
DISCOVERY
LAND ROVER ACCESSOIRES 



ZORGVULDIG ONTWORPEN  
EN ONTWIKKELD
Land Rover accessoires zijn ontwikkeld door 
hetzelfde team dat uw auto heeft ontworpen.  
Zij zijn de experts die bekend zijn met elke 
centimeter van uw Land Rover én met zijn 
capaciteiten. Hun expertise stelt hen in staat  
om accessoires te creëren die zowel het  
totale design van uw auto aanvullen als zijn 
prestaties optimaliseren.

GETEST VOLGENS DE 
ZWAARSTE NORMEN
Alle Land Rover accessoires doorlopen een zeer 
zwaar testprogramma, waarna ze zorgvuldig 
worden geïnspecteerd om te zorgen dat ze aan 
de strenge normen voldoen die u van Land Rover 
verwacht. Dit garandeert dat ze altijd perfect op 
en bij uw auto passen.

Accessoires worden getest onder extreem hoge 
en lage temperaturen om te zorgen dat ze het hele 
jaar door perfect presteren onder alle condities.

Het testen van de corrosieweerstand garandeert 
dat accessoires geschikt zijn voor zware 
klimatologische omstandigheden, zoals gebruik 
in kuststreken. Een andere serie tests waarborgt 
de naadloze integratie met de toonaangevende 
veiligheidsfuncties van uw Land Rover.

Accessoires worden aan de tand gevoeld tijdens 
een serie zorgvuldig ontworpen tests, afgestemd 
op hun design, functie en de materialen waarvan 
ze zijn gemaakt. 

De tests voor exterieuraccessoires omvatten 
bijvoorbeeld:

–  Blootstelling aan tot wel twee jaar van direct 
zonlicht, ook wel de ‘Florida verweringstest’ 
genoemd.

–  Hitte-verouderingstest van 500 uur.

–  Extreme temperatuurtests bij temperaturen  
van -40° tot +80° C.

–  Hitteschok-test, waarbij onderdelen 16 uur 
lang worden gekoeld tot -40° C en daarna 
gedurende 5 minuten worden opgewarmd  
tot +70° C.

–  Weerstand tegen luchtvochtigheidtest, 
waarbij accessoires 168 uur bij +48° C worden 
blootgesteld aan een luchtvochtigheid van  
95-100 %.

–  Versnelde omgevingsomstandighedentest  
die bestaat uit een meedogenloze blootstelling 
aan zout, vuil en stof, om rijden onder real 
world-omstandigheden te simuleren.

KWALITEIT GEGARANDEERD
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 km 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. 

Ga voor meer informatie over accessoires naar 
accessories.landrover.com

http://accessories.landrover.com


EXTERIEURSTYLING

Side vents in Narvik Black

Deze stijlvolle luchtroosters in de voorspatborden in Narvik Black verfraaien het exterieurdesign op subtiele wijze.

Roestvaststalen dorpelbeschermers

Gemaakt van roestvaststaal met gepolijst oppervlak. Stoer offroad-design vormt een perfecte aanvulling  
op het fraaie exterieurdesign van de auto.

Buitenspiegelkappen in Noble Chrome

Buitenspiegelkappen in Noble Chrome vormen een fraaie aanvulling op de exterieurstyling van de auto.

Buitenspiegelkappen in Chrome

Buitenspiegelkappen in Chrome vormen een fraaie aanvulling op de exterieurstyling van de auto.



Flanklijsten – Silver
Accentueren de flanken van de auto en beschermen de portieren tegen lichte beschadigingen, bijvoorbeeld door portieren  
van andere auto’s.

Uitklapbare treeplanken
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. Klappen automatisch in bij sluiten van de portieren. 
Voor toegang tot het dak kunnen de treeplanken ook handmatig worden uitgeklapt bij gesloten portieren.

Vaste treeplanken
Maken in- en uitstappen gemakkelijker en verbeteren de toegang tot het dak. Stoer offroad-design vormt een perfecte aanvulling  
op het exterieurdesign van de auto. Uitgevoerd met ‘DISCOVERY’ woordmerk en een gepolijst roestvaststalen afwerking.

Flanklijsten – Black
Accentueren de flanken van de auto en beschermen de portieren tegen lichte beschadigingen, bijvoorbeeld door portieren  
van andere auto’s.

