
Het systeem is ontworpen om de Range Rover 
een hoogwaardig en stabiel rijgedrag te geven, 
ongeacht de ondergrond. Voor de beste rijkwaliteit 
schakelt het systeem indien nodig automatisch 
tussen verschillende rijhoogtes.

1) Standaard op Vogue SE, Autobiography, SVAutobiography Dynamic en SVAutobiography Long Wheelbase.   2) Niet beschikbaar op SDV6 Hybrid. 
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie pagina’s 76-97 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
De afbeelding rechts toont de Range Rover Vogue in Indus Silver, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie pagina’s 76-97 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie. 
De afbeelding rechts toont de Range Rover Autobiography in Indus Silver, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

HILL DESCENT 
CONTROL
Naast Terrain Response beschikt de Range Rover over 
een uniek programma all-terrain technologieën om 
prestaties en veiligheid te optimaliseren, inclusief  
Hill Descent Control (HDC).

Hill Descent Control helpt de bestuurder om moeilijke 
hellingen gecontroleerd af te dalen door een constante 
afdaalsnelheid aan te houden en de wielen individueel 
af te remmen. 

Hill Start Assist zorgt ervoor dat u niet achteruit rolt bij 
wegrijden op een helling. 

De Range Rover is ook uitgerust met Gradient Release 
Control (GRC) dat is ontworpen om te voorkomen dat 
de auto ongecontroleerd met grote snelheid wegrijdt op 
een steile afdaling, wanneer de bestuurder per ongeluk 
het rempedaal loslaat.

WADE  
SENSING
Wade Sensing (optie) maakt gebruik van sensoren in 
de buitenspiegels om de bestuurder extra informatie 
te verstrekken tijdens inrijden van en rijden door water. 
Een visuele weergave op het touchscreen verschaft 
real-time waad-informatie, inclusief de diepte van 
het water in verhouding tot de auto en de maximum 
doorwaaddiepte. 

De Range Rover biedt een indrukwekkende 
doorwaaddiepte van 900 mm, die deels mogelijk wordt 
gemaakt door een uniek luchtinlaatsysteem. Daarnaast 
wordt de hoek van de auto getoond op het touchscreen 
om te laten zien wanneer de auto dieper of ondieper 
water inrijdt. Dit aspect van het systeem is vooral 
handig in het donker wanneer het moeilijk is om de 
doorwaaddiepte te voorspellen. En wanneer u uit het 
water rijdt, zult u ontdekken dat de afloophoek van  
de Range Rover eveneens indrukwekkend groot is.
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ADAPTIVE 
DYNAMICS
Adaptive Dynamics zorgt dat de kilometers haast 
onmerkbaar worden afgelegd. Het systeem evalueert 
meer dan 500 keer per seconde de bewegingen van 
de auto en reageert direct op commando’s van de 
bestuurder of veranderingen in het wegoppervlak. 
Het resultaat is een nog grotere controle en minder 
overhellen van de carrosserie, voor een evenwichtig, 
vlak rijgedrag. 

Het systeem kan zelfs automatisch offroad-condities 
vaststellen en de demping overeenkomstig 
optimaliseren. Zo komen bestuurder en passagiers 
altijd ontspannen en minder vermoeid aan op  
hun bestemming.

DYNAMIC 
RESPONSE
Dynamic Response¹) verbetert de handling van 
de auto en het comfort voor de inzittenden door 
overhellen van de carrosserie in bochten of op 
ongelijk wegdek te reduceren. 

Het nieuwste tweekanaals systeem is in staat  
om voor- en achteras onafhankelijk van elkaar  
te regelen, waardoor Dynamic Response kan  
worden afgestemd om een grotere wendbaarheid 
bij lagere snelheid te combineren met grotere 
controle en stabiliteit bij hoge snelheid. 

Deze functie verbetert ook de offroad-
capaciteiten. Indien het systeem offroad-
omstandigheden detecteert, reduceert de 
regelmodule de mate van overhelcompensatie, 
waardoor een grotere wielarticulatie mogelijk 
wordt voor een beter contact tussen de wielen 
en de ondergrond, meer comfort voor de 
inzittenden en grotere carrosseriebeheersing  
bij lage snelheid.

1 NIET GECORRIGEERD OVERHELLEN

2 GECORRIGEERD OVERHELLEN

RIJTECHNOLOGIE
1) Alleen beschikbaar op SDV8 en V8 Supercharged.
De afbeeldingen links en boven tonen de Range Rover Autobiography Long Wheelbase in Loire Blue, uitgevoerd met opties tegen meerprijs. 35



BESTUURDERONDERSTEUNING

RIJTECHNOLOGIE

36



COMMAND DRIVING POSITION
Het rijgedrag van de Range Rover is zelfverzekerd en evenwichtig.  
De befaamde Command Driving Position geeft de bestuurder een hoge, 
overzichtelijke rijpositie. Deze biedt een vertrouwenwekkend overzicht 
over auto en omgeving. Dat gevoel van controle wordt versterkt door 
de relatief ver naar de zijkant geplaatste zitpositie van de bestuurder. 
Deze heeft daarmee een goed overzicht over de flank van de auto, 
belangrijk voor offroad-rijden, en een uitstekend zicht naar voren  
over het karakteristieke, verlaagde profiel van de motorkap. 

VIRTUEEL INSTRUMENTENPANEEL
Het 12,3” virtuele TFT-instrumentenpaneel maakt gebruik van 
hoge resolutie display- en kleurentechnologie voor weergave van 
belangrijke voertuigfuncties en gegevens, inclusief full-screen 
navigatie. Met elegante, virtuele instrumenten die in 3D chroom  
lijken te zijn uitgevoerd, kan het display worden afgestemd om  
de informatie te tonen die relevant is voor de actuele rijsituatie.

HEAD-UP DISPLAY 
Het Head-Up Display is een optie die belangrijke informatie, zoals 
snelheid, versnelling en navigatie-instructies, direct in het gezichtsveld 
van de bestuurder projecteert op de voorruit, zodat u uw aandacht bij 
weg en verkeer kunt houden en minder wordt afgeleid. 

Het innovatieve lasersysteem is beter bestand tegen aspecten als 
‘vervaging’ – het effect dat fel zonlicht heeft op systemen met LED-
technologie. Het display kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk 
van de voorkeur van de bestuurder.  

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering.  
Zie pagina’s 76-97 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie. 
De afbeelding links toont de Range Rover Autobiography Long Wheelbase in Santorini Black, 
uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

BESTUURDERONDERSTEUNING

TRAFFIC SIGN RECOGNITION MET 
INTELLIGENT SPEED LIMITER
Traffic Sign Recognition houdt u beter op de hoogte door 
bepaalde verkeersborden gemakkelijk zichtbaar te tonen in het 
instrumentenpaneel of op het Head-Up Display, indien beschikbaar. 
Het systeem kan ook variabele snelheidslimieten herkennen en, 
waar beschikbaar, informatie van het navigatiesysteem gebruiken 
voor grotere effectiviteit. Ook inhaalverboden kunnen worden 
herkend. Wanneer ingeschakeld, gebruikt Intelligent Speed Limiter 
informatie van Traffic Sign Recognition om de snelheid van de auto 
overeenkomstig aan te passen.
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De Range Rover biedt verschillende bestuurderondersteunende systemen om het rijden voor u en uw passagiers 
nog zelfverzekerder te maken. Deze functies bieden bijzonder innovatieve ideeën en technologieën, en helpen u 
om de meeste verkeerssituaties, rijden op de (snel) weg en zelfs rijden in het donker nog gemakkelijker te maken.

LANE KEEP ASSIST¹⁾  
EN DRIVER 
CONDITION MONITOR²⁾
Lane Keep Assist voelt wanneer uw auto 
ongemerkt buiten de eigen rijstrook komt 
en stuurt u rustig terug. Driver Condition 
Monitor detecteert wanneer u vermoeid 
begint te raken en waarschuwt u wanneer  
u beter een pauze kunt nemen.

ADAPTIVE CRUISE  
CONTROL MET QUEUE 
ASSIST EN INTELLIGENT 
EMERGENCY BRAKING
Bij rijden op de snelweg of in langzaam 
rijdend en stilstaand verkeer houdt dit 
systeem u op veilige afstand van een 
voorligger, zelfs wanneer deze tot stilstand 
komt. Zodra de voorligger weer gaat rijden, 
doet de Range Rover dat ook.  
Indien een botsing niet kan worden 
voorkomen, activeert Adaptive Cruise 
Control de Intelligent Emergency Braking. 
Dit systeem kan schade en letsel helpen 
reduceren door de auto automatisch af  
te remmen.

AUTONOMOUS  
EMERGENCY BRAKING
Indien bij rijden met gemiddelde 
snelheid het risico van een botsing wordt 
gedetecteerd, waarschuwt dit systeem  
de bestuurder, zodat u tijd hebt om in actie  
te komen. Wanneer er nog steeds risico 
is van een botsing en u hebt geen actie 
ondernomen, zal het systeem zelf de  
remmen activeren om de kracht van  
een mogelijke botsing te reduceren.

BLIND SPOT MONITOR  
MET REVERSE  
TRAFFIC DETECTION²⁾
Via een waarschuwingslampje in de 
betreffende buitenspiegel waarschuwt  
Blind Spot Monitor u voor auto’s in uw  
dode hoeken of die snel van achteren 
naderen. Reverse Traffic Detection, dat 
actief is tijdens achteruitrijden, waarschuwt 
u voor verkeer van weerszijden via visuele 
symbolen en een geluidssignaal. Zo weet  
u altijd wat er achter u gebeurt, ook  
wanneer uw zicht is belemmerd. 
Als optie is ook Blind Spot Assist met 
Reverse Traffic Detection beschikbaar.1)

1) Beschikbaar als onderdeel van Drive Pro Pack.   2) Beschikbaar als onderdeel van Drive Pack.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie pagina’s 76-97 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.38
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PARKEERTECHNOLOGIE
Het parkeren van uw auto in een drukke stad of op een vol parkeerterrein vereist vaak enig manoeuvreren. Daarom biedt  
de Range Rover systemen die u helpen om zelfverzekerd te parkeren en achteruit te rijden, zelfs in de krapste plekken.

PARK ASSIST – PARALLEL 
PARK, PARKING EXIT EN 
PERPENDICULAR PARK
Ons Park Assist-systeem maakt fileparkeren 
en dwars op de rijrichting parkeren 
gemakkelijker dan ooit door de auto zelf  
in een geschikte plek te sturen. U hoeft 
alleen de juiste versnelling te kiezen en  
de snelheid van de auto te regelen via gas- 
en rempedaal. Park Assist helpt u ook met 
uitparkeren, waarmee het systeem u alle 
parkeerstress uit handen neemt. Symbolen 
en meldingen op het display leiden u door 
de manoeuvre.

SURROUND  
CAMERA SYSTEM
Toont een 360° beeld van de directe 
omgeving op het touchscreen en maakt 
verschillende manoeuvres gemakkelijker, 
zoals het parkeren langs een stoeprand, 
het in-/uitrijden van krappe plekken en het 
verlaten van onoverzichtelijke uitritten.

ACHTERUITRIJCAMERA
Statische lijnen over het beeld van de 
achteruitrijcamera op het touchscreen 
geven de omtrek en de verwachte baan 
van de auto (op basis van de actuele 
stuurwielstand) aan en maken parkeren  
in krappe plekken zo gemakkelijk mogelijk.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie pagina’s 76-97 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie. 39





TREKTECHNOLOGIE
Met een trekgewicht tot 3.500 kg¹) en door 
het integreren van diverse technologieën is de 
Range Rover berekend op de meest veeleisende 
taken.

ELEKTRISCH UIT-/INKLAPBARE 
TREKHAAK 
De elektrisch uit-/inklapbare trekhaak (optie) is 
onzichtbaar achter de achterbumper verborgen en 
klapt met een druk op de knop in 12 seconden in of 
uit. Tijdens het uitklapproces is de trekhaak gevoelig 
voor obstakels en klapt indien nodig automatisch 
weer in.

AANKOPPELASSISTENT
De aankoppelassistent Tow Hitch Assist maakt 
het aankoppelen van een trailer aan de auto veel 
gemakkelijker door het proces te visualiseren.  
Op het touchscreen toont het de verwachte baan  
van de trekhaak naar de trailerkoppeling. 

TOW ASSIST
Onderweg helpt de functie Tow Assist bij achteruit- 
rijden door de baan van de trailer te voorspellen.  
Door de breedte van de trailer in te stellen kunt 
u zelfs nauwkeurige hulplijnen laten tonen op het 
touchscreen. Standaard bij Surround Camera System. 

ADVANCED TOW ASSIST
Met Advanced Tow Assist (optie) kunt u tijdens 
achteruitrijden de rijrichting van de trailer bepalen 
via de draaiknop van Terrain Response 2. Dit systeem 
regelt de besturing van de auto zodanig dat de trailer 
in de gewenste richting rijdt. Het touchscreen toont 
de huidige en de gewenste rijrichting van de trailer. 

TRAILER STABILITY ASSIST
Trailer Stability Assist (TSA) evalueert bewegingen 
van de auto om eventueel gevaarlijk pendelen van de 
trailer te constateren en remt vervolgens individuele 
wielen af om de combinatie van auto en trailer weer 
onder controle te brengen.

SURROUND CAMERA SYSTEM
Het Surround Camera System, inclusief de functie 
T-Junction View, brengt de directe omgeving rond 
de auto duidelijk in beeld op het kleuren touchscreen 
met hoge resolutie. Met behulp van vier onopvallend 
in de carrosserie geïntegreerde camera’s geeft het 
systeem een nagenoeg 360° beeld, inclusief een 
‘birds-eye’ overzicht. Het systeem maakt parkeren 
gemakkelijker en is ideaal voor aankoppelen van en 
rijden met een trailer. 

Verder is het mogelijk om beelden van meerdere 
camera’s te tonen en om beelden van camera’s in te 
zoomen en te verschuiven, om objecten die normaal 
gesproken niet zichtbaar zijn in beeld te brengen.

1) 3.000 kg voor SDV6 Hybrid, SVAutobiography Dynamic en SVAutobiography Long Wheelbase V8 Supercharged.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie pagina’s 76-97 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
De afbeelding links toont de Range Rover Autobiography in Indus Silver, uitgevoerd met opties tegen meerprijs. BESTUURDERONDERSTEUNING 41
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LAND ROVER INCONTROL

InControl is ons programma geavanceerde technologieën die u met uw Range Rover en met de buitenwereld verbinden.  
Het standaard InControl Touch Pro kan worden uitgebreid met het bijbehorende connectivity pack, InControl Connect Pro.

Krijg uw leven onder controle op landrover.com/incontrol42
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1) Standaard in Nederland. Zie ook pagina’s 76-97. 
InControl functies, en hun beschikbaarheid, verschillen per land. Uw dealer geeft u graag meer informatie.  
Voor bepaalde functies is een Micro SIM met geschikt datacontract benodigd. Uw dealer geeft u graag meer informatie. 
iPhone® is een geregistreerde merknaam van Apple Inc.  
Dekking van mobiele netwerken kan niet in alle locaties worden gegarandeerd.
Beschikbare functies kunnen verschillen per uitvoering. Zie de standaarduitrusting en opties op pagina’s 81 en 97. 

INCONTROL TOUCH PRO
InControl Touch Pro’s hard- en software van een nieuwe generatie tilt 
connectivity en entertainment in de Range Rover naar het allerhoogste 
niveau. Enkele belangrijke aspecten van InControl Touch Pro zijn: 

 – 10” Touchscreen
 – InControl Touch Pro navigatiesysteem
 – 12,3” Digitaal instrumentenpaneel met virtuele instrumenten  
en full-screen 3D kaartweergave van navigatiesysteem

 – MeridianTM audiosysteem 380 W met 12 luidsprekers  
en tweekanaals subwoofer

 – InControl Protect bestaat uit SOS Emergency call, Optimised Land Rover 
Assistance en Remote Essentials smartphone app

 – InControl Secure omvat een voertuigvolgsysteem bij diefstal van uw auto¹)

OPTIE

 – InControl Apps biedt speciale, door Land Rover goedgekeurde apps voor 
uw smartphone die via het touchscreen van de Range Rover kunnen worden 
gebruikt. Dit garandeert een veilig en gemakkelijk gebruik van apps die 
zijn geoptimaliseerd om aspecten van uw rijbeleving te ondersteunen 

 – DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
 – TV-functie (digitale ontvangst)
 – Rear Seat Entertainment
 – MeridianTM Surround Sound audiosysteem 825 W  
met 18 luidsprekers en tweekanaals subwoofer

 – MeridianTM Reference audiosysteem 1.700 W met 28 luidsprekers, 
tweekanaals subwoofer en Conversation Assist

INCONTROL TOUCH PRO
INCONTROL CONNECT PRO
Als optie kunt u de InControl Connect Pro diensten, technologieën en 
applicaties toevoegen voor het allerhoogste niveau van connectivity  
en gebruiksgemak, inclusief: 

 – InControl Apps
 – Remote Premium – een multifunctionele app die u in staat stelt om uw 
Range Rover op afstand te controleren en commando’s te geven.  
Functies zijn Remote Climate Control, Remote Lock & Unlock en  
Remote Beep & Flash

 –  InControl Pro Services – functies zijn WiFi-hotspot, Route Planner App, 
Live Services, Commute Mode, Arrival Mode en Arrival Mode Parking.
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PARKEERPLAATSEN VINDEN 
Wanneer u uw bestemming nadert, zal het InControl Touch 
Pro navigatiesysteem suggesties doen voor nabijgelegen 
parkeerplaatsen, inclusief aantal beschikbare plekken. Met 
slechts één klik wordt het adres toegevoegd en uw route 
geüpdatet. Arrival Mode Parking toont een 360° street 
view om u te helpen uw bestemming te herkennen.

10 MANIEREN 
OM UW LEVEN 
ONDER CONTROLE 
TE KRIJGEN
Vind een parkeerplaats, stream uw favoriete muziek en 
volg zelfs uw gestolen auto. Ontdek hoe InControl uw 
leven gemakkelijker kan maken. 

InControl functies, en hun beschikbaarheid, verschillen per land. Uw dealer geeft u graag meer informatie. Voor bepaalde functies is InControl Connect Pro  
en een Micro SIM met geschikt datacontract benodigd. Uw dealer geeft u graag meer informatie. Apple Watch® is een geregistreerde merknaam van Apple Inc. 
Dekking van mobiele netwerken kan niet in alle locaties worden gegarandeerd. InControl apps moet worden gedownload van de Apple/Android Store.  
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

PLANNEN VAN ROUTES
Gebruik voordat u vertrekt de Route Planner App of het 
online portaal om locaties te zoeken, op te slaan en uw 
bestemming in te stellen. De app gebruikt de Cloud om  
de bestemming automatisch naar het navigatiesysteem  
van uw auto te sturen.

BLIJF IN CONTACT
Voordat u instapt, kunt u uw ideale interieurtemperatuur al 
instellen met de Remote Premium App voor smartphones 
en Apple Watch. Onderweg kan de WiFi-hotspot in de auto 
een stabiele internetverbinding verzorgen, waarop tot acht 
apparaten kunnen worden aangesloten.

Krijg uw leven onder controle op landrover.com/incontrol

BLIJF GECONCENTREERD
Ons nieuwe InControl Touch Pro Voice Recognition 
spraakherkenningssysteem begrijpt normale gesproken 
instructies. Zo kunt u zich op weg en verkeer blijven  
concentreren, zonder andere afleiding.
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HULP IS ALTIJD BIJ DE HAND
Met InControl Protect worden de nooddiensten automatisch 
gewaarschuwd bij een ongeval. U kunt ook zelf contact met 
ze opnemen, via de toets in de hemelconsole. U kunt ook 
contact opnemen met Land Rover Optimised Assistance, 
voor uitgebreide hulp bij pech onderweg.