EXTERIEURSTYLING



EXTERIEURBESCHERMING

Spatlappen – vóór en achter

Spatlappen zijn een populaire upgrade om opspattend water te reduceren en het 
lakwerk te beschermen tegen modder en steenslag. Bovendien vormen ze een perfecte 
aanvulling op het exterieurdesign van uw auto.

Opblaasbare waterdichte luifel

Deze hoogwaardige, opblaasbare, waterdichte luifel is uitgevoerd met een opblaasbaar frame, zodat de luifel snel kan kan worden opgezet voor bescherming tegen zon  
of lichte regenbuien. Dit maakt de luifel tot het ideale accessoire voor een picknick of het bijwonen van een evenement. De luifel kan ook worden gebruikt als windscherm 
of worden omgebouwd tot zonnescherm door de zijkanten weg te rollen en vast te zetten.

All-Weather autohoes

Op maat gemaakte autohoes voor alle weersomstandigheden. Bescherm uw Discovery 
tegen regen, vorst en stof. Snel en gemakkelijk aan te brengen.



INTERIEURSTYLING

Luxury vloermatten met metalen woordmerk – Ebony

Op maat gemaakte vloermatten in luxueus, hoogpolig tapijt in een kwaliteit van  
2.050 g/m2, met waterdichte rug en metalen ‘LAND ROVER’-woordmerk en hoekstukken. 
Vormen een fraaie finishing touch in het interieur. Voor auto’s met Ebony interieur.

Sport pedaalcovers

Roestvaststalen pedaalcovers met fraai design en verborgen bevestigingen voor een 
strakke afwerking.

Buitenste dorpellijsten

Buitenste dorpellijsten van aluminium ter bescherming van de dorpels van voor- en achterportieren. Met lasergeëtst Land Rover logo.



INTERIEURBESCHERMING

Bagagevangrek – Vloer tot dak

Het bagagevangrek van vloer tot dak is ontworpen om te voorkomen dat bagage 
of lading vanuit de bagageruimte in het interieur komt. Het ontwerp van het 
bagagevangrek is geoptimaliseerd voor variabel gebruik van de tweede zitrij, inclusief 
volledig verstelbereik van de rugleuning.

Bagageruimteverdeler

De bagageruimteverdeler wordt gemonteerd tegen het bagagevangrek en verdeelt de bagageruimte in twee delen.

Bagagevangrek – Rugleuning tot dak

Het bagagevangrek van rugleuning tot dak is ontworpen om te voorkomen dat 
bagage of lading vanuit de bagageruimte in het interieur komt. Het ontwerp van het 
bagagevangrek is geoptimaliseerd voor variabel gebruik van de tweede zitrij, inclusief 
volledig verstelbereik van de rugleuning.



Bagagevangnet

Handig bagagevangnet beschermt passagiers tegen voorwerpen in de bagageruimte. Het net wordt bevestigd aan de 
bevestigingsogen in de bagageruimtevloer en de bevestigingspunten in de hemelbekleding. Gemakkelijk te verwijderen  
wanneer langere voorwerpen moeten worden vervoerd.

Volledige waterdichte beschermhoes voor bagageruimte

De volledige waterdichte beschermhoes voor de bagageruimte bedekt de bagageruimtevloer, zijwanden en hemelbekleding.  
Biedt volledige bescherming tegen natte of modderige voorwerpen, zoals laarzen, tuinafval of vrijetijdsuitrusting. Bij het inladen  
kan het gevoerde achterpaneel naar beneden worden geklapt en fungeert dan als bumperbescherming. De bagageruimtehoes  
kan stevig aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer worden vastgemaakt en is ontworpen om grote objecten uit het zicht  
te houden. Een ritssluiting aan de zijkant biedt gemakkelijke toegang tot de bagageruimte.

INTERIEURBESCHERMINGINTERIEURBESCHERMING



Rubber bagagevloermat

Waterdichte rubber mat met opstaande rand en ’LAND ROVER’ woordmerk. Beschermt het bagageruimtetapijt tegen vocht en vuil.

Rubber bagagevloermatverlenging

Dit waterdichte verlengstuk van de rubber bagagevloermat beschermt de achterzijde van de achterbank wanneer deze is neergeklapt.

INTERIEURBESCHERMING



Waterdichte stoelhoezen – Ebony

Beschermen uw stoelbekleding tegen modder, vuil en slijtage.Gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig schoon te vegen.