AANKOMSTTIJD DELEN
Deel uw verwachte aankomsttijd, zodat uw geselecteerde 
contact(en) exact weten hoe laat u aankomt, zoals berekend 
door het navigatiesysteem van de auto. Wanneer u vertraging 
hebt, kan Share ETA automatisch updates sturen via SMS of 
e-mail, zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

AUTO VOLGEN BIJ DIEFSTAL
Met InControl Secure wordt een stil alarm geactiveerd indien 
er wordt ingebroken in uw auto, waarbij een meldkamer de 
politie waarschuwt. Uw auto kan tevens worden gevolgd, 
zodat hij gemakkelijker kan worden teruggehaald.

DEUR-TOT-DEUR 
Zodra u hebt geparkeerd, zal de Route Planner App op uw 
smartphone u het laatste stuk naar uw bestemming leiden 
– een echte deur-tot-deur beleving, inclusief opties voor 
openbaar vervoer. Met de Remote Premium App kunt  
u ook uw auto controleren, zodat u zeker weet dat alle  
ruiten dicht zijn en de portieren zijn afgesloten.

INTELLIGENT ROUTE PLANNEN
Commute Mode stelt het systeem in staat uw dagelijkse 
ritten te ‘leren’ en u automatisch te adviseren over de 
verwachte reistijd, gebaseerd op live en historische 
verkeersinformatie, zonder dat u een bestemming hoeft  
in te voeren. Het systeem leert de routes die u neemt  
naar een bepaalde bestemming en adviseert u welke  
van deze het snelste is.

NOG SNELLER
InControl Touch Pro biedt een grotere verwerkings- 
snelheid dankzij een quad core processor en geïntegreerd  
Ethernet-netwerk.

Het startscherm kan naar wens worden gepersonaliseerd, 
met tot vier persoonlijke startschermen en meer dan  
60 snelkeuzetoetsen.
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MERIDIAN™ AUDIOSYSTEMEN
Meridian producten bieden het allerbeste in 
Britse technologie, design en vakmanschap. 
Evenals Land Rover. Het is een intuïtieve  
en persoonlijke beleving. De sound masters 
van Meridian hebben gebruikgemaakt van 
jarenlang psychoakoestisch onderzoek,  
zodat u muziek in een nieuwe dimensie  
kunt beleven.

MERIDIAN REFERENCE  
AUDIOSYSTEEM (1.700 W) 
De sublieme geluidskwaliteit van het Meridian 
Signature Reference audiosysteem draagt  
bij aan de geraffineerde audiobeleving in  
de Range Rover. 

De 28 luidsprekers en de tweekanaals 
subwoofer van het 1.700 W-systeem zorgen 
ervoor dat u alles met absolute puurheid  
hoort en voelt; van het diepe geluid van een  
bas tot het ijle gefluister van een klarinet. 

Meridian Trifield 3D-technologie1) geeft 
een grotere controle over de content van 
de surround- en zijkanalen, plus extra 
uitgangssignalen voor de luidsprekers in de 
hemelbekleding, waarmee op elke zitplaats 
een persoonlijke, realistische, driedimensionale 
luisterbeleving wordt gerealiseerd. 

MERIDIAN SURROUND SOUND 
AUDIOSYSTEEM (825 W) 
Dit 825 W audiosysteem heeft 16 kanalen,  
18 luidsprekers en een tweekanaals 
subwoofer, die optimaal over het interieur zijn 
verdeeld. 

Het audiosysteem biedt ook Meridian Trifield- 
technologie om een fantastische luisterbeleving 
te creëren voor alle inzittenden. 

MERIDIAN AUDIOSYSTEEM 
(380 W)
Het 380 W Meridian audiosysteem heeft  
12 kanalen, 12 luidsprekers en een tweekanaals 
subwoofer, voor een optimale geluidskwaliteit. 

Meridian is een geregistreerde merknaam van Meridian Audio Ltd.
1) Trifield en het ‘three fields’ logo zijn geregistreerde merknamen van Trifield Productions Ltd.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering.  
Zie pagina 96 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
De afbeelding links toont het interieur van de Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase in Navy/Ivory. 
De afbeelding rechts toont de Range Rover Autobiography in Aruba met Ebony/Ivory interieur en Ivory stoelbekleding, 
uitgevoerd met opties tegen meerprijs.



MERIDIAN REFERENCE AUDIOSYSTEEM SUBWOOFER28 LUIDSPREKERS1.700 WATT
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De afbeelding links toont het interieur van de Range Rover Autobiography in Espresso/Ivory met  
Ivory stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

COMFORT VOOR IEDEREEN
ZITCOMFORT 
De massagefunctie (optie) voor de voorstoelen 
biedt vijf verschillende programma’s. Voor 
voorstoelen en achterbank zijn afhankelijk van 
de uitvoering tevens comfort-hoofdsteunen 
met verstelbare zijwangen beschikbaar. Een 
verstelbare achterbankleuning is standaard  
op alle uitvoeringen, met uitzondering van  
de SVAutobiography. 

Een extra verstelbaar bovendeel van de 
rugleuningen van de voorstoelen is een 
functie die bijdraagt aan nog meer zitcomfort 
voor bestuurder en voorpassagier. Andere 
stoelfuncties zijn verstelbare zijwangen  
voor de rugleuning, 4-voudig verstelbare  
lendensteun en koel-/verwarmfunctie.

PASSENGER SEAT AWAY
Afhankelijk van de uitvoering kunnen de achter- 
passagiers niet alleen hun eigen zitplaatsen 
verstellen, maar ook de voorpassagiersstoel. 
Deze kan in lengte worden versteld om de 
beenruimte achterin aan te passen. 

Enhanced Passenger Seat Away geeft vanuit 
de middenconsole achterin volledige controle 
over de voorpassagiersstoel, inclusief zithoek, 
en is alleen beschikbaar bij Executive Class 
Seating achterin.

EXECUTIVE CLASS  
SEATING ACHTERIN 
In het SUV-segment is er geen andere auto  
die zoveel luxe, comfort en raffinement biedt.

De Executive Class Seating achterin 
is standaard op de Range Rover 
SVAutobiography Long Wheelbase en een 
optie op de Autobiography of Vogue SE 
modellen. Deze twee individuele zitplaatsen 
bieden het summum van reiscomfort en 
beschikken al naar gelang de uitvoering 
onder meer over memoryfunctie, elektrisch 
verstelbare hoofdsteunen, middenarmsteun, 
verstelbare rugleuningen en massagefunctie. 
Bovendien kunnen ze worden gekoeld  
of verwarmd. 

De individuele zitplaatsen worden 
gescheiden door een elegante console met 
bedieningsschakelaars voor de zitplaatsen  
en ruimte voor een optioneel koelvak.
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AIRCONDITIONING
Om te zorgen dat de temperatuur in het 
interieur op het perfecte niveau blijft, ongeacht 
de weersomstandigheden, is de Range Rover 
uitgerust met een airconditioningsysteem 
met toonaangevende technologie. Dit 
systeem is het resultaat van een enorm zwaar 
ontwikkelingsprogramma, waarbij het onder 
real-world omstandigheden is getest bij 
temperaturen variërend van -40° tot 50° C. 

Er zijn twee varianten beschikbaar: een 3-zone 
systeem met aparte temperatuurregeling voor 
bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers 
of het premium 4-zone systeem met aparte 
bediening voor bestuurder, voorpassagier en 
achterpassagiers links en rechts. 

Met zijn onafhankelijke koel- en verwarmings- 
capaciteit biedt het 4-zone systeem een 
aanzienlijke verbetering in het luxueuze 
zitcomfort achterin, met meerdere ventilatie-
openingen op voet-, heup- en gezichtsniveau.

INTERIEURVOORVERWARMING 
MET TIMER EN 
AFSTANDSBEDIENING
Met de optionele interieurvoorverwarming met 
7-daagse timerfunctie en afstandsbediening 
kan de auto al voor het instappen worden 
verwarmd of geventileerd. 

Deze functie verwarmt de motor voor, waarbij 
restwarmte naar het interieur gaat, zodat de 
auto comfortabel warm is zodra u instapt. Het 
systeem kan direct worden ingeschakeld met 
de afstandsbediening of van tevoren worden 
geprogrammeerd via het touchscreen, zodat  
de auto elke ochtend op uw vaste vertrektijd  
is voorverwarmd.

CONFIGUREERBARE 
AMBIANCEVERLICHTING
Inzittenden kunnen de interieurverlichting 
aanpassen aan hun smaak. Het systeem laat 
zich eenvoudig bedienen en kan met tien 
kleuren en instelbare helderheid worden 
afgestemd voor de gewenste sfeer. De pure, 
elegante lijnen en de hoogwaardige materialen 
van het interieur worden geaccentueerd door 
zorgvuldig geïntegreerde LED ambiance- 
verlichting, die het interieur ’s nachts tot  
leven brengt. Beschikbaar als optie.

GLAZEN PANORAMADAK
Een groot, glazen panoramadak (vast of met 
elektrisch bediend schuif-/kanteldeel vóór) 
maakt het interieur van de Range Rover nog 
lichter en ruimer, en laat inzittenden genieten 
van de wereld om hen heen. Daarbij kan het 
elektrisch bediende zonnescherm onder het 
dak met een druk op de knop zorgen voor  
verduistering en meer privacy.

CONNECTIVITY. ENTERTAINMENT. COMFORT

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie pagina’s 76-97 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie. 
De afbeelding toont het interieur van de Range Rover Autobiography in Espresso/Ivory met Ivory stoelbekleding en glazen panoramadak met  
schuif-/kanteldeel vóór, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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COMFORT VOOR IEDEREEN
REAR SEAT ENTERTAINMENT
Het Rear Seat Entertainment-systeem (optie)  
is verkrijgbaar met twee 8” beeldschermen in  
de hoofdsteunen van de voorstoelen of twee 
10,2” beeldschermen tegen de rugleuningen.

De functie ‘Journey Status’ informeert de 
achterpassagiers via een pop-up over tijd en 
afstand tot de bestemming. Beide systemen 
worden geleverd met twee draadloze, digitale 
Whitefire® hoofdtelefoons en HDMI-, Mobile  
High-Definition Link- en USB-aansluitingen.

AUTOMATIC ACCESS HEIGHT
De aandacht voor detail spreekt uit alles dat u ziet 
en aanraakt. Zo verlaagt de functie Automatic 
Access Height de rijhoogte automatisch met 
50 mm zodra de auto is geparkeerd, voor 
gemakkelijker in- en uitstappen. Stijlvol  
arriveren op uw bestemming ging nog  
nooit zo relaxed.

GEDEELDE ACHTERKLEP
De gedeelde achterklep is een karakteristiek 
Range Rover element. De elektrisch bediende 
onderste achterklep vormt een handige 
zit- of staplaats voor een picknick of een 
sportief evenement, waarbij de eveneens 
elektrisch bediende bovenste achterklep extra 
bescherming kan bieden tegen de elementen. 
De bovenste en onderste achterklep kunnen 
onafhankelijk van elkaar worden geopend via de 
toetsen op de achterklep of gelijktijdig worden 
geopend via de afstandsbediening, terwijl de 
bovenste achterklep kan worden bediend via 
een toets op het dashboard.    

HANDSFREE ELEKTRISCHE 
ACHTERKLEPBEDIENING 
Deze functie zorgt voor nog meer 
gebruiksgemak in uw Range Rover. Met de 
handsfree elektrische achterklepbediening kan 
de bestuurder de achterklep heel eenvoudig 
bedienen (zowel openen als sluiten). Hiervoor 
hoeft hij/zij de voet slechts met een vloeiende 
beweging onder de achterzijde van de 
auto omhoog te brengen. De auto of de 
afstandsbediening hoeft hierbij niet te worden 
aangeraakt. Uiteraard kan het systeem worden 
gecombineerd met alle trekhaken.

 
WhiteFire® is een geregistreerde merknaam van Unwired Technology LLC en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering.  
Zie pagina’s 76-97 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
De afbeelding links toont het interieur van de Range Rover Autobiography in Ebony/Ivory met Ivory stoelbekleding en  
Grand Black houtfineer, uitgevoerd met opties tegen meerprijs. 
De afbeelding rechts toont de Range Rover Autobiography in Indus Silver, uitgevoerd met opties tegen meerprijs. CONNECTIVITY. ENTERTAINMENT. COMFORT 53



MOTOREN 

ACHTTRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Alle motoren voor de Range Rover zijn gecombineerd met 
de geavanceerde, elektronisch gestuurde ZF achttraps 
automatische transmissie. Deze is afgestemd door de 
Land Rover ingenieurs voor een zijdezacht schakelgedrag 
in combinatie met een extreem snelle respons en 
toonaangevende efficiency. Met acht nauw gespatieerde 
overbrengingsverhoudingen verlopen schakelhandelingen 
nagenoeg onmerkbaar, waarbij elke schakeling in slechts  
200 milliseconden wordt voltooid.

De transmissie kan ook worden bediend met de standaard 
schakelpaddles aan het stuurwiel, waarmee de bestuurder 
eventueel handmatig kan schakelen. 

De transmissie accepteert meerdere terugschakel- 
commando’s in één keer, waarbij een absoluut soepele 
overgang tussen versnellingen blijft behouden. De 
geoptimaliseerde, lichtgewicht achttraps automatische 
transmissie is de perfecte partner voor de koppelsterke 
benzine- en dieselmotoren, en draagt bij aan het  
efficiënte brandstofverbruik.

De transmissie is afgestemd om de koppelomvormer zo snel 
mogelijk te overbruggen, om zo slip en energieverliezen te 
beperken. De Transmission Idle Control ontkoppelt 70 procent 
van het aandrijfkoppel wanneer de auto stilstaat, de motor 
met stationair toerental draait en de transmissie in Drive staat. 
Daarmee wordt brandstofverbruik binnen de bebouwde kom 
en bij start/stopverkeer aanzienlijk gereduceerd. 

Bij lage buitentemperaturen selecteert de transmissie een 
lagere versnelling om een snelle opwarming van de motor 
te bevorderen, waardoor deze zo snel mogelijk zijn efficiënte 
arbeidstemperatuur bereikt.
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DIESELMOTOREN
TDV6 190 kW/258 pk
Met zijn krachtige maximum koppel van 600 Nm is de TDV6 
ontwikkeld voor geraffineerde, soepele en alerte prestaties, 
inclusief een acceleratie van 0-100 km/h in slechts 7,9 seconden.

De motor maakt gebruik van low-flow injectoren met acht 
inspuitopeningen. Deze zijn ontworpen voor een nog 
preciezere inspuiting en betere verneveling van de brandstof. 
Het inlaatsysteem heeft twee intercoolers om door de turbo 
gecomprimeerde inlaatlucht af te koelen en de motor is 
uitgevoerd met het nieuwste, intelligente tandem-solenoïd 
Stop/Startsysteem om brandstofverbruik en emissies  
te reduceren.  

SDV8 250 kW/339 pk
De SDV8 dieselmotor is exclusief voor de Range Rover 
ontworpen en ontwikkelt een vermogen van 250 kW/339 pk. 
De 4,4-liter ‘superdiesel’ combineert enorme vermogens- 
reserves met ongeëvenaard raffinement.

Met een maximum koppel van 740 Nm tussen 1.750 en 
2.250 tpm levert de SDV8 moeiteloze prestaties, zoals 
een acceleratie van 0-100 km/h in 6,9 seconden en een 
verbeterde CO2-emissie van 219 g/km.

De SDV8 realiseert zijn onvergelijkbare combinatie van 
superieur rijgedrag en toonaangevend raffinement dankzij 
een programma geavanceerde dieseltechnologieën, waaronder 
het innovatieve parallel-sequentiële turboconcept dat over 
het gehele toerengebied uitstekende prestaties combineert 
met grote souplesse en alerte respons. De motor heeft ook 
een intelligent Stop/Start-systeem om brandstofverbruik en 
emissies te reduceren.

MOTOREN

ACCELERATIE 0-100 KM/H 
(SECONDEN) 

TOPSNELHEID  
(KM/H) 

CO2-EMISSIES  
(G/KM) 

3.0 TDV6 Diesel 190 kW/258 pk SWB (LWB) 7,9 (8,3) 209 182

4.4 SDV8 Diesel 250 kW/339 pk SWB (LWB) 6,9 (7,2) 218 219

Zie pagina 69 voor beschikbare combinaties van motoren en uitvoeringen. 
Officiële EU-meetwaarden. De hier vermelde resultaten dienen uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden  
en vormen geen garantie voor het daadwerkelijke brandstofverbruik van de betreffende modellen. 55



BENZINEMOTOREN
V8 SUPERCHARGED 375 kW/510 pk
De enorme vermogens- en koppelreserves zorgen niet 
alleen voor uitstekende prestaties, zoals blijkt uit de 
acceleratie van 0-100 km/h in 5,4 seconden, maar ook 
voor een superieur raffinement.

De V8 heeft een compacte en lichtgewicht aluminium 
constructie, met een toonaangevend laag niveau van 
inwendige wrijving. De motor is geoptimaliseerd rond 
een state-of-the-art Bosch motormanagementsysteem. 
Deze stuurt onder meer een directe hoge druk 
brandstofinspuiting aan, met geavanceerde, centraal 
geplaatste, multigats, spray-guided injectoren.

De 510 pk motor is uitgerust met een Twin Vortex  
System (TVS) supercharger van de zesde generatie  
die een superieure thermodynamische efficiency  
en een extreem geraffineerd geluidsniveau biedt.

V8 SUPERCHARGED 405 kW/550 pk
Exclusief voor de SVAutobiography Dynamic en 
SVAutobiography Long Wheelbase. Deze V8 Supercharged- 
motor ontwikkelt 405 kW/550 pk vermogen en 680 Nm  
koppel; een toename van 40 pk en 55 Nm in vergelijking 
met de prestaties van de normale V8 Supercharged-
motor. Zo geniet u van een nog krachtigere, alertere en 
intuïtievere rijbeleving.

Deze indrukwekkende toename van de prestaties 
is gerealiseerd met een andere afstemming van 
motor en management om onder meer de maximale 
superchargerdruk te verhogen. Het maximum koppel 
wordt geleverd tussen 3.500 en 4.000 tpm.

ACCELERATIE 0-100 KM/H 
(SECONDEN)

TOPSNELHEID  
(KM/H)

CO2-EMISSIES  
(G/KM) 

5.0 V8 Supercharged Benzine 375 kW/510 pk  
SWB (LWB) 5,4 (5,5) 225/2501) 299

5.0 V8 Supercharged Benzine 405 kW/550 pk 
SVAutobiography Dynamic 5,4 225/2501) 299

5.0 V8 Supercharged Benzine 405 kW/550 pk 
SVAutobiography Long Wheelbase 5,5 225/2501) 299

1) Topsnelheid wanneer auto is uitgerust met 22” velgen.
Zie pagina 69 voor beschikbare combinaties van motoren en uitvoeringen. 
Officiële EU-meetwaarden. De hier vermelde resultaten dienen uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden  
en vormen geen garantie voor het daadwerkelijke brandstofverbruik van de betreffende modellen.56
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HYBRID
De Range Rover Hybrid was de eerste diesel-SUV van 
deze allure ter wereld. Hij is ontworpen om de beste 
capaciteiten, functionaliteit en veelzijdigheid te bieden 
in zijn klasse. Door de hybride technologieën volledig 
in de bodemgroep te integreren was het niet nodig om 
concessies te doen aan bodemvrijheid, aanloophoek, 
afloophoek en doorwaaddiepte. Deze auto is werkelijk 
100% hybride, 100% Land Rover.

Het lithium-ion accupakket is ingebouwd onder de vloer 
van de auto, zodat het bagagevolume of de ruimte in het 
interieur niet wordt gereduceerd. De accu wordt beschermd 
door een frame van boron-staal, zodat de volledige offroad- 
capaciteiten van de auto behouden blijven.

Aandacht voor de kleinste details staat centraal bij 
Land Rover. Daarom zijn zelfs de lichtmetalen velgen voor 
de Range Rover Hybrid ontworpen voor extra efficiency. 
Zo heeft het velgdesign spaken die aërodynamisch 
zijn gevormd, zodat ze tijdens hun beweging minder 
luchtweerstand creëren en daardoor minder vermogen 
nodig hebben om te blijven draaien. Tot slot heeft  
deze uitvoering unieke Hybrid-badges onder de 
vent blades op de voorportieren.

Kies uit vier Hybrid rijprogramma’s om de prestaties van  
de auto aan te passen aan uw wensen. 

 

Electric Vehicle (EV) Aan-modus: Optimaliseert hybride 
accuvermogen en is fluisterstil bij het rijden in de stad of 
door pittoreske dorpjes. 

Electric Vehicle (EV) Uit-modus: schakelt de standaard- 
instelling van de auto in, waarbij het hybride-systeem de 
efficiëntste combinatie selecteert van diesel en elektrische 
aandrijving om de gewenste hoeveelheid vermogen en 
koppel te leveren.

 

Sport-modus: geeft toegang tot prestaties van SDV8-
niveau. De respons op het gaspedaal wordt nog directer, 
waarbij een kleinere pedaalbeweging meer aandrijfkoppel 
vrijgeeft. Ideaal om bijvoorbeeld sneller en veiliger in te halen.

 

Auto Stop/Start Uit-modus: vergroot het aantal 
mogelijkheden om de accu op te laden, aangezien het 
Stop/Start-systeem bij deze optie wordt uitgeschakeld  
en de motor dus continu loopt.

De Range Rover Hybrid is getest op het meest uitdagende 
terrein, in de allerzwaarste testopstellingen en onder 
dezelfde extremen als elke andere Land Rover. Hybride 
technologie biedt een indrukwekkende efficiency.

De 3.0 SDV6 dieselmotor met 35 kW elektromotor ontwikkelt 
dezelfde prestaties als de SDV8 dieselmotor, maar met een 
CO2-emissie vanaf slechts 164 g/km, 10% minder (18 g/km) 
dan de TDV6-motor.

Innovatieve technologie zorgt voor een naadloze overdracht 
van energie tussen accu en motor. Deze energie wordt 
opgewekt door het regeneratief remproces, via elektro- 
hydraulische remmen op de achteras. Deze winnen de 
kinetische bewegingsenergie terug die normaal gesproken 
verloren gaat tijdens het remmen en slaat deze op in de accu.

Die energie wordt vervolgens gebruikt om de elektromotor 
aan te drijven en garandeert dat het extra koppel hiervan 
direct beschikbaar is.

Officiële EU-meetwaarden. De hier vermelde resultaten dienen uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden  
en vormen geen garantie voor het daadwerkelijke brandstofverbruik van de betreffende modellen.58



MOTOREN

V6 DIESEL-
MOTOR

TRANSMISSIE MET 
GEÏNTEGREERDE 

35 kW ELEKTROMOTOR

HIGH VOLTAGE ACCU EN 
OMVORMER PACK
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CARROSSERIE EN WIELOPHANGING 

ALUMINIUM CARROSSERIE 
’S WERELDS EERSTE SUV  
MET LICHTGEWICHT  
ALUMINIUM CONSTRUCTIE
De Range Rover is de eerste SUV ter wereld 
met een geavanceerde, geheel aluminium 
carrosserieconstructie waardoor hij lichter,  
zuiniger en duurzamer is.

De aluminium structuur is niet alleen veruit de 
lichtste in zijn klasse, maar ook nog eens immens 
sterk. De carrosserie is ontworpen om dezelfde 
offroad-belastingen te kunnen doorstaan als alle 
andere Land Rovers.

Voor de verbindingen in de constructie wordt 
gebruikgemaakt van klink- en lijmtechnieken 
die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor de 
luchtvaartindustrie en die door Land Rover zijn 
aangepast voor gebruik in autoconstructies. Dankzij 
deze productietechnieken hoeft geen gebruik 
te worden gemaakt van traditionele, energie-
intensieve methodes, zoals puntlassen. 

STATE-OF-THE-ART  
LICHTGEWICHT  
WIELOPHANGING
Een andere belangrijke factor voor de rijeigen- 
schappen van de Range Rover is de lichtgewicht 
architectuur van de wielophanging. Het totaal 
nieuwe ontwerp van het onderstel resulteert  
in de beste voertuigdynamiek in deze klasse. 

De onafhankelijke wielophanging is geconstrueerd  
uit lichtgewicht aluminium componenten en 
combineert een double wishbone voorwiel- 
ophanging met een geavanceerde multilink-
constructie achter.

Het lichtgewicht onderstel is gecombineerd 
met luchtvering aan alle vier de wielen om de 
veelzijdige eigenschappen van de auto op de 
weg en offroad te optimaliseren. De luchtveren 
bieden een variabele rijhoogte en zijn onderling 
verbonden voor maximale asarticulatie.

Om superieure prestaties te realiseren, zowel voor 
wat betreft rijkwaliteit als snel wisselen tussen 
verschillende rijhoogtes, zijn alle onderdelen 
van de luchtvering compleet nieuw ontworpen. 
De karakteristieke, verheven rijkwaliteit van de 
Range Rover is verfijnd door de toepassing van 
luchtveren vóór met een lage hysterese, waardoor 
deze in staat zijn om kleine oneffenheden nog 
effectiever te absorberen. De veren gebruiken een 
dunner, soepeler materiaal, dat wordt beschermd 
door een metalen mantel.

De afbeelding rechts toont de Range Rover Autobiography in Indus Silver, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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VEILIGHEID 

5* EURO NCAP-SCORE
De Range Rover voldoet aan of overtreft de allerzwaarste veiligheidsnormen ter wereld en 
heeft de maximale score van vijf sterren gekregen van EuroNCAP toen hij in 2012 werd getest. 
De geoptimaliseerde aluminium carrosseriestructuur beschermt de inzittenden met een enorm 
sterke en stabiele veiligheidskooi, die wordt aangevuld met een uitgebreid systeem van 
veiligheidsgordels en airbags. De botsstructuur werd uitgebreid geoptimaliseerd met behulp  
van state-of-the-art computersimulaties, waarmee de ingenieurs virtuele botsproeven konden 
uitvoeren ver voordat de daadwerkelijke prototypes beschikbaar waren. Het botsgedrag is getest 
tijdens een rigoureus programma van 70 full-vehicle botsproeven en meer dan 20 slee-tests.

‘CURTAIN’-HOOFDAIRBAGS  
MET OMROL-SENSOREN
In het geval van een aanrijding tegen de flank of over-
de-kop-slaan worden deze geactiveerd voor een grotere 
bescherming tegen hoofdletsel.

GORDELSPANNERS
Bieden extra bescherming bij een frontale botsing door  
de voorwaartse beweging van de inzittende  
te reduceren.

TWEETRAPS FRONTAIRBAGS VOOR 
BESTUURDER EN VOORPASSAGIER
Bij een zware botsing worden de airbags helemaal 
opgeblazen om de grootst mogelijke bescherming  
te bieden. Bij een lichtere aanrijding worden ze  
gedeeltelijk opgeblazen.

CONTROLESYSTEEM VOOR GEBRUIK 
VAN VEILIGHEIDSGORDELS
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1 TWEETRAPS FRONTAIRBAG 
BESTUURDER

2 TWEETRAPS FRONTAIRBAG 
VOORPASSAGIER

3 ‘CURTAIN’-HOOFDAIRBAG

4 ZIJ-AIRBAG

5 DEACTIVERINGSSCHAKELAAR VOOR 
AIRBAG VOORPASSAGIER

6 GORDELSPANNER

7 DUBBELE GORDELSPANNER

8 GELUIDSSIGNAAL BIJ NIET DRAGEN 
VEILIGHEIDSGORDELS

9 ISOFIX BEVESTIGINGSPUNTEN

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
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MILIEU

DUURZAAMHEID
EFFICIENCY BEVORDERT 
DUURZAAMHEID
De Range Rover demonstreert Land Rover’s inzet 
voor het verbeteren van de duurzaamheid van 
modellen en productie, en de vastbeslotenheid 
van het merk om auto’s op de markt te brengen 
die zowel relevant als bijzonder geliefd zijn. 
Met zijn lichtgewicht, aluminium structuur en 
geoptimaliseerde motoren – inclusief de Hybrid – 
speelt de Range Rover in op de toenemende vraag 
van klanten naar meer sociaal acceptabele auto’s in 
een CO2-bewuste wereld.

Zijn groenere kenmerken zijn het resultaat van 
een uitgebreide benadering om de ecologische 
belasting tijdens de hele lifecycle van de auto 
te reduceren, van ontwikkeling en productie, tot 
gebruik door de klant en recycling aan het einde 
van zijn leven.

DUURZAAM DESIGN, MET 
LIFECYCLE-STRATEGIE
Om de totale ecologische belasting van de auto 
te minimaliseren, is de Range Rover ontworpen 
volgens een lifecycle-strategie, gericht op het 
reduceren van de ecologische belasting over 
de hele lifecycle van de auto. Elk element 
van de lifecycle is geanalyseerd met het oog 
op verbruik van zo min mogelijk natuurlijke 
grondstoffen, gebruik van duurzamere materialen 
en minimaliseren van de hoeveelheid gegenereerd 
afval. Daartoe is in het ontwikkelingsproces een 
complete lifecycle-assessment geïntegreerd in 
overeenstemming met ISO 14040/14044.

De aluminium constructie van de Range Rover 
levert een belangrijke bijdrage aan zijn lagere 
ecologische belasting. Tot 50 procent van het 
gebruikte aluminium is afkomstig uit gerecyclede 
materialen. Dit resulteert in een significante 
besparing van energie en CO2-emissies.  
Waar mogelijk zijn gerecyclede en recyclebare 
materialen gebruikt in de Range Rover. Gemiddeld 
wordt in elke auto 31,5 kg aan gerecyclede 
kunststoffen toegepast, waarmee over de hele 
levensduur van dit model wordt voorkomen dat 
8.820 ton aan kunststof op de vuilstort belandt. 
Verder bevindt zich in elke auto zo’n 44,5 kg aan 
natuurlijke materialen, zoals leder en hout. 

Bridge of Weir leder, dat wordt geproduceerd 
volgens een ‘low carbon’ productieproces, 
versterkt de ecologische eigenschappen van 
de auto nog verder, terwijl het hout voor de 
interieurafwerking afkomstig is uit duurzaam 
beheerde bossen.

INTELLIGENT  
STOP/START-SYSTEEM
Voor de grootst mogelijke efficiency zijn alle 
Range Rover motoren uitgevoerd met laag-CO2-
technologieën, zoals een intelligent Stop/Start-
systeem, dat het verbruik met 5 tot 7 procent 
reduceert. Dit schakelt de motor automatisch uit 
wanneer de auto tot stilstand komt. De motor start 
weer direct zodra u uw voet van het rempedaal 
neemt. Het systeem heeft een Tandem Solenoïd-
startsysteem met eigen accu voor direct opnieuw 
starten van de motor.

De afbeelding links toont de Range Rover Autobiography in Indus Silver, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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De volgende pagina’s leiden u door een aantal stappen die het u gemakkelijker 
maken om uw Range Rover aan te passen aan uw lifestyle. U hebt verschillende 
keuzemogelijkheden: van het kiezen van de voor u ideale motor en uitvoering, 
tot exterieur- en interieurkleuren, velgen, afwerkingen en andere details die uw 
stijl bepalen.

Wanneer u uw opties op de auto wilt zien, ga dan naar onze online configurator  
op landrover.nl

1 2
STAP 1 
KIES UW MOTOR
Maak een keuze uit krachtige benzine- 
of dieselmotoren – of de zeer efficiënte 
diesel-hybride.

68-69 70-97

STAP 2 
KIES UW UITVOERING  
EN OPTIES
Vergelijk de standaarduitrusting en opties 
van de verschillende uitvoeringen.

DE RANGE ROVER BIEDT U EEN 
PROGRAMMA EXCLUSIEVE OPTIES  
OM UW AUTO TE PERSONALISEREN.
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Ga naar landrover.nl om uw auto online te configureren.

3 4 5 6
98-105 106-109 110-121

128

122-127

STAP 3 
KIES UW LAKKLEUR
Geef uitdrukking aan uw individuele smaak 
via een uitgebreid programma lakkleuren.

STAP 4 
KIES UW LICHTMETALEN 
VELGEN
Er is keuze uit verschillende lichtmetalen 
velgen; alle ontworpen om het exterieur- 
design aan te vullen.

STAP 5 
KIES UW INTERIEUR
Personaliseer uw interieur met de keuze  
uit zorgvuldig geselecteerde interieurkleuren  
en fraaie afwerkingen. U beschikt over  
volop mogelijkheden om uw interieur  
te personaliseren.

TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens en informatie over afmetingen, prestaties en specificaties. 

STAP 6 
KIES UW ACCESSOIRES
Met de unieke accessoires voor de Range Rover 
kunt u uw auto nog beter afstemmen op uw 
persoonlijke wensen.
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Ga naar landrover.nl om uw auto online te configureren.

STAP 1
KIES UW MOTOR 

1) Bij combinatie van diesel- en elektromotor. 
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. Officiële EU-meetwaarden.  
De hier vermelde resultaten dienen uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden en vormen geen garantie voor het daadwerkelijke brandstofverbruik van de betreffende modellen. Waarschuwing laag brandstofniveau: ca. 9 liter.   
De afbeelding links toont de Range Rover Autobiography in Indus Silver, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

PROGRAMMA
HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

MOTOR

TDV6 4 4 4 4

SDV6 Hybrid 4 4 4

SDV8 4 4 4

V8 SUPERCHARGED (510 pk) 4 4

V8 SUPERCHARGED (550 pk) 4 4

WIELBASIS

Standard Wheelbase (SWB) 4 4 4 4 4

Long Wheelbase (LWB) 4 4 4 4

AANDRIJVING, MOTORPRESTATIES EN BRANDSTOFVERBRUIK

DIESEL BENZINE

3.0 TDV6 3.0 SDV6 HYBRID 4.4 SDV8 5.0 V8 SUPERCHARGED 5.0 V8 SUPERCHARGED

AUTOMAAT AUTOMAAT AUTOMAAT AUTOMAAT AUTOMAAT

VERMOGEN (pk) 258 354 339 510 550

Aandrijving 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD

Maximum vermogen (kW/pk @ tpm) 190/258 @ 3.750 260/3541) @ 4.0001) 250/339 @ 3.500 375/510 @ 6.000-6.500 405/550 @ 6.000-6.500

Maximum koppel (Nm @ tpm) 600 @ 1.750-2.250 7001) @ 1.500-1.7501) 740 @ 1.750-2.250 625 @ 2.500-5.500 680 @ 3.500-4.000

Cilinderinhoud (cm³) 2.993 2.993 4.367 5.000 5.000

Aantal cilinders 6 6 8 8 8

Kleppen per cilinder 4 4 4 4 4

Positie en configuratie Langs-voorin geplaatste V6 Langs-voorin geplaatste V6 Langs-voorin geplaatste V8 Langs-voorin geplaatste V8 Langs-voorin geplaatste V8

BRANDSTOFVERBRUIK

Stad l/100 km 7,8 6,8 10,8 18,3 18,3

Buitenweg l/100 km 6,4 5,9 7,6 9,8 9,8

Gecombineerd l/100 km 6,9 6,2 8,4 12,8 12,8

CO2-emissie stad g/km 204 177 281 426 426

CO2-emissie buitenweg g/km 168 154 198 228 228

CO2-emissie gecombineerd g/km 182 164 219 299 299
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 

HSE VOGUE

Uitrusting van HSE:
 – Metalen dak
 – Grille: omlijsting in metaalkleur Dark Atlas,  
met raster en ribben in metaalkleur Dark Atlas 

 – Lamellen in buitenste luchtinlaten voorbumper,  
vent blades op portieren en portiergrepen  
in carrosseriekleur 

 – 19” ‘5-Split Spoke‘ lichtmetalen velgen ‘Styling 501‘ 
 – Xenon-koplampen
 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels met instapverlichting

 – Morzine hemelbekleding
 – Stoelbekleding in generfd leder 

 – 10-voudig verstelbare voorstoelen met 
verwarmfunctie, handmatig verstelbare 
achterbankleuning

 – Stuurwiel in leder met multifunctionele 
bedieningstoetsen

 – 3-Zone automatische airconditioning
 – 10” Touchscreen met InControl Touch 
Pro navigatiesysteem en 12,3” digitaal 
instrumentenpaneel

 – Meridian™ audiosysteem (380 W) 
 – Terrain Response
 – Achteruitrijcamera
 – Autonomous Emergency Braking
 – Lane Departure Warning

Extra-uitrusting t.o.v. HSE:
 – Surround Camera System 
 – Automatic High Beam Assist 
 – Automatisch dimmende buitenspiegels
 – Handsfree elektrische achterklepbediening
 – Keyless Entry met Start-/Stop-knop
 – Soft Door Close (sluitbekrachtiging voor portieren)
 – Vloermatten vóór en achter
 – TV-functie

Andere uitrusting t.o.v. HSE:
 – Grille: omlijsting in metaalkleur Dark Atlas,  
met raster en ribben in metaalkleur Atlas

 – 20” ‘5-Split Spoke‘ lichtmetalen velgen ‘Styling 502‘
 – Xenon-koplampen met signatureverlichting 
 – Stoelbekleding in geperforeerd Oxford leder 
 – 18-voudig verstelbare voorstoelen – koel-/verwarm-
baar, verwarmbare buitenste zitplaatsen achterbank, 
elektrisch verstelbare achterbankleuning

 – Verwarmbare stuurwielrand
 – Long Wheelbase-uitvoering inclusief: glazen 
panoramadak (vast), elektrisch bediende 
zonneschermen voor achterportierruiten, 
buitenspiegelkappen in Narvik Black

ELK UITRUSTINGSNIVEAU ONDERSCHEIDT  
ZICH DOOR UNIEKE KENMERKEN EN 
BESCHIKBARE MOTOREN.

Dit overzicht kan u helpen om uw ideale Range Rover te kiezen.  
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de  
verschillende uitvoeringen en hun standaarduitrustingen.