Rubber vloermatten met opstaande randen

Voor optimale bescherming van de voetenruimtes van uw auto heeft deze set vloermatten van synthetisch rubber hoge, opstaande 
randen voor de eerste zitrij en standaard rubber matten voor de tweede zitrij. Perfect om zand, modder, water of sneeuw onder  
de schoenen van bestuurder en passagiers weg te houden van de bekleding. De matten zijn beschikbaar in Ebony met metalen  
'LAND ROVER' woordmerk en de matten voorin volgen tevens de helling van de voetenruimte voor extra bescherming. Zowel de 
matten voor de eerste als voor de tweede zitrij worden stevig op de vloer gefixeerd met bevestigingsclips.

INTERIEURBESCHERMING



FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE

Click & Hang

Afneembare kledinghanger waarmee u overhemden en jasjes 
kreukvrij kunt vervoeren. Tevens voorzien van een geïntegreerde 
haak, zodat de kledinghanger ook buiten de auto kan worden 
gebruikt.

Click & Hook

Deze universele haak creëert extra opbergruimte om spullen op 
te hangen, vooral handig voor handtassen of boodschappen.

Click & Work

Click & Work is een uitklapbaar tafeltje, vooral handig op lange 
reizen. Biedt achterpassagiers een praktisch werkblad, inclusief 
bekerhouder. Verstelbaar in hoogte en hoek voor optimaal comfort.

Click & Play

De afneembare tablethouder kan gemakkelijk in verschillende 
hoeken worden gekanteld voor comfortabel entertainment 
achterin. Geschikt voor verschillende Apple en Android tablets.



iPhone Connect & Charge Dock

Het iPhone Connect & Charge Dock zorgt ervoor dat de telefoon in het zicht blijft 
wanneer deze wordt opgeladen en maakt gebruik van de ruimte voor de bekerhouder 
in de middenconsole. Wanneer de iPhone hierop is aangesloten, zijn (muziek)bestanden 
op de telefoon toegankelijk en bedienbaar via het geïntegreerde infotainment-/
audiosysteem. Het design van de houder heeft een uitsparing zodat de Home-toets 
ook bereikbaar is wanneer de telefoon in de houder is geplaatst. De USB-lader voor 
de iPhone kan eenvoudig worden verwijderd als de USB-aansluiting voor andere 
doeleinden moet worden gebruikt. Geschikt voor iPhones met een breedte tot 67,3 mm.

Activity Key

De Activity Key werkt als een gewone autosleutel, zodat bestuurders de conventionele afstandsbediening thuis kunnen laten en in plaats daarvan deze praktische polsband kunnen 
dragen. Ideaal voor mensen met een actieve levensstijl of voor momenten wanneer het meenemen van een normale autosleutel onhandig is. Via het LCD-scherm van de waterdichte 
en schokbestendige Activity Key kunt u de portieren en achterklep veilig vergrendelen en ontgrendelen. U kunt de Activity Key ook gebruiken om de auto te starten en ermee te 
rijden. Inclusief horlogefunctie. De standaard polsband heeft een standaard pinmaat, zodat de Activity Key gemakkelijk kan worden gepersonaliseerd met een 22 mm horlogebandje 
naar keuze. De Activity Key kan in de auto worden opgeladen via de unieke Activity Key USB-lader.

Dashcam

De Land Rover dashcam maakt opnames tijdens het rijden, van rijtrainingen tot 
ongevallen, en is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in het interieur en 
het elektrische systeem van uw auto. Ontworpen voor laag stroomverbruik en lange 
opnameduur. De dashcam beschikt over full HD videocamera's aan voor- en achterzijde.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIEFUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Rugleuningtas – Premium leder

Gemaakt van hetzelfde premium leder dat beschikbaar is voor de stoelbekleding, 
aangevuld met een zachte voering en magneetsluitingen. Dit handige opbergsysteem 
voor tegen de achterzijde van de voorstoelen biedt verschillende etuis voor het 
opbergen van kleine voorwerpen.

Rugleuningtas

Dit handige opbergsysteem voor tegen de achterzijde van de voorstoelen biedt 
verschillende etuis voor het opbergen van kleine voorwerpen.

Middenarmsteun met koel-/opwarmbox

Koel-/opwarmbox voor eten en drinken die tevens dienstdoet als middenarmsteun 
achterin. Met leder bekleed deksel. Wordt gefixeerd met de middelste veiligheidsgordel en 
aangesloten op de 12V-aansluiting achterin. Ideaal voor lange ritten met familie of vrienden.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Inklapbare Organiser

Opvouwbare tas voor in de bagageruimte, voorkomt dat losse voorwerpen gaan schuiven tijdens het rijden.  
Kan worden ingeklapt na gebruik.

Opbergnet – Zijkant

Dit opbergnet maakt het mogelijk om kleinere voorwerpen veilig en netjes op te bergen in de bagageruimte.  
Wordt bevestigd tegen de zijkanten van de bagageruimte.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIEFUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Tailgate Event Seating

De Tailgate Event Seating is met de hand gemaakt van prachtig Windsor leder in Ebony en voorzien van een zeer robuust aluminium frame. Deze zitplaatsen worden opgeborgen in 
de bagageruimte, kunnen snel en eenvoudig worden aangebracht en bieden plaats aan twee volwassenen. Alleen te gebruiken als de auto stilstaat. De zitplaatsen kunnen worden 
opgeborgen in een luxueuze opbergtas met zachte voering, die tevens dient als handige beschermmat om te voorkomen dat de kleding van de gebruikers in aanraking komt met 
het exterieur van de auto.

Bagagebevestigingssysteem

Het bagagebevestigingssysteem bestaat uit een set bevestigingen die via een snel ver-/
ontgrendelsysteem op de bevestigingsrails kunnen worden vastgezet. Biedt flexibele 
oplossingen voor het vastzetten van bagage en andere spullen. 

Bagagevloernet

Wordt vastgemaakt aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer en voorkomt dat 
spullen tijdens het rijden verschuiven. Bestaat uit een vloernet en twee spanbanden van 
circa twee meter lang.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Zonnescherm – voorruit

Het UV-werende zonnescherm reflecteert zonlicht en helpt het interieur koeler te houden bij warm weer.

Zonneschermen – zijruiten, tweede zitrij en achterklep

Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen, bieden extra comfort door de passagiers 
en het interieur te beschermen tegen warmte en zonlicht. Ook beschikbaar voor zijruiten 
derde zitrij.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



HomeLink®, geïntegreerd afstandsbedieningssysteem

Het HomeLink-systeem is een universele afstandsbediening, geïntegreerd in de onderzijde van de achteruitkijkspiegel. Deze afstandsbediening kan worden geprogrammeerd om 
tot drie draadloze systemen te bedienen, zoals een tuinhek, garagedeur of tuinverlichting. Doordat het de individuele afstandsbedieningen vervangt, hoeft de bestuurder bij gebruik 
niet langer te zoeken naar de juiste bediening.

Startkabels

Deze veilige, heavy-duty startkabels van topkwaliteit zijn zeer gebruiksvriendelijk en 
worden geleverd in een opbergdoos. Ze maken het mogelijk om uw motor te starten  
via de accu van een andere auto.

Smokers Pack

Biedt de mogelijkheid om een Smokers Pack toe te voegen aan auto’s die af-fabriek zijn 
geleverd met een Non Smokers Pack. Omvat een sigarettenaansteker en asbak voorin.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Babyzitje – Categorie 0+

Voor baby’s van 0 tot 13 kg (geboorte - ca. 12-15 maanden). Met Land Rover logo. 
Achterwaarts gerichte montage op buitenste zitplaatsen achterin. Inclusief zon-/windkap 
en gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. Eenvoudig in hoogte verstelbare hoofdsteun 
en gemakkelijk verstelbare vijfpuntsgordel. Kan worden vastgezet met de driepunts 
veiligheidsgordel van de auto of de ISOFIX Base van het kinderzitje. Goedgekeurd 
volgens de Europese norm ECE R44-04.