De afbeelding links toont de Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase in Carpathian Grey,  
uitgevoerd met opties tegen meerprijs. 71



VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY

Extra-uitrusting t.o.v. Vogue:
 – Alleen als Hybrid1) 
 – LED-mistlampen vóór
 – Configureerbare ambianceverlichting

Andere uitrusting t.o.v. Vogue:
 – Lamellen in buitenste luchtinlaten voorbumper  
en accentlijst voorbumper in Atlas 

 – Portiergrepen in Noble met inzet in carrosseriekleur 
 – Adaptive Xenon-koplampen met LED-
signatureverlichting 

 – 21” ‘6-Spoke‘ lichtmetalen velgen ‘Styling 602‘ 
 – Stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline leder
 – 20-voudig verstelbare voorstoelen – koel-/verwarm-
baar, verwarmbare buitenste zitplaatsen achterbank, 
elektrisch verstelbare achterbankleuning 

 – Meridian™ Surround Sound audiosysteem (825 W)
 – Terrain Response 2

Extra-uitrusting t.o.v. Vogue SE:
 – Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór 
 – ‘Autobiography‘-woordmerk in reliëf op midden  
van rugleuning achterbank 

 – Schakelpaddles aan stuurwiel in Noble  
 – Aluminium dorpellijsten voor voorportieren  
met ‘Autobiography‘-woordmerk en verlichting

 – All Terrain Progress Control2)

Andere uitrusting t.o.v. Vogue SE:
 – Grille: omlijsting in metaalkleur Dark Atlas,  
met raster in metaalkleur Atlas en ribben in Chrome

 – 21” ‘10-Spoke‘ lichtmetalen velgen ‘Styling 101‘3)

 – Alston hemelbekleding
 – 22-voudig verstelbare voorstoelen - koel-/verwarm-
baar, massagefunctie voorstoelen, koel-/verwarmbare 
buitenste zitplaatsen achterbank, elektrisch 
verstelbare achterbankleuning

 – 4-Zone automatische airconditioning
 – Long Wheelbase-uitvoering met: 24-voudig 
verstelbare voorstoelen

1) SDV6 Hybrid alleen beschikbaar voor Vogue SE, Autobiography en SVAutobiography Long Wheelbase.   2) Niet beschikbaar met SDV6 Hybrid. 
3) I.c.m. SDV6 Hybrid zijn standaard lichtmetalen velgen: 21” ‘6-Spoke‘ ‘Styling 602‘ in Diamond Turned Finish.72
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE

Extra-uitrusting t.o.v. Autobiography:
 – Uitsluitend als Standard Wheelbase  
met 550 pk V8 Supercharged-motor

 – Dynamic onderstel, besturing en wielophanging
 – Rode BremboTM-remklauwen
 – Vier uitlaatpijpen
 – Luxueuze, gerasterde afwerking van interieurdetails
 – Driver Condition Monitor
 – Traffic Sign Recognition met Intelligent Speed Limiter
 – Blind Spot Assist met Reverse Traffic Detection
 – Lane Keep Assist
 – Adaptive Cruise Control met Queue Assist  
en Intelligent Emergency Braking

 – 360° Park Distance Control
 – Park Assist – Parallel Park, Parking Exit  
en Perpendicular Park

Andere uitrusting t.o.v. Autobiography:
 – Grille in Graphite Atlas en ‘RANGE ROVER’ 
woordmerk op motorkap en achterklep  
in Graphite Atlas

 – Lamellen in buitenste luchtinlaten voorbumper  
en accentlijst voorbumper in Graphite Atlas

 – Portiergrepen in carrosseriekleur 
 – Vent blades op voorportieren in Graphite Atlas  
met accenten in Bright Chrome 

 – Dak en buitenspiegels in contrastkleur Black
 – 21” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen  
‘Styling 505’ in Dark Grey

 – Geperforeerd lederen hemelbekleding
 – Stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline  
leder met stiknaden in quilted-patroon 

 – 24-voudig verstelbare voorstoelen
 – Uniek Grand Black houtfineer met accentlijn in Red
 – Meridian™ Reference audiosysteem (1.700 W)

Extra-uitrusting t.o.v. Autobiography:
 – Luxueuze, gerasterde afwerking van interieurdetails 
 – Eektrisch bediende zonneschermen  
voor achterportierruiten 

 – Elektrisch uitklapbare werktafeltjes  
met afwerking in leder

 – Middenconsole achterin met fleskoeler
 – Driver Condition Monitor
 – Traffic Sign Recognition met Intelligent Speed Limiter
 – Blind Spot Assist met Reverse Traffic Detection
 – Lane Keep Assist
 – Adaptive Cruise Control met Queue Assist  
en Intelligent Emergency Braking

 – 360° Park Distance Control
 – Park Assist – Parallel Park, Parking Exit  
en Perpendicular Park

Andere uitrusting t.o.v. Autobiography:
 – ‘RANGE ROVER’ woordmerk met donker rastereffect 
en omlijsting in Bright Chrome

 – Unieke grille: Graphite Atlas & inzet in Bright Chrome
 – Portiergrepen in Bright Chrome met inzet in 
carrosseriekleur, signature-lijst achterklep in Bright 
Chrome, luchtinlaten voorbumper in Brigh Chrome

 – 21” ‘7-Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 706’  
in High Gloss Polished Finish 

 – Geperforeerd lederen hemelbekleding
 – 24-voudig verstelbare voorstoelen – koel-/verwarm-
baar en massagefunctie, koel-/verwarmbare 
zitplaatsen achterin 

 – Executive Class Seating achter met massage-
lendensteun, over grotere hoek verstelbare 
rugleuningen en onderbeensteun

 – Verwarmbaar stuurwiel in hout/Ebony leder
 – Meridian™ Reference audiosysteem (1.700 W) 

Brembo is een geregistreerde merknaam van Freni Brembo S.p.A 73



1) Afbeelding toont optionele 22” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 504’.   2) Optie.   3) Niet alle lakkleuren en contrastkleuren voor daken kunnen worden gecombineerd met alle Exterior Accents Packs. 
4) Niet i.c.m. dak in contrastkleur Indus Silver.   5) Portiergrepen in Santorini Black op Vogue. Omlijstingen portiergrepen in Santorini Black op Vogue SE en Autobiography.   6) Afhankelijk van Pack.
Zie pagina 83 voor meer informatie over beschikbaarheid.

PERSONALISEER HET EXTERIEUR – 
EXTERIEURACCENTEN

Er zijn ruime mogelijkheden om het exterieur van uw Range Rover af te stemmen op uw 
persoonlijke smaak. Zo kunnen de vent blades als optie worden uitgevoerd in Atlas. En als 
onderdeel van twee van de Exterior Accents Packs zijn deze ook beschikbaar in Dark Atlas. 
Daarnaast zijn ze verkrijgbaar als accessoire. Het Black Design Pack geeft het totale design 
van de Range Rover een nog assertievere uitstraling door individuele elementen uit te 
voeren in Gloss Black.

 – Grille: omlijsting in Dark Atlas, met raster  
en ribben in Atlas

 – Vent blades op voorportieren en portiergrepen  
in carrosseriekleur

 – Accentlijst voorbumper in Atlas
 – Lamellen in buitenste luchtinlaten voorbumper  
in carrosseriekleur

 – Accentlijsten op onderzijde portieren  
en achterspatborden in Atlas

 – Grille: omlijsting in Dark Atlas, met raster  
en ribben in Atlas

 – Vent blades op voorportieren in Atlas
 – Portiergrepen in carrosseriekleur
 – Accentlijst voorbumper in Atlas
 – Lamellen in buitenste luchtinlaten  
voorbumper in carrosseriekleur

 – Accentlijsten op onderzijde portieren  
en achterspatborden in metaalkleur Atlas

STANDAARD UITVOERING1) (GETOOND IS VOGUE MET LED-MISTLAMPEN2)) VENT BLADES IN ATLAS1) 3)
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 – Grille: omlijsting in Dark Atlas, met raster  
en ribben in Atlas 

 – Portiergrepen in carrosseriekleur
 – Vent blades op voorportieren in Dark Atlas6)

 – Accentlijst voorbumper in Dark Atlas
 – Lamellen in buitenste luchtinlaten voorbumper  
in Dark Atlas

 – Accentlijsten op onderzijde portieren  
en achterspatborden in Dark Atlas

 – Grille: omlijsting, raster en ribben in Santorini Black
 – Lamellen in buitenste luchtinlaten en accentlijst 
voorbumper in Santorini Black

 – Accentpaneel op achterzijde motorkap  
in Santorini Black

 – Vent blades op portieren in Santorini Black
 – Omlijstingen portiergrepen in Santorini Black5)

 – Accentlijsten op onderzijde portieren  
en achterspatborden in Santorini Black

 – Portiergrepen en buitenspiegelkappen  
in Santorini Black

 – Keuze uit twee velgen (21” en 22”) in Gloss Black 
met wielmoeren in Gloss Black

 – ‘RANGE ROVER’ woordmerk op motorkap  
en achterklep in Santorini Black

DARK ATLAS EXTERIOR ACCENT PACKS1) 3) 4) BLACK DESIGN PACK3) 4) (GETOOND IS AUTOBIOGRAPHY)
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STANDAARDUITRUSTING

4 Standaard   – Niet beschikbaar
1) Alleen i.c.m. TDV6, SDV6 Hybrid en SDV8.   2) Niet i.c.m. SDV6 Hybrid.   3) Niet i.c.m. 550 pk V8 Supercharged.    
4) Vier uitlaatpijpen alleen i.c.m. 550 pk V8 Supercharged.   5) Alleen i.c.m. SDV8 en V8 Supercharged.

Aandrijving, onderstel en rijdynamiek

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Preventiesysteem voor tanken verkeerde brandstof1) 4 4 4 4 – 4

Achttraps automatische transmissie 4 4 4 4 4 4

Twin-speed tussenbak met hoge en lage gearing 4 4 4 4 4 4

4WD 4 4 4 4 4 4

Adaptive Dynamics 4 4 4 4 4 4

Antiblokkeer remsysteem (ABS) 4 4 4 4 4 4

Automatic Access Height 4 4 4 4 4 4

Intelligent Stop/Start-systeem 4 4 4 4 4 4

Cornering Brake Control (CBC) 4 4 4 4 4 4

Drive Select draaiknopbediening voor automatische transmissie 4 4 4 4 4 4

Dynamic Stability Control (DSC) 4 4 4 4 4 4

Elektromechanisch gestuurde parkeerrem (EPB) 4 4 4 4 4 4

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) 4 4 4 4 4 4

Elektronisch gestuurde, onderling verbonden luchtvering rondom met automatische 
niveauregeling en instelbare rijhoogte (instapstand, standaard, offroad, verhoogd) 4 4 4 4 4 4

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) 4 4 4 4 4 4

Electronic Stability Program 4 4 4 4 4 4

Electronic Traction Control (ETC) 4 4 4 4 4 4

Emergency Brake Assist 4 4 4 4 4 4

Hill Descent Control (HDC) 4 4 4 4 4 4

Roll Stability Control (RSC) 4 4 4 4 4 4

Reactive Grounding Response 4 4 4 4 4 4

Trailer Stability Assist 4 4 4 4 4 4

Low Traction Launch2) 4 4 – 4 4 4

Twee uitlaatpijpen3) 4 4 4 4 – 4

Vier uitlaatpijpen4) – – – – 4 4

Dynamic Response5) – 4 – 4 4 4
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Exterieuruitvoering

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC 

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

RUITEN EN BUITENSPIEGELS

Elektrisch bedienbare portierruiten (vóór en achter) met comfortsluiting bij afsluiten auto 4 4 4 4 4 4

Akoestisch gelaagde voorruit met elektrische voorruitverwarming 4 4 4 4 4 4

Winter parkeerpositie ruitenwissers 4 4 4 4 4 4

Regensensor voor ruitenwissers 4 4 4 4 4 4

KOPLAMPEN EN VERLICHTING

Schemersensor voor koplampen 4 4 4 4 4 4

Dagrijverlichting 4 4 4 4 4 4

Koplampen met courtesy uitschakelvertraging 4 4 4 4 4 4

Centraal, hooggeplaatst derde remlicht 4 4 4 4 4 4

TREKKEN

Sleepogen vóór en achter 4 4 4 4 4 4

4 Standaard
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STANDAARDUITRUSTING

Velgen

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC 

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Wielmoersloten 4 4 4 4 4 4

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) 4 4 4 4 4 4

Interieuruitvoering

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC 

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

VOORSTOELEN EN ACHTERBANK

Stoelbekleding in generfd leder 4 – – – – –

Stoelbekleding in geperforeerd Oxford leder – 4 – – – –

Stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline leder – – 4 4 – –

Stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline leder met quilted stikpatroon – – – – 4 –

SVAutobiography Long Wheelbase stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline leder – – – – – 4

‘Autobiography’-woordmerk in reliëf – – – 4 4 4

ISOFIX-kinderzitjesbevestigingspunten op achterbank (links en rechts) 4 4 4 4 4 4

Middenarmsteunen voorstoelen 4 4 4 4 4 4

STUURWIEL

Elektrisch in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom 4 4 4 4 4 4

Stuurwiel met multifunctionele bedieningstoetsen 4 4 4 4 4 4

4 Standaard   – Niet beschikbaar
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Zitplaatsen en interieuruitvoering (vervolg)

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

INTERIEURUITVOERING

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel 4 4 4 4 4 4

Zonnekleppen met make-up spiegels 4 4 4 4 4 4

Bekerhouders vóór en achter 4 4 4 4 4 4

Dakhandgrepen vóór en achter 4 4 4 4 4 4

Opbergvak in middenconsole 4 4 4 4 4 4

Interieurverlichting 4 4 4 4 4 4

Elektrisch bediende zonneschermen voor achterportierruiten1) – 4 4 4 – 4

Dashboardkastje 4 4 4 4 4 4

4 Standaard   – Niet beschikbaar
1) Alleen voor Long Wheelbase.
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STANDAARDUITRUSTING

4 Standaard

Veiligheid en anti-diefstalbeveiliging

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Anti-diefstalalarm met beveiliging van carrosserie en interieur, zelfinschakelende 
startonderbreker, hellingshoekdetectie en claxon met noodstroombatterij 4 4 4 4 4 4

Front-, zij- en hoofdairbags voor bestuurder en voorpassagier (met gebruikssensor in stoel); 
hoofdairbags voor achterpassagiers 4 4 4 4 4 4

In hoogte verstelbare veiligheidsgordels vóór 4 4 4 4 4 4

Noodstop-remlicht (alarmknipperlichten gaan knipperen bij hard remmen of noodstop) 4 4 4 4 4 4

Automatische vergrendeling bij wegrijden en automatische ontgrendeling bij ongeval 4 4 4 4 4 4

Elektrisch bediende kindersloten op achterportieren 4 4 4 4 4 4

Centrale portiervergrendeling met eerst ontgrendeling bestuurdersportier, daarna alle portieren 
(door bestuurder instelbaar) 4 4 4 4 4 4

Bestuurderondersteuning, gebruiksgemak en bagageruimte

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

BESTUURDERONDERSTEUNING

Cruise Control 4 4 4 4 4 4

Active Speed Limiter (ASL) 4 4 4 4 4 4

Park Distance Control achter en vóór met visuele weergave op touchscreen 4 4 4 4 4 4

BAGAGERUIMTE

Drievoudig scharnierende, uitneembare hoedenplank 4 4 4 4 4 4

Vier bevestigingsogen in bodem bagageruimte 4 4 4 4 4 4
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Informatie, communicatie en entertainment

HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Bluetooth® audiostreaming en Bluetooth® mobiele telefoon-integratiesysteem 4 4 4 4 4 4

InControl Touch Pro (10” touchscreen) 4 4 4 4 4 4

All Terrain Info Centre 4 4 4 4 4 4

12V-aansluitingen 4 4 4 4 4 4

12,3” digitaal instrumentenpaneel met weergave van virtuele instrumenten 4 4 4 4 4 4

Navigatiesysteem 4 4 4 4 4 4

Meridian™ audiosysteem 4 4 4 4 4 4

USB-aansluiting 4 4 4 4 4 4

Spraakbediening 4 4 4 4 4 4

4 Standaard
Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie. 
Meridian is een geregistreerde merknaam van Meridian Audio Ltd.
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.
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OPTIES

Aandrijving, onderstel en rijdynamiek

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

Terrain Response 4 4 – – – –

Terrain Response 21) 088IA 8 8 4 4 4 4 Zie pagina 30.

All Terrain Progress Control2) 3) 095CB 8 8 – 4 4 4 Zie pagina 30.

Elektronisch blokkeerbaar achterdifferentieel4) 5) 027DB – 8 8 8 8 8

Standaard, metaalkleurige remklauwen met 350 mm 
remschijven vóór en achter6) – 4 – 4 – 4

Standaard, metaalkleurige remklauwen met 380 mm 
remschijven vóór en 365 mm remschijven achter7) 020DS 8 4 4 4 4 4

Exterieuruitvoering

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

DAK EN EXTERIEURSTYLING

Standaard dak8) 041CY 4 4 4 Δ – –

Glazen panoramadak (vast), inclusief elektrisch  
bedienbare zonwering9) 041CX 8 8 8 Δ Δ Δ Zie pagina 51.

Glazen panoramadak met elektrisch bediend schuif-/kantel-
deel vóór, inclusief elektrisch bedienbare zonwering 041CZ 8 8 8 4 4 4 Zie pagina 51.

Dak in carrosseriekleur 4 4 4 4 – 4

Dak in contrastkleur Silver10) 080AD 8 8 8 8 – 8

Dak in contrastkleur Black10) 080AN 8 8 8 8 4 8

4 Standaard   8 Optie   – Niet bechikbaar   Δ Optie zonder meerprijs
1) Standaard i.c.m. V8 Supercharged.   2) Alleen i.c.m. Terrain Response 2.   3) Niet i.c.m. SDV6 Hybrid.   4) Niet i.c.m. TDV6.   5) Standaard i.c.m. SDV8.   6) Standaard i.c.m. TDV6.    
7) Optie i.c.m. TDV6. Standaard i.c.m. alle andere motoren.   8) Alleen i.c.m. Standard Wheelbase.   9) Standaard op Vogue en Vogue SE Long Wheelbase.   10) Beschikbaarheid is afhankelijk van carrosseriekleur.   
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4 Standaard   8 Opte   – Niet beschikbaar   8† Beschikbaar als onderdeel van Optie Pack   Δ Optie zonder meerprijs
11) Niet i.c.m. andere Accent Packs of Design Pack.   12) Niet i.c.m. vent blades voorportieren in Atlas, dak in contrastkleur Silver of Black Design Pack.    
13) Niet i.c.m. Duo Tone-lak.   14) Alleen i.c.m. de volgende velgen: 21” ‘9-Spoke’ ‘Styling 901’ in Gloss Black of 22” ‘7-Split Spoke’ ‘Styling 707’ in Gloss Black.

Exterieuruitvoering (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

DAK EN EXTERIEURSTYLING

Vent blades op voorportieren in Atlas11) 080XH – 8 8 8 – – Zie pagina 74 voor standaard styling en inhoud pack.

Dark Atlas Exterior Accent Pack 110) 11) 12) 074LX – 8 8 8 – – Zie pagina 75.

Dark Atlas Exterior Accent Pack 210) 11) 12) 074LY – 8 8 8 – –
Omvat: Dark Atlas Exterior Accent Pack 1, exclusief 
vent blades op voorportieren in Dark Atlas.  
Zie pagina 75.

Black Design Pack11) 14) 074LN – 8† 8† 8† – – Zie pagina 75.

Graphite Atlas Exterior Accent Pack – – – – 4 –

Omvat: accentlijsten bumpers, vent blades 
voorportieren en accenten onderzijde portieren/
achterspatborden in Graphite Atlas, buitenste 
luchtinlaten vóór in Graphite Atlas met inzet  
in Bright Chrome.

Atlas Exterior Accent Pack 1 – – – – – 4

Omvat: accentlijsten bumpers, vent blades 
voorportieren en accenten onderzijde portieren/
achterspatborden in Atlas, buitenste luchtinlaten 
voor in carrosseriekleur met inzet in Bright Chrome.

Atlas Exterior Accent Pack 211) 13) 074OT – – – – – Δ

Omvat: accentlijsten bumpers in Atlas, vent blades 
voorportieren en accenten onderzijde portieren/
achterspatborden in Atlas, buitenste luchtinlaten 
voor in Atlas met inzet in Bright Chrome.

Graphite Atlas Exterior Accent Pack11) 13) 074OR – – – – – Δ

Omvat: accentlijsten bumpers in Graphite Atlas, 
vent blades voorportieren en accenten onderzijde 
portieren/achterspatborden in Graphite Atlas, 
buitenste luchtinlaten voor in carrosseriekleur met 
inzet in Bright Chrome.

Carbon Fibre motorafdekking 063AC – – – – 8 –

LAK

Solid lak 4 4 4 4 4 4

Metallic lak 8 8 8 8 8 8

Premium metallic lak 8 8 8 8 8 8

SVO premium palet – ultra metallic lak 519SV 8 8 8 8 8 8

SVO premium palet – special effect lak  
en satijnglans afwerking 503SV 8 8 8 8 8 8

Duo-tone lak 005CQ – – – – – 8
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OPTIES

4 Standaard   8 Optie   – Niet bechikbaar   Δ Optie zonder meerprijs
1) Alleen voor Standard Wheelbase.   2) Standaard op Vogue Long Wheelbase.   3) Alleen voor Long Wheelbase.