Kinderzitje – Categorie 1

Voor kinderen van 76 - 105 cm lichaamslengte (circa 9 - 22 kg of 15 maanden - 4 jaar). 
Met Land Rover logo. Voorwaarts gerichte montage op achterbank. Gevoerde, in 
wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare 
vijfpuntsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank. Verstelbaar in 
meerdere posities. Uitsluitend ISOFIX-montage. Indicatoren geven aan of het ISOFIX-
kinderzitje juist is geplaatst. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

Kinderzitje – Categorie 2/3

Voor kinderen van 15 - 36 kg (circa 4 - 12 jaar). Met Land Rover logo. Voorwaarts gerichte 
montage op achterbank. Gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare 
hoofdsteun en bovenste gordelgeleider zorgen voor een goede positionering van de 
veiligheidsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank door de diepe, 
gepolsterde zijwangen. Kan worden gemonteerd met de driepunts veiligheidsgordel van 
de auto of het ISOFIX-systeem. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

VEILIGHEID



Brandblusser – 1 kg

Poederblusser. Wordt geleverd met montagebeugel.

Gevarendriehoek

Belangrijk in noodsituaties. Kan worden opgeborgen in de bagageruimte.

EHBO-set

Voor het onderweg behandelen van lichte verwondingen.

VEILIGHEID



ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN

Morsbestendige waterbak

Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg en buiten de auto. De morsbestendige waterbak heeft een slim design waardoor 
water naar het midden van de bak wordt geleid en niet over de rand spat – ideaal voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden 
of andere dieren vervoert in zijn auto. De bak heeft een opening waaruit uw huisdier altijd kan drinken. De morsbestendige waterbak is 
aan de onderzijde voorzien van rubber antislip, en kan via een band worden vastgezet aan de bevestigingsogen in de bagageruimte. 
De waterbak heeft een morsbestendige inhoud van 350 ml.

Draagbaar afspoelsysteem

Het draagbare afspoelsysteem is ontworpen voor gebruik buiten de auto. Het biedt een handige oplossing voor het afspoelen van uw 
huisdier of bijvoorbeeld fietsen of wetsuits voordat u deze in de auto laadt. Afhankelijk van de gekozen instelling levert dit draagbare 
spoelsysteem gedurende minimaal twee minuten een continue waterstroom via een douchekop. Het systeem werkt zonder accu of externe 
voeding, maar maakt gebruik van de druk die wordt opgebouwd bij het vullen via een kraan. Met de geïntegreerde handpomp kan de 
gebruiker de watertank onder druk brengen als deze onderweg wordt bijgevuld. De kap en het handvat zijn voorzien van het Land Rover logo.



Oploopplank voor huisdieren

De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om huisdieren gemakkelijk de bagageruimte in en uit 
te leiden. De huisdieren hoeven niet meer te worden getild – de ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden 
of andere huisdieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.

Inklapbare reisbench

De inklapbare reisbench biedt een veilige, comfortabele plek voor uw huisdier tijdens de reis. De perfecte oplossing voor iedere 
huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in  de bagageruimte van zijn auto. Verstevigde handvatten en 
hoekstukken geven een premium uitstraling, en een zijvak biedt handige opbergruimte voor huisdieraccessoires of andere kleine 
voorwerpen. Hoogte x breedte x lengte: 52 x 52 x 72 cm.

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN



Pet Loadspace Protection Pack

Ontworpen voor het beschermen van de bagageruimte tegen natte en modderige poten. Waterdicht en gemakkelijk schoon te maken. 
Een combinatie van de quilted beschermhoes voor de bagageruimte, het bagagevangrek (vloer tot dak) en de morsbestendige waterbak.

Quilted beschermhoes voor bagageruimte

Deze op maat gemaakte beschermhoes bedekt en beschermt alle met tapijt beklede delen van de bagageruimte, inclusief de 
bagageruimtevloer, de achterzijde van de achterbank en de zijwanden van de bagageruimte. Gemaakt van een zachte, quilted stof, 
en voorzien van geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen – ideaal voor iedere 
huisdierbezitter die regelmatig honden of andere huisdieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto. 

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN



DRAGEN

Dwarsdragers

Elegante, duurzame aluminium dwarsdragers in Bright Finish. T-track ontwerp benut 
hele lengte van dragers, zodat ruimte is voor meerdere accessoires. Geen gereedschap 
benodigd voor de montage. De dwarsdragers zijn gemakkelijk aan te brengen of te 
verwijderen dankzij een gebruiksvriendelijk klemsysteem. Afsluitbaar. Aërodynamisch 
profiel reduceert luchtweerstand en windgeruis. Draagvermogen 74 kg.