Exterieuruitvoering (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

RUITEN EN BUITENSPIEGELS

Verwarmbare voorruit en gehard glas  
voor portierruiten en achterzijruiten 4 – – – – –

Verwarmbare voorruit, gelaagd hydrofobisch 
(waterafstotend) glas voor voorportierruiten, gehard  
glas voor achterportierruiten en achterzijruiten1)

– 4 – – – –

Verwarmbare voorruit, gelaagd hydrofobisch 
(waterafstotend) glas voor voorportierruiten, gelaagd  
glas voor achterportierruiten en achterzijruiten2)

– 4 4 4 4 4

Privacy glas achter B-stijlen, inclusief gelaagd,  
hydrofobisch (waterafstotend) glas voor  
voorportierruiten en verwarmbare voorruit1)

047AB 8 8 8 8 8 – Verschaft achterpassagiers extra privacy door  
inkijk in het interieur te reduceren.

Privacy glas achter B-stijlen, inclusief gelaagd,  
hydrofobisch (waterafstotend) glas voor  
voorportierruiten en verwarmbare voorruit3)

047BA – 8 8 Δ – Δ

Warmtewerende voorruit, gelaagd hydrofobisch 
(waterafstotend) glas voor voorportierruiten, gelaagd  
glas voor achterportierruiten en achterzijruiten1)

047AH 8 8 8 8 8 –

Deze ruit is voorzien van een uiterst dunne en 
doorzichtige metalen coating, bestaande uit 
verschillende lagen titanium en zilver, om een 
infraroodreflecterende laag te creëren, die de  
auto koeler houdt in de zon.

Warmtewerende voorruit, gelaagd hydrofobisch 
(waterafstotend) glas voor voorportierruiten, gelaagd  
glas voor achterportierruiten en achterzijruiten3)

047AH – 8 8 Δ – Δ

Warmtewerende voorruit en privacy glas  
achter B-stijlen, inclusief gelaagd, hydrofobisch  
(waterafstotend) glas voor voorportierruiten1)

047AV 8 8 8 8 8 –

Warmtewerende voorruit en privacy glas  
achter B-stijlen, inclusief gelaagd, hydrofobisch  
(waterafstotend) glas voor voorportierruiten3)

047BB – 8 8 4 – 4

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare  
buitenspiegels met instapverlichting 4 – – – – –

Automatisch dimmende buitenspiegels 031EB 8 4 4 4 4 4

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels, automatisch dimmend,  
met instapverlichting. Instapverlichting  
projecteert Range Rover symbool.
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4 Standaard   8 Opte   – Niet beschikbaar   Δ Optie zonder meerprijs
4) Niet voor Autobiography en SVAutobiography SDV8 Long Wheelbase.

Exterieuruitvoering (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

VERLICHTING

Xenon-koplampen 4 – – – – –

Xenon-koplampen met LED-signatureverlichting 064GI 8 4 – – – –
LED-signatureverlichting combineert karakteristiek 
design met bijzonder praktische eigenschappen. 
Inclusief hogedruk koplampsproeiers.

Adaptive Xenon-koplampen met LED-signatureverlichting 064DI 8 8 4 4 4 4

Adaptive Xenon-koplampen draaien mee met de 
besturing om het wegverloop te volgen. Statische 
bochtverlichting verlicht het gebied direct naast  
de auto bij afslaan en in scherpe bochten voor  
extra zelfvertrouwen bij rijden in het donker.

Automatic High Beam Assist (AHBA) 030NT 8 4 4 4 4 4
De koplampen dimmen automatisch  
bij tegen- of voorliggers en schakelen  
vervolgens weer terug naar grootlicht.

LED-mistlampen vóór 064AP 8 8 4 4 4 4

TREKKEN

Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak  
(met kabelboom en contactdoos) 028EJ 8 8 8 8 8 8 Zie pagina 41.

Velgen

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

Tyre Repair System 4 – – – – –

Ruimtebesparend reservewiel 029VT 8 4 4 4 Δ Δ Inclusief gereedschapsset.

Volwaardig reservewiel4) 029MI 8 8 8 8 4 4 Inclusief gereedschapsset.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 
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OPTIES

4 Standaard   8 Opte   – Niet beschikbaar   Δ Optie zonder meerprijs

Interieuruitvoering

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

ZITPLAATSEN

Opbergetui tegen achterzijde voorstoelen 4 4 4 4 4 4

Opbergetui tegen achterzijde voorstoelen in tapijt met 
lederen randafwerking 033MM – – – – – Δ

‘Style 1’ stoelen met stoelbekleding in generfd leder 033SA 4 – – – – –

10-voudig verstelbare voorstoelen met elektrische 
verstelling van langsverstelling, zithoogte, 
rugleuning, lendensteun (in/uit) en handmatig 
in hoogte verstelbare hoofdsteun. Inclusief 
verwarmbare voorstoelen, memoryfunctie 
voor bestuurdersstoel, handmatig verstelbare 
achterbankleuning en neerklapbare achterbank.

‘Style 2’ stoelen met stoelbekleding in generfd leder 033SB 8 – – – – – ‘Style 1’ plus verwarmbare buitenste  
zitplaatsen achterbank.

‘Style 12’ stoelen met stoelbekleding in Oxford leder 033SC – 4 – – – –

18-voudig verstelbare voorstoelen met elektrische 
verstelling van langsverstelling, zithoogte, 
rugleuning, lendensteun (in/uit/omhoog/omlaag), 
zithoek, verstelbare zijwangen rugleuning en 
4-voudig handmatig verstelbare hoofdsteun. Inclusief 
koel-/verwarmbare voorstoelen en verwarmbare 
buitenste zitplaatsen achterbank, memoryfunctie 
voorstoelen, passenger seat away-functie (vanaf 
achterbank verstelbare voorpassagiersstoel), 
elektrisch verstelbare achterbankleuning en 
neerklapbare achterbank.

‘Style 13’ stoelen met stoelbekleding in Oxford leder 033SD – 8 – – – – ‘Style 12’ plus massagefunctie voorstoelen.

‘Style 15’ stoelen met stoelbekleding in Oxford leder 033SF – 8 – – – –
‘Style 12’ plus massagefunctie voorstoelen,  
koel-/verwarmbare buitenste zitplaatsen achterbank, 
4-voudig verstelbare lendensteun voor achterbank.
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4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar 
1) Standaard op Autobiography Standard Wheelbase. Niet voor Autobiography Long Wheelbase.   2) Handmatig verstelbare hoofdsteunen met verstelbare zijwangen zijn standaard op Autobiography en optie op Vogue SE.  

Zitplaatsen en interieuruitvoering (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

ZITPLAATSEN

‘Style 16’ stoelen met stoelbekleding in Semi-aniline leder 033ST – – 4 – – –

20-voudig verstelbare voorstoelen met elektrische 
verstelling van langsverstelling, zithoogte, 
rugleuning, lendensteun (in/uit/omhoog/omlaag), 
zithoek, bovenbeensteun, verstelbare zijwangen 
rugleuning, hoogteverstelling hoofdsteun, 
handmatig kantelbare hoofdsteun. Inclusief:  
koel-/verwarmbare voorstoelen en verwarmbare 
buitenste zitplaatsen achterbank, memoryfunctie 
voorstoelen, passenger seat away-functie (vanaf 
achterbank verstelbare voorpassagiersstoel), 
elektrisch verstelbare achterbankleuning en 
neerklapbare achterbank. 

‘Style 17’ stoelen met stoelbekleding in Semi-aniline leder 033SU – – 8 – – – ‘Style 16’ plus massagefunctie voorstoelen.

‘Style 18’ stoelen met stoelbekleding in Semi-aniline leder 033SW – – 8 – – –
‘Style 16’ plus koel-/verwarmbare buitenste 
zitplaatsen achterbank en 4-voudig verstelbare 
lendensteun achterbank.

‘Style 19’ stoelen met stoelbekleding  
in Semi-aniline leder1) 2) 033SG – – 8 4 – –

22-voudig verstelbare voorstoelen met elektrische 
verstelling van langsverstelling, zithoogte, 
rugleuning, lendensteun (in/uit/omhoog/omlaag), 
zithoek, bovenbeensteun, verstelbare zijwangen 
rugleuning, hoogteverstelling hoofdsteun, 
handmatig kantelbare hoofdsteun, verstelbare 
zijwangen hoofdsteun vóór en achter. Inclusief: 
koel-/verwarmbare voorstoelen en buitenste 
zitplaatsen achterbank, memory- en massagefunctie 
voorstoelen, 4-voudig verstelbare lendensteun 
achterbank, passenger seat away-functie (vanaf 
achterbank verstelbare voorpassagiersstoel), 
elektrisch verstelbare achterbankleuning en 
neerklapbare achterbank.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 
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OPTIES

Zitplaatsen en interieuruitvoering (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

ZITPLAATSEN

‘Style 20’ Executive Class Seating achterin  
met stoelbekleding in Semi-aniline leder 033SV – – 8 – – –

‘Style 16’ plus Executive Class Seating achterin, 
hoofdsteunen met handmatig verstelbare zijwangen, 
koel-/verwarmbare zitplaatsen achterin en 
massagefunctie voor voorstoelen en zitplaatsen achterin. 

‘Style 21’ Executive Class Seating achterin  
met stoelbekleding in Semi-aniline leder1) 033SP – – – 8 – – ‘Style 19’ plus Executive Class Seating achterin  

en massagefunctie achterin.

‘Style 22‘ stoelen met stoelbekleding in Semi-aniline leder 033TJ – – 8 – – – ‘Style 16’ plus voorstoelen met massagefunctie  
en extra verstelbaar bovendeel rugleuning.

‘Style 23‘ stoelen met stoelbekleding in Semi-aniline leder 033TK – – 8 – – –

‘Style 16’ plus voorstoelen met massagefunctie en 
extra verstelbaar bovendeel rugleuning, zitplaatsen 
achterin met koel-/verwarmfunctie en 4-voudig 
verstelbare lendensteun.

‘Style 24‘ stoelen met stoelbekleding  
in Semi-aniline leder2) 3) 033TL – – 8 8 – –

24-voudig verstelbare voorstoelen met elektrische 
verstelling van langsverstelling, zithoogte, 
rugleuning, lendensteun (in/uit/omhoog/omlaag), 
zithoek, bovenbeensteun, verstelbare zijwangen 
rugleuning, extra verstelbaar bovendeel rugleuning, 
hoogteverstelling hoofdsteun, handmatig kantelbare 
hoofdsteun, verstelbare zijwangen hoofdsteun 
vóór en achter. Inclusief: koel-/verwarmbare 
voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank, 
memory- en massagefunctie voorstoelen, 4-voudig 
verstelbare lendensteun achterbank, passenger 
seat away-functie (vanaf achterbank verstelbare 
voorpassagiersstoel), elektrisch verstelbare 
achterbankleuning en neerklapbare achterbank.

‘Style 25’ Executive Class Seating achterin  
met stoelbekleding in Semi-aniline leder4) 033TM – – 8 – – –

‘Style 16’ plus voorstoelen met extra verstelbaar 
bovendeel rugleuning en massagefunctie, Executive 
Class Seating achterin met koel-/verwarmbare 
zitplaatsen en massagefunctie.

‘Style 26’ Executive Class Seating achterin  
met stoelbekleding in Semi-aniline leder 033TN – – – 8† – –

‘Style 19’ plus voorstoelen met extra verstelbaar 
bovendeel rugleuning, Executive Class Seating 
achterin met massagefunctie.

8 Optie   – Niet beschikbaar   8† Alleen i.c.m. configureerbare ambianceverlichting
1) Niet voor Long Wheelbase.   2) Hoofdsteunen met handmatig verstelbare zijwangen alleen standaard op Autobiography en optie op Vogue SE.   3) Standaard op Autobiography Long Wheelbase, optie op Autobiography Standard Wheelbase.    
4) Inclusief vloermatten vóór en achter met contrasterende omboording en metalen hoekstukken.   
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 

Zitplaatsen en interieuruitvoering (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

ZITPLAATSEN

‘Style 23’ stoelen met stoelbekleding in geperforeerd 
Semi-aniline leder met quilted stikpatroon – – – – 4 –

24-voudig verstelbare voorstoelen met elektrische 
verstelling van langsverstelling, zithoogte, 
rugleuning, lendensteun (in/uit/omhoog/omlaag), 
zithoek, bovenbeensteun, verstelbare zijwangen 
rugleuning, extra verstelbaar bovendeel rugleuning, 
hoogteverstelling hoofdsteun, handmatig kantelbare 
hoofdsteun, verstelbare zijwangen hoofdsteun 
vóór en achter. Inclusief: koel-/verwarmbare 
voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank, 
memory- en massagefunctie voorstoelen, 4-voudig 
verstelbare lendensteun achterbank, passenger 
seat away-functie (vanaf achterbank verstelbare 
voorpassagiersstoel), elektrisch verstelbare 
achterbankleuning en neerklapbare achterbank.

‘Style 28’ Executive Class Seating achterin  
met stoelbekleding in Semi-aniline leder5) 033TP – – – – – 4

24-voudig verstelbare voorstoelen met elektrische 
verstelling van langsverstelling, zithoogte, 
rugleuning, lendensteun (in/uit/omhoog/omlaag), 
zithoek, bovenbeensteun, verstelbare zijwangen 
rugleuning, extra verstelbaar bovendeel rugleuning, 
hoogteverstelling hoofdsteun, handmatig kantelbare 
hoofdsteun, verstelbare zijwangen hoofdsteun vóór 
en achter. Inclusief: koel-/verwarmbare voorstoelen 
en zitplaatsen achterin, memory- en massagefunctie 
voorstoelen, passenger seat away-functie (vanaf 
achterbank verstelbare voorpassagiersstoel), 
Executive Class Seating achterin met massage-
lendensteun, over grotere hoek verstelbare 
rugleuning, skiluik en onderbeensteun.

‘Style 30’ Executive Class Seating achterin  
met stoelbekleding in Poltrona Frau leder 033TU – – – – – 8 ‘Style 28’ plus Poltrona Frau leder.

Hoofdsteunen met verstelbare zijwangen voor voorstoelen6) 033DK   8 – – – – – Hoofdsteunen met handmatig verstelbare zijwangen.

Hoofdsteunen met verstelbare zijwangen voor voorstoelen 
en achterbank 033DP – 8 8 4 4 4 Hoofdsteunen met handmatig verstelbare zijwangen.

Tailgate Event Seating in Ebony of Tan leder 033QE – – – – – 8

Kan snel en gemakkelijk worden aangebracht 
en creëert twee comfortabele zitplaatsen voor 
volwassenen op de onderste achterklep,  
wanneer de auto staat geparkeerd.

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
5) Onderbeensteun voor rechter zitplaats achterin.   6) Alleen i.c.m. Rear Seat Entertainment.  
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OPTIES

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   Δ Optie zonder meerprijs
1) Alleen i.c.m. dubbele zonnekleppen.   2) Alleen i.c.m. glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór.   3) 022BL voor SDV6 Hybrid.   

Zitplaatsen en interieuruitvoering (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

STUURWIEL

Stuurwiel in leder 4 – – – – –

Verwarmbare stuurwielrand 032DV 8 4 4 4 4 Δ
Een met soepel leder bekleed stuurwiel  
met verwarmbare stuurwielrand biedt  
extra comfort bij koud weer.

Stuurwiel in hout/Ebony leder  
met verwarmbare stuurwielrand 032DR 8 8 8 Δ – 4

In aanvulling op de houten interieurafwerking  
is als optie een bijpassend stuurwiel in hout en leder  
met verwarmbare stuurwielrand beschikbaar.

INTERIEURAFWERKING

Figured Macassar houtfineer 4 4 4 4 – 4

Grand Black houtfineer 088EH 8 Δ Δ Δ – Δ Zie pagina 121.

Shadow Walnut houtfineer 088HF – 8 Δ Δ – Δ Zie pagina 121.

Grand Black houtfineer met accentlijn in Red – – – – 4 –

HEMELBEKLEDING

Morzine hemelbekleding (Cirrus of Ivory) 4 4 4 – – –

Morzine hemelbekleding (Ebony) 005BJ 8 8 8 – – –

Cirrus, Ivory of Ebony Alston hemelbekleding1) 088HE 8 8 8 4 Δ –

Lederen hemelbekleding2) 088FE – – – 8 – –

Geperforeerd lederen hemelbekleding – – – – 4 4

INTERIEURUITVOERING

3-Zone automatische airconditioning 4 4 4 – – –

4-Zone automatische airconditioning 022BG3) 8 8 8 4 4 4 Zie pagina 51.

Enkele zonnekleppen met verlichte make-up spiegels 4 – – – – –

Dubbele zonnekleppen met verlichte make-up spiegels 115AP 8 4 4 4 4 4
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 

Zitplaatsen en interieuruitvoering (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

INTERIEURUITVOERING

Bergvak in middenconsole vóór met koelfunctie 038EA 8 8 8 8 8 8

Bergvak in middenconsole achter met koelfunctie4) 038FB – – 8 8 – –

Middenconsole achterin met fleskoeler – – – – – 4

Configureerbare ambianceverlichting5) 064FM 8 8 4 4 4 –

Met deze functie kan de kleur en intensiteit van  
de ambianceverlichting worden aangepast aan  
de stemming van de inzittenden. Er is keuze uit  
10 kleuren voor elke smaak en stemming.

Smokers Pack 094AA 8 8 8 8 8 8
Inclusief asbak en aansteker in middenconsole vóór. 
Inclusief extra aansteker achterin bij Executive Class 
Seating achterin.

Vloermatten 079AJ 8 4 4 – – –

Premium vloermatten6) 079BO – – 8 4 4 –

Handmatig uitklapbare mohair onderbeensteun  
voor zitplaatsen achterin – – – – – 4

Pedalen met aluminium afwerking 051AJ – 8 8 8 – –

Aluminium dorpellijsten met ‘RANGE ROVER’ woordmerk 4 4 4 – – –

Aluminium dorpellijsten met verlichting  
en ‘RANGE ROVER’ woordmerk7) 048BD 8 8 8 – – –

Aluminium dorpellijsten met verlichting zorgen voor 
een extra gevoel van individualiteit en exclusiviteit, 
inclusief ‘RANGE ROVER’ woordmerk voor  
beide voorportieren.

Aluminium dorpellijsten met verlichting  
en ‘Autobiography’ woordmerk – – – 4 4 –

Roestvaststalen dorpellijsten  
met ‘Autobiography’ woordmerk – – – – – 4

Elektrisch uitklapbare werktafeltjes met afwerking in leder – – – – – 4

Elektrisch uitklapbare werktafeltjes met afwerking  
in houtfineer 038GC – – – – – Δ

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   Δ Optie zonder meerprijs
4) Alleen i.c.m. Executive Class Seating achterin.   5) Standaard op Vogue Long Wheelbase.   6) Alleen i.c.m. Executive Class Seating achterin op Vogue SE.   7) Standaard op Vogue Long Wheelbase.
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OPTIES

4 Standaard   8 Optie  – Niet beschikbaar
1) Alleen i.c.m. automatisch dimmende buitenspiegels.   2) Alleen i.c.m. Blind Spot Monitor, Blind Spot Assist of Surround Camera System.    
3) Alleen i.c.m. Surround Camera System en All Terrain Progress Control (ATPC).   4) Niet i.c.m. SDV6 Hybrid.   5) Alleen i.c.m. 360o Park Distance Control.

Veiligheid en anti-diefstalbeveiliging

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

EHBO-set 056AZ 4 4 4 4 4 4

Bestuurderondersteuning, gebruiksgemak en bagageruimte

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

BESTUURDERONDERSTEUNING

Achteruitrijcamera 4 – – – – –

Surround Camera System1) 086GC 8 4 4 4 4 4 Zie pagina 41.

Wade Sensing2) 075EA 8 8 8 8 8 8

Wade Sensing ondersteunt de bestuurder bij het 
oversteken van beekjes, doorwaadbare plaatsen 
en ondergelopen wegen, via sensoren in de 
buitenspiegels die de bestuurder informeren  
over de waterdiepte en een waarschuwing geven  
wanneer het water te diep wordt. Zie pagina 32.

Advanced Tow Assist3) 4) 062CE 8 8 8 8 8 8

360° Park Distance Control 036MB 8 8 8 8 4 4

Park Assist – Parallel Park, Parking Exit  
en Perpendicular Park5) 086HA 8 8 8 8 4 4

Rondom in de carrosserie geïntegreerde sensoren 
worden automatisch geactiveerd wanneer de 
transmissie in achteruit wordt gezet of wanneer 
ze handmatig worden geactiveerd. Daarbij toont 
een grafische weergave op het touchscreen een 
bovenaanzicht van de auto. Tijdens het parkeren 
informeren geluidssignalen en de weergave op  
het touchscreen u over de afstand tot obstakels  
rondom de auto. Zie pagina 39.
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   8† Alleen beschikbaar als onderdeel van optie pack 

Bestuurderondersteuning, gebruiksgemak en bagageruimte (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

BESTUURDERONDERSTEUNING

Autonomous Emergency Braking (AEB) 4 4 4 4 4 4

Lane Departure Warning 4 4 4 4 – –

Drive Pack 074VX 8 8 8 8 – –
Inclusief Driver Condition Monitor, Blind Spot 
Monitor met Reverse Traffic Detection, Traffic Sign 
Recognition met Intelligent Speed Limiter.

Driver Condition Monitor 086DH 8† 8† 8† 8† 4 4 Zie pagina 38.

Blind Spot Monitor met Reverse Traffic Detection1) 086GF 8† 8† 8† 8† – – Zie pagina 38.

Traffic Sign Recognition met Intelligent Speed Limiter 086DC 8† 8† 8† 8† 4 4 Zie pagina 37.

Drive Pack Pro 074VY 8 8 8 8 – –

Inclusief Driver Condition Monitor, Traffic Sign 
Recognition met Intelligent Speed Limiter, Adaptive 
Cruise Control met Queue Assist en Intelligent 
Emergency Braking, Lane Keep Assist, Blind Spot 
Assist met Reverse Traffic Detection.

Adaptive Cruise Control met Queue Assist  
en Intelligent Emergency Braking 065AG 8 8 8 8 4 4 Zie pagina 38.

Lane Keep Assist 086BG 8† 8† 8† 8† 4 4 Zie pagina 38.

Blind Spot Assist met Reverse Traffic Detection1) 086GG 8† 8† 8† 8† 4 4

Het met Blind Spot Monitor samenwerkende Blind 
Spot Assist kan botsingen helpen voorkomen.  
Indien uw auto een ander voertuit detecteert in de 
dode hoeken van uw auto wanneer u van rijstrook 
wilt wisselen, zal Blind Spot Assist een precies 
berekend tegenstuurkoppel genereren – zo wordt  
de auto veilig weggestuurd van het andere voertuig.
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OPTIES

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Alleen i.c.m. Keyless Entry.   2) Niet voor Autobiography SDV8 Long Wheelbase en SVAutobiography Long Wheelbase SDV8.
HomeLink® is een geregistreerde merknaam van Gentex Corporation.

Bestuurderondersteuning, gebruiksgemak en bagageruimte (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

GEBRUIKSGEMAK

Homelink®, geïntegreerd afstandsbedieningssysteem 025CT 8 8 8 8 8 8

Deze universele afstandsbediening kan worden 
geprogrammeerd om drie verschillende systemen  
te bedienen, zoals hekken, garagedeuren  
of veiligheidsverlichting. 

Keyless Entry met Start-/Stop-knop 066AC 8 4 4 4 4 4
De bestuurder kan de auto openen zonder  
de afstandsbediening te hoeven pakken.

Soft Door Close1) 173AB 8 4 4 4 4 4
Voor extra gebruiksgemak wordt de Range Rover 
aangeboden met sluitbekrachtiging op alle portieren.

Additioneel ruitensproeiervloeistofreservoir2) 039BB 8 8 8 8 8 8

Het standaard ruitensproeiervloeistofreservoir 
heeft een inhoud van zes liter. De inhoud 
neemt toe tot 8,1 liter met het additioneel 
ruitensproeiervloeistofreservoir.

Interieurvoorverwarming met timerfunctie  
en afstandsbediening 043AV 8 8 8 8 8 8 Zie pagina 51.
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 

Bestuurderondersteuning, gebruiksgemak en bagageruimte (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

BERG-/BAGAGERUIMTE

Handmatige achterklepbediening van bovenste  
en onderste achterklep 4 – – – – –

Handsfree elektrische achterklepbediening1) 070BA 8 4 4 4 4 4 Zie pagina 53.

Bevestigingsrailsysteem in bagageruimte, inclusief 
vergrendelbare telescopische dwarsbalk2) 135AH 8 8 8 8 8 Δ De rails kunnen worden gebruikt in combinatie met 

het bagagebevestigingssysteem. Zie pagina 124.

Bagageruimtevloer in Figured Macassar3) 079CH – – – – – 8

Bagageruimtevloer in Shadow Walnut4) 079CJ – – – – – 8

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   Δ Optie zonder meerprijs 
3) Alleen i.c.m. Figured Macassar houtfineer of Grand Black houtfineer.   4) Alleen i.c.m. Shadow Walnut houtfineer of Grand Black houtfineer. 
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OPTIES

Informatie, communicatie en entertainment

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

InControl Apps 025PA 8 8 8 8 8 8 Zie pagina 43.

InControl Protect 011BE 4 4 4 4 4 4 Zie pagina 43.

InControl Secure: Track & Trace alarmsysteem,  
inclusief 3-jarig meldkamerabonnement1) 011AE 4 4 4 4 4 4 Zie pagina 43.

InControl Connect Pro Pack 011CF 8 8 8 8 8 8
Inclusief InControl Apps, Remote en Pro Services.  
Zie pagina 43.

Meridian™ audiosysteem (380 W) 4 4 – – – – Zie pagina 43.

Meridian™ Surround Sound audiosysteem (825 W) 025LN 8 8 4 4 – – Meridian is een geregistreerde merknaam  
van Meridian Audio Ltd. Zie pagina 46.

Meridian™ Reference audiosysteem (1.700 W) 025LV – – 8 8 8 4
Meridian is een geregistreerde merknaam  
van Meridian Audio Ltd. Zie pagina 46.

DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting) 025JB 8 8 8 8 8 8

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Standaard voor Nederland, optie voor België.
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden en beschikbaarheid van InControl.  
Bepaalde functies vereisen een geschikte Micro SIM-kaart en een geschikt datacontract.  
Dekking van mobiele netwerken kan niet op overal worden gegarandeerd. InControl apps moet worden gedownload van de Apple/Android Store.
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4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   8† Beschikbaar als onderdeel van optie pack   Δ Optie zonder meerprijs
2) Niet i.c.m. voorstoelen met extra verstelbaar bovendeel rugleuningen.   3) Standaard op Autobiography Long Wheelbase. Alleen i.c.m. voorstoelen met extra verstelbaar bovendeel rugleuningen.    
4) Alleen i.c.m. warmtewerende voorruit. Zie pagina 84.

Informatie, communicatie en entertainment (vervolg)

OPTIE- 
CODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE BESCHRIJVING

TV-functie 129AA 8 4 4 4 4 4

Touchscreen met Dual View-functie  
(inclusief één draadloze hoofdtelefoon) 087AM 8 8 8 8 8 4

Rear Seat Entertainment2) 129AH 8 8 8 8 – – Zie pagina 53.

10” Rear Seat Entertainment3) 129AQ – – 8 8 Δ 4 Zie pagina 53.

Head-Up Display4) 039IB 8† 8† 8† 8† 8† 8† Zie pagina 37.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES 
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3

Indus Silver (Metallic)¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Yulong White (Metallic)
Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Fuji White (Solid)¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Corris Grey (metallic)¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

1) Beschikbaar op SVAutobiography Dynamic.
Beschikbaarheid van lakkleuren kan variëren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

De Range Rover is beschikbaar in een uitgebreid programma speciaal 
samengestelde lakkleuren en afwerkingen. Maak een keuze uit vijf categorieën 
kleuren: solid, metallic, premium metallic, ultra metallic en special effect.  
Daarnaast is als aanvullende optie, exclusief voor de SVAutobiography  
Long Wheelbase, Duo Tone-lak beschikbaar.

SOLID EN METALLIC KLEUREN
Een standaard programma van 11 speciaal geformuleerde solid en metallic kleuren. 

Carrosserie- en dakkleur

Verfraai de uitstraling van uw Range Rover nog verder door te  
kiezen voor een dak in contrastkleur Narvik Black of Indus Silver  
(afhankelijk van de door u gekozen carrosseriekleur).
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Kaikoura Stone (Metallic)
Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Scotia Grey (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

STAP 3
KIES UW LAKKLEUR

Aintree Green (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Loire Blue (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver
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Montalcino Red (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Firenze Red (Metallic)¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Santorini Black (Metallic)¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Indus Silver

1) Beschikbaar op SVAutobiography Dynamic.
Beschikbaarheid van lakkleuren kan variëren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.100
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Farallon Black
Contrasterende dakkleur (optie)
Indus Silver

Waitomo Grey
Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Carpathian Grey
Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

STAP 3
KIES UW LAKKLEUR

Aruba
Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Silicon Silver
Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

PREMIUM METALLIC KLEUREN
Als optie is een programma van vijf speciaal geformuleerde premium metallic 
kleuren en afwerkingen beschikbaar.

Carrosserie- en dakkleur

Verfraai de uitstraling van uw Range Rover nog verder door te  
kiezen voor een dak in contrastkleur Narvik Black of Indus Silver  
(afhankelijk van de door u gekozen carrosseriekleur).
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ULTRA METALLIC KLEUREN
Als optie is een programma van dertien speciaal geformuleerde ultra metallic 
premium kleuren en afwerkingen beschikbaar. Dit zijn de nieuwste hightech  
kleuren en afwerkingen die mogelijk worden gemaakt door onze nieuwe,  
state-of-the-art lakafdeling van SVO. Alle ultra metallic kleuren zijn standaard 
uitgevoerd in hoogglans, maar kunnen als aanvullende optie ook worden  
uitgevoerd in satijnglans.

Carrosserie- en dakkleur

Verfraai de uitstraling van uw Range Rover nog verder door te  
kiezen voor een dak in contrastkleur Narvik Black of Indus Silver  
(afhankelijk van de door u gekozen carrosseriekleur).

Madagascar Orange¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Balmoral Blue¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Rio Gold¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Verbier Silver¹) 
Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Mescalito Black¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Indus Silver

Ruffina Red¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

1) Ook verkrijgbaar met afwerking in satijnglans.
Beschikbaarheid van lakkleuren kan variëren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.102
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STAP 3
KIES UW LAKKLEUR

Borealis Black¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Indus Silver

Ligurian Black¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Indus Silver

Bosphorus Grey¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Scafell Grey¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Windward Grey¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

Flux¹)

Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

British Racing Green¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black
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Spectral Racing Red (ChromaFlair)¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Spectral Blue (ChromaFlair)¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Spectral British Racing Green (ChromaFlair)¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Meribel White Pearl (Pearlescent)¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

Valloire White Pearl (Pearlescent)¹)

Contrasterende dakkleur (optie)
Narvik Black

1) Ook verkrijgbaar met afwerking in satijnglans.
ChromaFlair® is een geregistreerde merknaam van Viavi Solutions. 
Beschikbaarheid van lakkleuren kan variëren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

Camargue Red (Getinte clearcoat)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Narvik Black Indus Silver

SPECIAL EFFECT KLEUREN
Als optie is een programma van zes speciaal geformuleerde special effect premium 
kleuren en afwerkingen beschikbaar: pearlescent, ChromaFlair® en getinte clearcoat. 
Dit zijn de nieuwste hightech kleuren en afwerkingen die mogelijk worden gemaakt 
door onze nieuwe, state-of-the-art lakafdeling van SVO. Alle special effect kleuren 
zijn standaard uitgevoerd in hoogglans, maar kunnen als aanvullende optie ook 
worden uitgevoerd in satijnglans, met uitzondering van Camargue Red met getinte 
clearcoat die alleen in hoogglans verkrijgbaar is.

Carrosserie- en dakkleur

Verfraai de uitstraling van uw Range Rover nog verder door te  
kiezen voor een dak in contrastkleur Narvik Black of Indus Silver  
(afhankelijk van de door u gekozen carrosseriekleur).
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STAP 3
KIES UW LAKKLEUR

DUO TONE-KLEURENCOMBINATIES
Duo Tone-kleurencombinaties zijn exclusief beschikbaar voor de Range Rover 
SVAutobiography Long Wheelbase. Deze optie biedt het summum van stijl, 
individualiteit en afwerking. Dit programma Duo Tone-kleurencombinaties wordt 
mogelijk gemaakt door onze nieuwe, state-of-the-art lakafdeling van SVO en 
bestaat uit 25 lakkleuren, aangevuld met Santorini Black boven de taillelijn.

Yulong White Indus Silver

Corris Grey

Kaikoura Stone Aintree Green

Loire Blue Aruba Waitomo Grey Montalcino Red

Verbier Silver Rio Gold Madagascar Orange Balmoral Blue

Ruffina Red British Racing Green Windward Grey Scafell Grey

Bosphorus Grey Flux Valloire White Pearl Meribel White Pearl

Spectral Blue Spectral British Racing Green Spectral Racing Red Camargue Red
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19” ‘5-SPLIT SPOKE’   
‘STYLING 501’ 

IN SATIN DARK GREY 

20” ‘5-SPLIT SPOKE‘  
‘STYLING 502‘ 

IN SHADOW CHROME1)

19” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 501’1) 

20” ‘5-SPLIT SPOKE‘  
‘STYLING 502’1)

4

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   ‰ Accessoire   Δ Optie zonder meerprijs
1) Ook beschikbaar als accessoire. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.   2) Alleen i.c.m. Black Design Pack.   3) Standaard op Autobiography i.c.m. alle motoren behalve SDV6 Hybrid. 
Accessoire-velgen kunnen alleen worden besteld naast de standaard of optionele velgen voor een auto en kunnen deze niet af-fabriek vervangen. 

OPTIECODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

LICHTMETALEN VELGEN

19” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 501’1) (alleen i.c.m. TDV6) 029SA 4 Δ ‰ Δ – Δ

19” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 501’ in Satin Dark Grey 
(alleen i.c.m. TDV6) 029XR 8 Δ – Δ – Δ

20” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 502’1) 029SB 8 4 Δ Δ – Δ

20” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 502’ in Shadow Chrome1) 029SC 8 8 Δ Δ – Δ
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21” ‘6-SPOKE‘ 
‘STYLING 602’

21” ‘10-SPOKE‘  
‘STYLING 101’1) 3)

21” ‘6-SPOKE‘ 
‘STYLING 602’ 

IN DIAMOND TURNED FINISH

21” ‘7-SPOKE‘ 
‘STYLING 706’ 

IN HIGH GLOSS POLISHED FINISH  

21” ‘9-SPOKE‘ 
‘STYLING 901‘

IN GLOSS BLACK2)

21” ‘10-SPOKE‘   
‘STYLING 101‘

IN DIAMOND TURNED FINISH1)

STAP 4
KIES UW LICHTMETALEN VELGEN 

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   ‰ Accessoire   Δ Optie zonder meerprijs

OPTIECODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

LICHTMETALEN VELGEN

21” ‘10-Spoke’ ‘Styling 101’1) 3) 029SD 8 8 8 4 – Δ

21” ‘10-Spoke’ ‘Styling 101’ in Diamond Turned finish1) 029SE 8 8 8 8 – 8

21” ‘6-Spoke’ ‘Styling 602’ (alleen SDV6 Hybrid) 029TA – – 4 Δ – Δ

21” ‘6-Spoke’ ‘Styling 602’ in Diamond Turned Finish  
(alleen SDV6 Hybrid) 029TB – – 8 4 – 8

21” ‘7-Spoke’ ‘Styling 706’ in High Gloss Polished Finish 029TQ – – – – – 4

21” ‘9-Spoke’ ‘Styling 901’ in Gloss Black2) 029TN – 8 8 8 – –

21” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 505’ in Dark Grey 031JK – – – – 4 –

21” ‘5-SPLIT SPOKE‘ 
‘STYLING 505‘
IN DARK GREY
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22” ‘7-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 707‘ 

IN GLOSS BLACK2)

22” ‘7-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 707‘

IN DIAMOND TURNED FINISH1) 

22” ‘6-SPOKE’ 
‘STYLING 601‘ 

IN DIAMOND TURNED FINISH1)

22” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 504’1) 

22” ‘7-SPOKE’ 
‘STYLING 708’1)

22” ‘7-SPOKE’ 
‘STYLING 706‘ 

IN HIGH GLOSS POLISHED FINISH

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   ‰ Accessoire   Δ Optie zonder meerprijs
1) Ook beschikbaar als accessoire. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.   2) Alleen i.c.m. Black Design Pack.   3) Alleen beschikbaar als accessoire. Alleen velg. Naafkap is apart verkrijgbaar. 
Accessoire-velgen kunnen alleen worden besteld naast de standaard of optionele velgen voor een auto en kunnen deze niet af-fabriek vervangen. 

OPTIECODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

LICHTMETALEN VELGEN

22” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 504’1) 029SF 8 8 8 8 – 8

22” ‘7-Split Spoke’ ‘Styling 707’ in Diamond Turned Finish1) 029SG ‰ ‰ 8 8 – 8

22” ‘7-Split Spoke’ ‘Styling 707’ in Gloss Black2) 029TP – 8 8 8 – –

22” ‘7-Spoke’ ‘Styling 708’1) 029SK – – – 8 – 8

22” ‘6-Spoke’ ‘Styling 601’ in Diamond Turned Finish1) 029SH ‰ ‰ 8 8 – 8

22” ‘7-Spoke’ ‘Styling 706’ in High Gloss Polished Finish 029SX – – – – – 8
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22” ‘5-SPLIT SPOKE‘ 
‘STYLING 514‘ 

IN DIAMOND TURNED FINISH1)

22” ‘5-SPLIT SPOKE‘ 
‘STYLING 514‘ 

IN DARK GREY1)

22” ‘5-SPLIT SPOKE‘ 
‘STYLING 514‘ 

IN LOW GLOSS BLACK3)

22” ‘5-SPLIT SPOKE‘ 
‘STYLING 514‘ 

IN CERAMIC POLISHED  
MET LIGHT SILVER FINISH3)

STAP 4
KIES UW LICHTMETALEN VELGEN 

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   ‰ Accessoire   Δ Optie zonder meerprijs

OPTIECODE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

LICHTMETALEN VELGEN

22” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 514’ in Diamond Turned Finish1) 031JL – – – – 8 –

22” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 514’ in Dark Grey1) 031PB – – – – 8 –

22” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 514’ in Ceramic Polished  
met Light Silver Finish3) VPLWW0088 ‰ ‰ ‰ ‰ – ‰

22” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 514’ in Low Gloss Black3) VPLWW0089 ‰ ‰ ‰ ‰ – ‰
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KIES UW INTERIEUR – ZITPLAATSEN ACHTERIN

Driezits achterbank

Een driezits achterbank is standaard en de leuning is afhankelijk van de uitvoering 
handmatig of elektrisch over zeven graden verstelbaar. De Range Rover  
Long Wheelbase biedt achterpassagiers nog eens 186 mm meer beenruimte.

Het rugleuningkussen van de middelste zitplaats klapt neer en dient dan als 
middenarmsteun met twee bekerhouders.

Wanneer extra bagageruimte is benodigd kan de gehele rugleuning worden 
neergeklapt. Ook via een schakelaar in de bagageruimte op Range Rovers  
met elektrisch verstelbare rugleuning.

Beschikbaar op Standard Wheelbase en Long Wheelbase. Niet beschikbaar  
op SVAutobiography Long Wheelbase.

5
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STAP 5
KIES UW INTERIEUR 

Executive Class Seating

Voor het summum van luxe achterin. Executive Class Seating biedt superieur 
comfort en gebruiksgemak met twee individuele stoelen. De van voor naar achter 
doorlopende middenconsole heeft dezelfde afwerking als voorin. De zitplaatsen 
bieden een verstelbare rugleuning, massage- (drie programma’s) en memoryfunctie.

De Range Rover Long Wheelbase biedt achterpassagiers nog eens 186 mm  
meer beenruimte en een over 17 graden verstelbare rugleuning.

Optie op Vogue SE en Autobiography, en standaard op SVAutobiography  
Long Wheelbase. Beschikbaar op Standard Wheelbase en Long Wheelbase.
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˘ Designer’s Choice combinatie   6 Combinatie beschikbaar   – Niet beschikbaar
De tabel hierboven is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

A B C D E F G

INTERIEURTHEMA EBONY / 
EBONY 

(pagina 115)

ESPRESSO / 
ALMOND

 (pagina 115)

EBONY / 
CIRRUS

 (pagina 115)

ESPRESSO / 
IVORY

 (pagina 116)

EBONY / 
IVORY

 (pagina 116)

NAVY / 
CIRRUS

 (pagina 117)

EBONY / 
TAN 

(pagina 117)

INTERIEURKLEUR

Stoelbekleding Ebony Almond Espresso Cirrus Ebony Ivory Espresso Ivory Ebony Cirrus Navy Tan

Tapijt Ebony Almond Ebony Espresso Ebony Navy Ebony

UITVOERING

HSE (Generfd leder) 6 6 – 6 – – – – – – – –

Vogue (Geperforeerd Oxford leder) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 – – –

Vogue SE (Geperforeerd Semi-aniline leder) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Autobiography (Geperforeerd Semi-aniline leder) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SVAutobiography Dynamic (Geperforeerd  
Semi-aniline leder met quilted stikpatroon) – – – – – – – – – – – –

SVAutobiography Long Wheelbase  
(Geperforeerd Semi-aniline leder) – – – – – – – – – – – –

INTERIEURAFWERKING

Grand Black houtfineer 6 – – ˘ ˘ – – 6 6 – – ˘

Figured Macassar houtfineer 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘

Shadow Walnut houtfineer 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

Grand Black met accentlijn in Red – – – – – – – – – – – –

LAKKLEUR

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Yulong White 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Indus Silver ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Corris Grey ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Scotia Grey 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Aintree Green 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 – – 6

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6

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

Firenze Red 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 –

Montalcino Red 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

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

Aruba 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ 6 6 6 6

Waitomo Grey 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

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

Farallon Black 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN VAN LAK- EN INTERIEURKLEUREN
Nu u uw uitvoering en lakkleur hebt geselecteerd, kunt u deze tabel gebruiken om de perfecte interieurkleur en interieurafwerking te kiezen.
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Ga naar landrover.nl om uw auto online te configureren.1) Duo Tone-stoelbekleding in Dark Cherry/Ivory.    2) Alleen beschikbaar in Poltrona Frau-uitvoering.

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 

EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE

H I J K L M N O P Q R S

BROGUE / 
IVORY

 (pagina 116)

DARK CHERRY / 
IVORY

 (pagina 116)

EBONY / 
PIMENTO 

(pagina 117)

EBONY / 
EBONY 

(pagina 117)

EBONY / 
CIRRUS 

(pagina 118)

EBONY / 
TAN 

(pagina 118)

EBONY / 
PIMENTO 

(pagina 119)

DARK CHERRY / 
IVORY1) 

(pagina 119)

ESPRESSO / 
TAN 

(pagina118)

EBONY / 
LUNAR 

(pagina 118)

LUNAR / 
CIRRUS 

(pagina 119)

NAVY / 
IVORY2) 

(pagina 119)

Ivory Brogue Ivory Dark Cherry Pimento Ebony Ebony / Cirrus Ebony / Tan Ebony / Pimento Dark Cherry / Ivory Tan Ebony Cirrus Ivory

Espresso Dark Cherry Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Dark Cherry Espresso Lunar Lunar Navy

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

6 6 6 6 6 – – – – – – – – –

– – – – – 6 6 6 6 – – – – –

– – – – – – – – – 6 6 6 6 6

– – 6 6 ˘ – – – – – – ˘ 6 –
˘ ˘ ˘ ˘ 6 – – – – ˘ ˘ 6 6 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 ˘ 6 – 6

– – – – – ˘ ˘ ˘ ˘ – – – – –

6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 ˘ 6

6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6

6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 ˘ 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 6 – – 6 – – – – – 6 6 6 –

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 ˘

6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6

6 6 6 6 ˘ 6 6 – ˘ 6 – 6 6 6

6 6 ˘ ˘ ˘ – – – – ˘ – 6 6 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 ˘ ˘ 6 6 – – – – ˘ 6 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 ˘ ˘ ˘ 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 ˘
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1

2

3

4

5

1) Het deksel van het opbergvak in de middenconsole is uitgevoerd in dezelfde kleur als van de stoelen.

INTERIEURKLEUREN
Elk interieur is uitgevoerd in een 
combinatie van twee kleuren – de 
basiskleur en een complementerende 
accentkleur. U kunt uw interieur verder 
personaliseren met de keuze uit 
verschillende interieurafwerkingen. 

1 2 3 4 5

INTERIEURTHEMA ONDERZIJDE  
PORTIERPANELEN

BOVENZIJDE PORTIEREN 
EN ARMSTEUNEN

BOVENZIJDE  
DASHBOARD

DEKSEL OPBERGVAK 
MIDDENCONSOLE1)

ONDERZIJDE  
DASHBOARD

A Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

B Espresso / Almond Espresso / Almond Almond Espresso Espresso / Almond Almond

C Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Cirrus Ebony Ebony / Cirrus Cirrus

D Espresso / Ivory Espresso / Ivory Ivory Espresso Espresso / Ivory Ivory

E Ebony / Ivory Ebony / Ebony Ivory Ebony Ebony / Ivory Ivory

F Navy / Cirrus Navy / Cirrus Cirrus Navy Navy / Cirrus Cirrus

G Ebony / Tan Ebony / Ebony Tan Ebony Tan Tan

H Brogue / Ivory Espresso / Ivory Ivory Brogue Brogue / Ivory Ivory

I Dark Cherry / Ivory Dark Cherry / Ivory Ivory Dark Cherry Dark Cherry / Ivory Ivory

J Ebony / Pimento Ebony / Ebony Pimento Ebony Pimento Pimento

EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

K Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony

L Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Ebony Ebony Cirrus

M Ebony / Tan Ebony / Tan Ebony / Tan Ebony Ebony Tan

N Ebony / Pimento Ebony / Pimento Ebony / Pimento Ebony Ebony Pimento

EXCLUSIEF VOOR SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE

O Dark Cherry / Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Ivory Ivory

P Espresso / Tan Espresso Tan Espresso Tan Tan

Q Ebony / Lunar Lunar Lunar Ebony Ebony Lunar

R Lunar / Cirrus Lunar Cirrus Lunar Cirrus Cirrus

S Navy / Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory
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Ga naar landrover.nl om uw auto online te configureren.

Espresso / Almond (beschikbaar op HSE, Vogue, Vogue SE en Autobiography)

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 

Ebony / Ebony (beschikbaar op HSE, Vogue, Vogue SE en Autobiography)

Afgebeeld interieur: Ebony/Ebony, met Ebony stoelbekleding en Grand Black houtfineer.

Afgebeeld interieur: Espresso/Almond, met Almond stoelbekleding en Shadow Walnut houtfineer.

Het interieur van de Range Rover verenigt de beste elementen voor een 
eigentijdse lifestyle. De warme uitstraling van fraai hout en soepel leder in 
combinatie met koel aanvoelende metalen details creëert een aangename 
ambiance. Met de keuze uit een uitgebreid programma interieurkleuren  
en bekledingsmaterialen is er een uitvoering voor elke smaak.

De afgebeelde interieurs zijn alleen bedoeld als voorbeeld van de betreffende 
interieurkleur en zijn niet representatief voor een bepaalde uitvoering.  
Zie pagina’s 112-114 voor meer informatie over beschikbaarheid of vraag  
uw Land Rover dealer om meer informatie.

BESCHIKBARE INTERIEURCOMBINATIES

Ebony / Cirrus (beschikbaar op HSE, Vogue, Vogue SE en Autobiography)

Afgebeeld interieur: Ebony/Cirrus, met Cirrus stoelbekleding en Grand Black houtfineer.

B C

A

C
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Ebony / Ivory (beschikbaar op Vogue, Vogue SE en Autobiography)Espresso / Ivory (beschikbaar op Vogue, Vogue SE en Autobiography)

Afgebeeld interieur: Ebony/Ivory, met Ivory stoelbekleding en Grand Black houtfineer.Afgebeeld interieur: Espresso/Ivory, met Espresso stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer.

Dark Cherry / Ivory (beschikbaar op Autobiography)Brogue / Ivory (beschikbaar op Autobiography)

Afgebeeld interieur: Dark Cherry/Ivory, met Ivory stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer.Afgebeeld interieur: Brogue/Ivory, met Brogue stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer.

H I

ED

De afgebeelde interieurs zijn alleen bedoeld als voorbeeld van de betreffende interieurkleur en zijn niet representatief voor een bepaalde uitvoering.  
Zie pagina’s 112-114 voor meer informatie over beschikbaarheid of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
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Ga naar landrover.nl om uw auto online te configureren.

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 

Ebony / Ebony (beschikbaar op SVAutobiography Dynamic)

Afgebeeld interieur: Ebony/Ebony met Ebony/Ebony stoelbekleding en Grand Black houtfineer met 
accentlijn in Red.

KEbony / Pimento (beschikbaar op Autobiography)

Afgebeeld interieur: Ebony/Pimento, met Pimento stoelbekleding en Grand Black houtfineer.

Navy / Cirrus (beschikbaar op Vogue SE en Autobiography)

Afgebeeld interieur: Navy/Cirrus, met Navy stoelbekleding en Shadow Walnut houtfineer. Afgebeeld interieur: Ebony/Tan, met Tan stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer.

J

GF Ebony / Tan (beschikbaar op Autobiography)

117



Ebony / Lunar (beschikbaar op SVAutobiography Long Wheelbase)

Afgebeeld interieur: Ebony/Lunar met Ebony stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer.

QEspresso / Tan (beschikbaar op SVAutobiography Long Wheelbase)

Afgebeeld interieur: Espresso/Tan met Tan stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer.

P

Ebony / Tan (beschikbaar op SVAutobiography Dynamic)

Afgebeeld interieur: Ebony/Tan met Ebony/Tan stoelbekleding en Grand Black houtfineer  
met accentlijn in Red.

Ebony / Cirrus (beschikbaar op SVAutobiography Dynamic) M

Afgebeeld interieur: Ebony/Cirrus met Ebony/Cirrus stoelbekleding en Grand Black houtfineer  
met accentlijn in Red.

L

De afgebeelde interieurs zijn alleen bedoeld als voorbeeld van de betreffende interieurkleur en zijn niet representatief voor een bepaalde uitvoering.  
Zie pagina's 112-114 voor meer informatie over beschikbaarheid of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
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Ga naar landrover.nl om uw auto online te configureren.

Navy / Ivory (beschikbaar op SVAutobiography Long Wheelbase)

Afgebeeld interieur: Navy/Ivory met Ivory Poltrona Frau stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer.

SLunar / Cirrus (beschikbaar op SVAutobiography Long Wheelbase)

Afgebeeld interieur: Lunar/Cirrus met Cirrus stoelbekleding en Figured Macassar houtfineer.

R

Afgebeeld interieur: Ebony/Pimento met Ebony/Pimento stoelbekleding en Grand Black houtfineer  
met accentlijn in Red.

N Ebony / Pimento (beschikbaar op SVAutobiography Dynamic) Dark Cherry / Ivory (beschikbaar op SVAutobiography Long Wheelbase)

Afgebeeld interieur: Dark Cherry/Ivory met Dark Cherry/Ivory Duo-Tone stoelbekleding  
en Figured Macassar houtfineer.

O

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 
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Ga naar landrover.nl om uw auto online te configureren.

INTERIEURAFWERKING

Nu u de kleurencombinatie voor het interieur hebt geselecteerd, 
kunt u een van de vier interieurafwerkingen kiezen. In de tabellen 
op pagina’s 112 en 113 vindt u een volledig overzicht van de 
beschikbare mogelijkheden en de Designer’s Choices.

Grand Black houtfineer Figured Macassar houtfineer

Shadow Walnut houtfineer

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 

Grand Black houtfineer met accentlijn in Red1)

1) Grand Black houtfineer met accentlijn in Red is exclusief voor de SVAutobiography Dynamic.
De afbeelding links toont het interieur van de Range Rover SVAutobiography Dynamic in Ebony/Pimento met Ebony/
Pimento stoelbekleding en Grand Black houtfineer met accentlijn in Red, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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Via het uitgebreide programma stijlvolle en praktische accessoires kunt u uw auto nog beter 
op uw persoonlijke smaak of specifieke gebruik afstemmen. Accessoires die net zo stijlvol, 
robuust en veelzijdig zijn als de Range Rover. Een voorbeeld hiervan is het Design Pack.  
Dit is ontworpen, ontwikkeld en getest door ons Special Vehicle Operations (SVO) team  
en voldoet daarmee aan de allerhoogste normen.

Exterieurkenmerken omvatten een unieke voorbumper, achterbumper met geïntegreerde 
uitlaatpijpen, buitenste luchtinlaten in de voorbumper, vent blades op de voorportieren  
en dorpelpanelen. 

Uiteraard zijn alle originele Land Rover accessoires ontworpen en geproduceerd volgens 
dezelfde stringente eisen als die gelden voor de originele uitrusting van uw auto.  
Alle accessoires zijn apart verkrijgbaar en kunnen op elk moment worden gemonteerd,  
niet alleen op het moment van aankoop van de auto.

ORIGINELE LAND ROVER ACCESSOIRES6
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STAP 6
KIES UW ACCESSOIRES 

Ga voor meer informatie naar accessories.landrover.com

DESIGN

SVO Design Pack – Uitlaateindstukken1)

De achterzijde, met zijn geïntegreerde uitlaatpijpen, is al even zelfverzekerd.
N.B.: montage is van invloed op de aan- en afloophoeken en daarmee op  
de offroad-capaciteiten van de auto.

1) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over de combinatiemogelijkheden met andere opties. 
2) Niet beschikbaar op SDV6 Hybrid Long Wheelbase.
De afbeelding links toont de Range Rover Vogue in Fuji White met Black Design Pack en SVO Design Pack.

SVO Design Pack – Voor- en achterbumper1) 
Met de toevoeging van ons Design Pack worden krachtige, dynamische en 
spraakmakende stylingselementen toegevoegd. De unieke voorbumper geeft 
de auto een nog sterkere uitstraling. Wanneer u wilt dat uw auto een nog 
markantere statement maakt, dan doet het Design Pack dit vol flair.  
N.B.: montage is van invloed op de aan- en afloophoeken en daarmee op  
de offroad-capaciteiten van de auto.

SVO Design Pack – Grille-omlijsting en vent blades op voorportieren1)

Grille, vent blades op voorportieren en dorpelpanelen dragen bij aan  
het al reeds onmiskenbare silhouet van de Range Rover.
N.B.: montage is van invloed op de aan- en afloophoeken en daarmee op  
de offroad-capaciteiten van de auto.

Treeplanken (vast) 
VPLGP0226 (alleen SWB)
Treeplanken maken in- en uitstappen gemakkelijker en verbeteren de toegang 
tot het dak. Compleet met rubber bovenzijde en afwerking in geborsteld 
roestvaststaal. Met ‘RANGE ROVER’ woordmerk en roestvaststalen details, 
accentueren ze het design van de auto. 

Uitklapbare treeplanken2)

Deze slimme, praktische treeplanken maken in- en uitstappen gemakkelijker.  
De treeplanken zijn opgeborgen onder de dorpels en klappen uit bij 
openen van de portieren of activering via de afstandsbediening en klappen 
automatisch in bij het sluiten van de portieren. De treeplanken zijn gevoelig 
voor obstakels en klappen niet uit bij ingeschakelde offroad-rijhoogte of  
lage gearing. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

Roestvaststalen dorpelbeschermers – Bright Finish 
VPLGP0100 (alleen SWB)
Tot hoogglans gepolijste, roestvaststalen dorpelbeschermers in stoer offroad-
design vormen een perfecte aanvulling op het fraaie exterieurontwerp van de auto.
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TOURING

1) Voor montage van Land Rover dakdrageraccessoires zijn roof rails en dwarsdragers benodigd. Objecten die boven de dakantenne van het satellietnavigatiesysteem  
worden geplaatst kunnen van invloed zijn op de ontvangstkwaliteit en daarmee op de werking van navigatiesysteem en DAB+-tuner (indien de auto daarmee is uitgerust).

Bagagebox1) 
VPLVR0062
De in Gloss Black uitgevoerde bagagebox opent vanaf beide zijden en 
heeft powergrip-bevestigingen voor snelle en gemakkelijke montage op 
dwarsdragers. Afsluitbaar. Externe afmetingen (lxbxh): 1.750 x 820 x 450 mm. 
Inhoud 410 liter. Draagvermogen 75 kg2).

Bevestigingsrailsysteem 
VPLGS0170
In de bagageruimtevloer 
geïntegreerde rails helpen om de 
flexibiliteit van de bagageruimte 
verder te vergroten en maken 
tevens het gebruik van het 
bagagebevestigingssysteem 
mogelijk.

Bagagebevestigingssysteem 
VPLGS0171
Set bevestigingen die via een snel 
ver-/ontgrendelsysteem op de 
bevestigingsrails kunnen worden 
vastgezet. Flexibele oplossingen voor 
het vastzetten van bagage en andere 
spullen. Inclusief telescopisch profiel, 
spangordel en opbergtas.

Imperiaal1) 
LR006848
Flexibel imperiaalsysteem voor meenemen van bagage.  
Draagvermogen 75 kg2).

Sportbox1) 
VPLVR0061 

Grote Sportbox1) 
VPLWR0100 (niet afgebeeld)

Sportbox in rank, aërodynamisch design en afwerking in Gloss Black.  
Inwendig bevestigingssysteem voor ski’s of andere lange voorwerpen.  
Afsluitbaar. Externe afmetingen (lxbxh): 2.060 x 840 x 340 mm.  
Inhoud 320 liter (430 liter voor Grote Sportbox). Draagvermogen 75 kg2).

In hoogte verstelbare trekhaak  
VPLGT0082, VPLGT0097,  
LR037931, LR037913
Biedt drie verschillende trekhoogtes 
en de mogelijkheid om gemakkelijk 
van trekhoogte te veranderen. 
Gemakkelijk aan te brengen en te 
verwijderen, na initiële montage 
door dealer. Goedgekeurd voor een 
geremd trailergewicht van 3.500 kg. 

13-polige contactdoos3) 
VPLGT0073
Voor alle wettelijke trailerverlichting 
en voor interieurverlichting van 
bijvoorbeeld paardentrailer. Voor 
gebruik in combinatie met in hoogte 
verstelbare trekhaak of elektrisch  
uit-/inklapbare trekhaak. 

Lichtmetalen velgen
Voor de Range Rover is ook een uitgebreid programma lichtmetalen velgen  
als accessoire beschikbaar.  
Bepaalde velgen zijn geproduceerd via een hoogwaardig smeedproces ten 
behoeve van maximale sterkte en daarna afgewerkt in een vibratie-polijstproces.
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Ga voor meer informatie naar accessories.landrover.com

STAP 6
KIES UW ACCESSOIRES 

SPORT

Roof rails1)

Roof rails maken montage van 
dwarsdragers mogelijk voor 
het meenemen van dakdrager-
accessoires. Voorzien van 
localiseringen om dwarsdragers te 
bevestigen in optimale positie voor 
gewichtsverdeling en dynamiek.

Dwarsdragers1) 
VPLGR0102
Elegante, robuuste dwarsdragers in 
blank aluminium. T-track ontwerp 
benut hele lengte van dragers, zodat 
ruimte is voor meerdere accessoires. 
Aërodynamisch profiel minimaliseert 
luchtweerstand en windgeruis. Met 
dwarsdragers neemt de hoogte van 
de auto toe met 93 mm.

Ski-/snowboarddrager1) 
LR006849
Geschikt voor vier paar ski’s of 
twee snowboards. Afsluitbaar. 
Draagvermogen 36 kg2).

Skitas 
VPLGS0166
Land Rover ski-/snowboardtas, 
gepolsterd. Geschikt voor twee paar 
ski’s en skistokken tot 180 cm lang. 
Gemaakt van sterk 600D polyester. 
Inclusief afneembare schouderband.

Watersportartikelendrager1) 
VPLGR0107
Geschikt voor een surfplank met mast, een kiteboard of een kano/kayak. 
Inclusief afsluitbare multi-purpose houder voor het meenemen van mast, 
roeispanen of peddels. Kantelt om op-/afladen te vergemakkelijken. 
Uitgevoerd met afsluitbare banden en rubber steunen ten behoeve van 
optimale gewichtsverdeling en bescherming van watersportartikelen en  
auto tegen krassen en slijtplekken. Draagvermogen 45 kg2).

Fietsdrager voor op trekhaak 
VPLVR0067 – Twee fietsen 
VPLVR0069 – Drie fietsen
Bij gemonteerde fietsdrager kunnen bovenste en onderste achterklep normaal 
worden geopend. Met snelmontage/-demontage mechanisme. Past op 
elektrisch uitklapbare trekhaak en in hoogte verstelbare trekhaak. Gemaakt 
van aluminium en andere lichtgewicht materialen. Afsluitbaar. Maximum 
draagvermogen 40 kg (51 kg bij fietsdrager voor 3 fietsen). Trekhaak is niet 
beschikbaar voor gelijktijdig trekken van trailer.
Meer informatie over Land Rover fietsen vindt u op: www.2x2worldwide.com

Dorpellijsten met verlichting 
VPLWS0208 – SWB 
VPLGS0261 – LWB
Dorpellijsten met verlichting zijn 
beschikbaar voor beide zijden  
van de auto en verwelkomen  
u in het interieur.

Gepersonaliseerde dorpellijsten met 
verlichting 
VPLWS0212 – Voorportieren 
VPLWS0209 – Alle portieren (SWB) 
VPLGS0262 – Achterportieren (LWB)
Personaliseer uw auto nog 
verder met een eigen tekst in de 
dorpellijsten van voorportieren.  
Met subtiele witte verlichting.  
Voor achterportieren alleen  
met verlichting.

Sport pedaalkappen  
VPLGS0160
Fraaie metalen pedaalkappen vormen een stijlvol accent in het interieur. 
Gemaakt van gepolijst en geëtst roestvaststaal. Met verborgen bevestigingen 
voor een strakke afwerking.

2) Draagvermogen is het maximum gewicht dat op/in het betreffende dakdrageraccessoire mag worden meegenomen.    
3) Dit accessoire is niet geschikt voor trailers of verlichtingsbalken uitgerust met LED-achterlichten. 125



OUTDOOR

Rubber vloermatten 
VPLGS0150 – SWB (LHD) 
VPLGS0254 – LWB (LHD)
Rubber matten vóór en achter beschermen het tapijt tegen vocht en vuil. 
Uitgevoerd met metalen ‘RANGE ROVER’ woordmerk en robuust metalen 
hoekstuk voor de buitenhoek.

Bagagevangrek – vloer tot dak 
VPLGS0162
Dit handige vangrek voorkomt dat bagage vanuit de bagageruimte in het 
interieur kan komen. Gemakkelijk uitneembaar. Voldoet aan ECE-norm 17. 

Waterdichte voorstoelhoezen 
VPLGS0154PVJ – Ebony 
VPLGS0154SVA – Almond
Duurzame, op maat gemaakte, waterdichte stoelhoezen beschermen 
bekleding tegen modder, vuil en slijtage. Gemakkelijk aan te brengen  
en in wasmachine wasbaar.

Bagagevloermat – rubber  
VPLGS0260
Rubber mat met ‘RANGE ROVER’ woordmerk. Beschermt het bagageruimtetapijt 
tegen vocht en vuil. Uitgevoerd met metalen accenten om de visuele kwaliteit  
te vergroten en voor overeenkomst met vloermatten.

Spatlappen 
VPLGP0109 – Vóór 
VPLGP0111 – Vóór (i.c.m. uitklapbare treeplanken) 
VPLGP0110 – Achter
Spatlappen helpen opspattend water te reduceren en beschermen het lakwerk 
tegen steenslag. Ontworpen om het design van de auto aan te vullen.

Bagageruimtebescherming 
VPLGS0263
Beschermt het bagageruimtetapijt tegen vocht en vuil. Semi-harde, waterdichte 
bescherming met opstaande randen om ook bekleding van zijwanden te 
beschermen. Uitgevoerd met metalen ‘RANGE ROVER’ woordmerk.
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STAP 6
KIES UW ACCESSOIRES 

Ga voor meer informatie naar accessories.landrover.com

DIVERSEN

Armsteun koel-/opwarmbox 
VPLVS0176
Koel-/opwarmbox voor eten en drinken die tevens dienst doet als 
middenarmsteun achterin. Inclusief met leder bekleed deksel. Wordt op zijn 
plaats gehouden met de middelste veiligheidsgordel, met voeding via de 
12V-aansluiting achterin. Ideaal voor lange reizen met familie of vrienden. 

Bagagevloermat 
VPLGS0377PVJ – Ebony 
VPLGS0377AAM – Espresso
Luxueuze, op maat gemaakte bagagevloermat van hoogpolig tapijt,  
2.050 g/m2, met waterdichte rug. Vormt een fraaie finishing touch  
van het interieur.

Bagagebevestigingsnet 
VPLMS0302
Voor het veilig vastzetten van kleine voorwerpen en bagage in de 
bagageruimte. Maakt gebruik van de bevestigingsogen. Inclusief  
vloernet en twee spanbanden met een lengte van circa twee meter. 

Buitenspiegelkappen – Noble Chrome 
VPLGB0073
Noble verchroomde buitenspiegelkappen vormen een perfecte aanvulling  
op de stylingdetails van de Range Rover. Deze design-upgrade vormt de  
perfecte aanvulling op exterieurdetails in Light Atlas en Bright Chrome. 

Schakelpaddles 
VPLVS0187MMU – Aluminium 
VPLVS0187CAY – Aluminium Red
Verfraai het aanzien en het gevoel van uw stuurwiel met deze  
hoogwaardige aluminium schakelpaddles. Deze zijn gepolijst,  
geanodiseerd en met de hand geborsteld ten behoeve  
van een premium afwerking en uitzonderlijke slijtvastheid.

Elektrische koeltas  
VUP100140L
Deze koeltas is thermostatisch geregeld, wordt gevoed via een  
12V-aansluiting en heeft een gemakkelijk te reinigen binnenzijde.  
Afmetingen (lxhxb) 380 x 380 x 220 mm. Inhoud 14 liter.
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A B B C
Offroad-geometrie Aanloophoek Overloophoek Overloophoek

(Hybrid)
Afloophoek

Offroad SWB / LWB 34,7° 28,3° / 26,1° 27,3° / 25,1° 29,6°
Standaard SWB / LWB 26° 20,1° / 18,3° 19,6° / 17,9° 24,6° 

AFMETINGEN & CAPACITEITEN

Standard Wheelbase (SWB) 2.922 mm

Long Wheelbase (LWB) 3.120 mm

Spoorbreedte achter  
1.683 mm

Breedte 
 2.073 mm spiegels ingeklapt
2.220 mm spiegels uitgeklapt 

Standaard rijhoogte
Met roof rails 1.836 mm (LWB 1.840 mm) 
Met geopend panoramadak 1.874 mm  
(LWB 1.880 mm) 
Met telematica dakantenne 1.860 mm  
(LWB 1.866 mm) 
Instaphoogte luchtvering reduceert alle  
bovengenoemde waarden met 50 mm

Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte vóór 997 mm (met panoramadak) 
Hoofdruimte achter 996 mm (LWB 973 mm)

Beenruimte
Maximum beenruimte vóór 1.080 mm 
Maximum beenruimte achter 1.020 mm (LWB 1.206 mm)

Bagageruimte
Achterbank omhoog 
Hoogte 824 mm Breedte 1.290 mm 
Inhoud onder hoedenplank 550 liter 
Inhoud tot dak 909 liter 
Breedte tussen wielkasten 1.120 mm 
Lengte op vloerniveau 1.101 mm
Achterbank neergeklapt 
Hoogte 824 mm Breedte 1.290 mm 
Inhoud tot dak 2.030 liter (LWB 2.345 liter) 
Breedte tussen wielkasten 1.120 mm 
Lengte op vloerniveau 1.985 mm (LWB 2.177 mm)

Bodemvrijheid
Offroad rijhoogte 296,1 mm 
Standaard rijhoogte 221,1 mm

Draaicirkel
Tussen stoepranden 12,1 m (LWB 13,0 m)  
Tussen muren 12,5 m (LWB 13,4 m) 
Stuuromwentelingen 3,03

Doorwaaddiepte 
Maximum doorwaaddiepte 900 mm

B CA

Hoogte 
SWB 1.835 mm
LWB 1.840 mm

N.B.: Tenzij anders vermeld, gelden alle genoemde waarden voor zowel Standard Wheelbase (SWB) als Long Wheelbase (LWB).  
Cijfers voor SVAutobiography Dynamic en SVAutobiography Long Wheelbase kunnen verschillen.

Spoorbreedte vóór  
1.690 mm

Lengte Standard Wheelbase 4.999 mm / Long Wheelbase 5.199 mm
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TECHNISCHE GEGEVENS / PRESTATIES EN GEWICHTEN

DIESEL BENZINE

3.0 TDV6 3.0 SDV6 HYBRID 4.4 SDV8 5.0 V8 SUPERCHARGED 5.0 V8 SUPERCHARGED

VERMOGEN (pk) 258 354 339 510 550

MOTORGEGEVENS

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

Slag (mm) 90 90 98,5 93 93

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

REMSYSTEEM

Remmen vóór Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen

Diameter remschijven (mm) 360 380 380 380 380

Remmen achter Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen

Diameter remschijven (mm) 350 365 365 365 365

Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN

Gewicht vanaf SWB (LWB) (kg) 2.205 (2.341) 2.453 (2.526) 2.456 (2.549) 2.328 (2.401) 2.457 (2.514)

Maximum toelaatbaar gewicht SWB (LWB) (kg) 3.050 (3.090) 3.200 (3.250) 3.230 (3.250) 3.150 (3.190) 3.100

Maximum toelaatbaar gewicht op vooras (kg) 1.500 (1.550 LWB) 1.590 1.590 1.500 (1.550 LWB) 1.500 (1.550 LWB)

Maximum toelaatbaar gewicht op achteras (kg) 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775

TREKGEWICHT

Trailer ongeremd (kg) 750 750 750 750 750

Trailer geremd (kg) 3.500 3.000 3.500 3.500 3.000

Maximum kogeldruk (kg)2) 200 200 200 200 200

Maximum gewicht auto en trailer SWB (LWB) (kg) 6.550 (6.590) 6.200 (6.250) 6.730 (6.750) 6.650 (6.690) 6.100

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief roof rails) 100 100 100 100 100

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 209 218 218 225 / 2501) 225 / 2501)

Acceleratie 0-100 km/h SWB (LWB) (s) 7,9 (8,3) 6,9 (7,2) 6,9 (7,2) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5)

Bruikbare tankinhoud – SWB (LWB) (l) 86 86 86 105 105

Gecombineerde CO2-emissie (g/km) 182 164 219 299 299

Diesel partikelfilter (DPF)  4  4  4 – –

4 Standaard   – Niet beschikbaar
1) Topsnelheid met 22” velgen.   2) Maximum kogeldruk bij maximaal beladen auto: 150 kg (120 kg voor SDV6 Hybrid en V8 Supercharged 550 pk).
  

Ga voor meer informatie naar landrover.nl

TECHNISCHE GEGEVENS
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LAND ROVER ONELIFE
Onelife, het bekroonde Land Rover magazine, wordt twee 
keer per jaar uitgegeven en wordt verstuurd naar klanten in 
40 landen. Elke uitgave is gevuld met het laatste nieuws over 
het merk Land Rover en over de modellen, inzichten in de 
technologie en het design waardoor elke nieuwe auto zich 
onderscheidt. Tevens biedt het verhalen over inspirerende 
reizen en opinies van internationale experts.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
Land Rover rijden was nog nooit zo eenvoudig. Bovendien 
kunt u het zich sneller veroorloven dan u misschien denkt. 
Nieuw of gebruikt, zakelijk of privé, wij hebben opties  
die perfect aansluiten op uw individuele situatie.  
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

FLEET & BUSINESS
Land Rover streeft naar een positie als voorkeursmerk in 
het premium fleet & business-segment. Dat doen wij met 
het aanbieden van bijzonder aantrekkelijke modellen en 
uitstekende customer service.

Alle Land Rover modellen zijn karakteristiek, capabel 
en veelzijdig, en bieden lage eigendomskosten (TCO) 
dankzij sterke restwaardes, concurrerende onderhouds- en 
reparatiekosten en lage waarden voor verbruik en emissies. 

Wij bieden een uitstekende, totaal klantgerichte 
aftersales-service, die erop is gericht om elke Land Rover 
personenauto in topconditie te houden, inclusief het 
leveren van de allerbeste prestaties en op de meest 
kostenefficiënte wijze voor bedrijven.

Ga voor meer informatie naar 
landrover.nl/fleet-and-business

LAND ROVER EXPERIENCE
Al sinds de geboorte van de allereerste Land Rover 
zijn onze modellen overal op berekend. Dankzij de 
legendarische capaciteiten kunnen het allerzwaarste terrein 
en de moeilijkste omstandigheden worden overwonnen.  
De veelzijdige interieurs staan bekend om hun comfort  
en grotere bagageruimte. En de ‘can do’– instelling heeft  
onze modellen geliefd gemaakt over de hele wereld.

U kunt nog meer te weten komen over uw auto en over 
het merk Land Rover. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan 
een van onze fabrieken om te zien hoe onze iconische 
modellen worden gebouwd. Of volg een offroad-training 
bij Land Rover Experience en leer nieuwe vaardigheden 
en ontdek waartoe uw auto allemaal in staat is. Ook 
organiseren wij fantastische Adventure Travel vakanties  
naar landen als Tanzania, IJsland of Marokko.

Het avontuur wacht op u.

Ga voor meer informatie naar 
landrover.com/experiences

A WORLD OF LAND ROVER
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Land Rover Nederland 
Postbus 40 
4153 ZG Beesd

landrover.nl

© Jaguar Land Rover Limited 2016.  
Publicatienummer: LRML 5219/16

N.B.: Omdat wij bij Jaguar Land Rover Limited constant werken aan 
het verbeteren van onze producten behouden wij ons het recht voor 
specificaties en uitrusting te wijzigen zonder nadere aankondiging.  
De foto’s in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. 
Dat betekent dat de specificaties van de afgebeelde auto’s in sommige 
gevallen kunnen afwijken van die van de uitvoeringen in ons land.  
De uitrusting zoals gepresenteerd in deze brochure is, afhankelijk van  
de uitvoering, standaard of als extra leverbaar. Zie voor meer informatie 
ook de separate ‘Prijs- en specificatielijst’. Uw Land Rover dealer zal u 
ook graag informeren over de actuele uitrusting. Deze brochure is met 
de grootste zorg samengesteld; alle details zijn correct op het moment 
van verschijnen. Dealers zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover 
Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited 
ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of 
vertegenwoordigingen aan te gaan.

Voor alle originele Land Rover accessoires die door een dealer zijn 
gemonteerd bij het afleverklaar maken van de auto of die binnen één 
maand of 1.600 kilometer na aflevering van de auto zijn gemonteerd, 
gelden dezelfde garantietermijn en -voorwaarden als van de garantie van 
de auto. Accessoires die na deze periode zijn aangeschaft hebben een 
garantie van 12 maanden zonder kilometerbeperking. Alle Land Rover 
accessoires ondergaan een zwaar testprogramma, waarbij ze worden 
getest volgens dezelfde normen als de auto’s zelf. Daarbij worden  
onder meer prestaties onder extreem hoge of lage temperaturen, 
weerstand tegen corrosie, botsgedrag en het niet beïnvloeden van de 
airbagwerking getest. Dit garandeert dat alle accessoires duurzaam 
en veilig zijn én voldoen aan alle wettelijke eisen. Sommige van de 
beschreven accessoires zijn niet beschikbaar op alle uitvoeringen.  
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

Naast artikelen die zelf kunnen worden aangebracht, zoals dakdragers, 
vereisen sommige accessoires speciaal gereedschap en diagnose-
apparatuur om correct te worden geïntegreerd in de auto. Beschikbare 
accessoires verschillen per land. Uw Land Rover dealer geeft u graag 
meer informatie over het actuele aanbod.

De ervaring leert dat in drukwerk de lak- en bekledingskleuren niet 
natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. De getoonde kleuren en 
bekledingen dienen daarom slechts als voorbeeld. Wij raden u aan bij 
uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde kleuren 
en bekledingen zijn opgenomen in het huidige aanbod. Land Rover 
behoudt zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te wijzigen dan 
wel uit het programma te nemen. Uw dealer informeert u graag over  
de actuele kleuren/bekledingen. 

Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover.

De afbeeldingen op de voor- en achterzijde van de omslag tonen  
de Range Rover Autobiography in Aruba, uitgevoerd met opties  
tegen meerprijs.

LAND ROVER ASSISTANCE
Land Rover Assistance biedt assistentie bij noodsituaties 
onderweg, van een lekke band tot technische problemen 
of een ongeval. U kunt altijd en overal vertrouwen op onze 
ondersteuning, ongeacht de situatie. 

Zie voor meer informatie het Garantieboekje van uw auto, 
uw Land Rover dealer of ga naar landrover.nl/ownership

LAND ROVER COLLECTION
De auto is pas het begin. Ontdek de nieuwste artikelen uit het 
Land Rover Collection programma die nu beschikbaar zijn. 

Onze zorgvuldige aandacht voor details blijft niet beperkt tot 
onze auto’s. Ditzelfde niveau van vakmanschap vindt u terug 
in onze kleding, tassen en hoogwaardige cadeauartikelen. 
Dus of u nu iets zoekt voor uzelf of voor een ander, u kunt 
altijd verzekerd zijn van de hoge kwaliteit.

De Land Rover Collection omvat dames- en herenkleding, 
een uitgebreide collectie lederwaren, zoals portefeuilles, 
iPad- en iPhone-hoezen, attachékoffertjes en weekendtassen. 
Daarnaast omvat de collectie fraaie manchetknopen en 
luxueuze zijden damessjaals. Maar er zijn ook artikelen voor 
kinderen, van vrolijke kleding en caps tot modelauto’s om 
mee te spelen.

Onze Land Rover dealers geven u graag meer informatie.

iPad en iPhone zijn geregistreerde merknamen van Apple Inc.