Roof rails

Deze elegante dakrails maken montage van dwarsdragers mogelijk, die als basis dienen voor de verschillende dakdrageraccessoires. Voorzien van lokaliseringen om 
dwarsdragers te bevestigen in optimale positie voor gewichtsverdeling en dynamiek. Maximum draagvermogen 80 kg.

Spanband

Handige sterke nylon spanband om voorwerpen op dakdragers of imperiaal vast te 
maken. Vijf meter lang, 20 mm breed. Per stuk verkrijgbaar.



DRAGEN

Veelzijdig imperiaal

Het Veelzijdig imperiaal heeft een lichtgewicht en volledig geïntegreerd ontwerp, dat 
perfect aansluit op de exterieurstyling. Biedt een groot oppervlak voor het meenemen 
van spullen op het dak en maakt maximale benutting van de daklast mogelijk. 
Maximum draagvermogen 60 kg.

Imperiaal

Handig en compact imperiaal om vervoer van bagage op het dak mogelijk te maken.

Bagagebox

Bagagebox in Gloss Black. Opent vanaf beide zijden. Afsluitbaar. Inclusief powergrip-
bevestigingen voor snelle en gemakkelijke montage op de dwarsdragers. Afmetingen 
uitwendig (lxbxh): 1.750 x 820 x 450 mm. Inhoud 410 liter. Maximum draagvermogen 57 kg.



DRAGEN

Ski-/snowboarddrager

Geschikt voor vier paar ski’s of twee snowboards. Inclusief schuifrails voor gemakkelijk opladen. Afsluitbaar.  
Maximum draagvermogen 36 kg.

Skitas

De Land Rover skitas is vervaardigd uit duurzaam, gevoerd 600D polyester voor een optimale bescherming van uw ski’s. Inclusief 
afneembare schouderband om het dragen van de tas te vergemakkelijken. Geschikt voor twee paar ski’s en skistokken tot 180 cm lang.



DRAGEN

Watersportartikelendrager

Geschikt voor een surfplank, kano of kajak. Inclusief afsluitbare, multifunctionele houder voor het meenemen van een mast, 
roeispanen of peddels. Kantelt om op-/afladen te vergemakkelijken. Uitgevoerd met afsluitbare spanbanden en rubber 
steunen. Maximum draagvermogen 45 kg.

Watersportartikelendrager – 2 Kajaks

Geschikt voor twee kajaks of kano’s. Ook geschikt voor het vervoer van kleine bootjes. Inclusief T-track adapter en verstelbare,  
275 cm lange spanband.



DRAGEN

Fietsdrager met wielbevestiging

Afsluitbare fietsdrager met wielbevestiging, voor één fiets tot maximaal 20 kg. Één fiets 
per fietsdrager. Er kunnen maximaal drie fietsdragers worden gemonteerd.

Fietsdrager met voorvorkbevestiging

De fietsdrager met voorvorkbevestiging wordt gemonteerd op het dak en is een 
eenvoudige en veilige manier om een fiets met gedemonteerd voorwiel te vervoeren. 
Ideaal voor lichte fietsen en racefietsen. Inclusief aparte drager voor voorwiel.  
Eenvoudig te monteren en afsluitbaar. Één fiets per fietsdrager. Er kunnen maximaal  
twee fietsdragers worden gemonteerd.

Fietsdrager voor montage op trekhaak – 2 fietsen

Deze fietsdrager voor montage op de trekhaak heeft een met één hand te bedienen snelbevestigingsmechanisme en kan via een voetpedaal weg van de auto worden 
gekanteld voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte. De achterklep kan worden geopend met de fietsdrager in ingeklapte of gebruiksklare positie. Gemaakt van 
aluminium en andere lichte materialen. Voorzien van verlichting en nummerplaatbevestiging. Afsluitbaar. De fietsdrager heeft een vouw-/schuifmechanisme, zodat hij 
eenvoudig kan worden opgeborgen als hij niet in gebruik is. Een houder met vergrendelmechanisme zorgt ervoor dat fietsen veilig kunnen worden vastgezet. Maximum 
draagvermogen 40 kg voor 2 fietsen en 51 kg voor 3 fietsen (maximaal 20 kg per fiets).



TREKKEN

Afneembare trekhaak

Gemakkelijk afneembaar zonder gereedschap. Afsluitbaar. De afneembare trekhaak zorgt dat het exterieurdesign niet 
wordt verstoord. 50 mm kogel. Goedgekeurd voor een geremd trailergewicht tot 3.500 kg en een kogeldruk tot 195 kg. 
Inclusief contactdoos voor trailer.

Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak

De elektrisch uit-/inklapbare trekhaak kan worden bediend met een schakelaar in de bagageruimte of via het infotainmentsysteem. 
Tijdens het uit- en inklappen is de trekhaak gevoelig voor obstakels en klapt indien nodig automatisch weer in. Wanneer hij niet wordt 
gebruikt, is de elektrisch uit-/inklapbare trekhaak onzichtbaar achter de achterbumper verborgen en verstoort zo niet de fraaie lijnen 
van de auto. De 13-polige contactdoos voor de trailer is inbegrepen en is verborgen tenzij uitgeklapt. Goedgekeurd voor een geremd 
trailergewicht tot 3.500 kg en een kogeldruk tot 350 kg.



TREKKEN

Contactdoos-adapter – 13-polig naar 12N/12S

Adapter om de 13-polige contactdoos van de auto geschikt te maken voor een 12N/12S-stekker van een trailer. Biedt voeding voor 
achterlichten van trailer en aparte voeding van interieurverlichting en -uitrusting, indien aanwezig.

Contactdoos-adapter – 13-polig naar 12N

Adapter om de 13-polige contactdoos van de auto geschikt te maken 
voor een 12N-stekker van een trailer.

Trekband

Deze sterke, platte trekband heeft een veilige trekkracht van 
3.000 kg. Inclusief opbergtas die als waarschuwingsvlag aan  
de band kan worden bevestigd.

Verlichtingsbalk

Deze robuuste verlichtingsbalk is ontworpen voor gebruik 
met een trailer. Zorgvuldig afgewerkt, met 13-polige 
ISO-stekker en acht meter kabel. Uitgerust met twee 
achterlichten, richtingaanwijzers en remlichten, en met 
achteruitrijlicht en mistachterlicht.



LICHTMETALEN VELGEN

19" 5-Split Spoke, 'Style 5021'  
in Sparkle Silver

20" 5-Split Spoke, 'Style 5122'  
in Satin Dark Grey

20" 5-Split Spoke, 'Style 5011'  
in Sparkle Silver

21" 5-Split Spoke, 'Style 5123'  
in Sparkle Silver

20" 5-Split Spoke, 'Style 5011'  
in Satin Dark Grey

21" 5-Split Spoke, 'Style 5123'  
in Gloss Dark Grey & Diamond Turned Finish

20" 5-Split Spoke, 'Style 5122'  
in Sparkle Silver

21" 5-Split Spoke, 'Style 5025'  
in Gloss Black

Personaliseer uw auto nog verder met een van onze lichtmetalen velgen. Maak een keuze uit een uitgebreid programma eigentijdse en dynamische designs.



22" 5-Split Spoke, 'Style 5124'  
in Gloss Dark Grey & Diamond Turned Finish

22" 5-Split Spoke, 'Style 5011'  
in Gloss Black

22" 5-Split Spoke, 'Style 5124'  
in Gloss Black

22" 5-Split Spoke, 'Style 5025'  
in Light Silver & Diamond Turned Finish

22" 5-Split Spoke, 'Style 5011'  
in Sparkle Silver

Personaliseer uw auto nog verder met een van onze lichtmetalen velgen. Maak een keuze uit een uitgebreid programma eigentijdse en dynamische designs.

LICHTMETALEN VELGEN



Wielmoeren – Gloss Black

Een set van 20 wielmoeren als aanvulling op lichtmetalen velgen in Gloss Black.

VELGACCESSOIRES

Ventieldopjes

Deze stijlvolle ventieldopjes zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen en voegen een smaakvol accent toe aan uw lichtmetalen velgen. Verkocht als set van vier.

Wielmoersloten – Gloss Black

Ontwikkeld en geproduceerd om te voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen. De 
wielmoersloten zijn een efficiënte manier om uw velgen en banden voor een lage prijs 
optimaal te beschermen tegen diefstal. De set omvat vier wielmoersloten en een sleutel.



Bandenspanningsmeter

Digitale bandenspanningsmeter, die de optimale bandenspanning van uw auto opslaat. 
Uitgerust met 360° roterende kop voor gemakkelijk aansluiten op ventiel. Met LED-
lampje om snel het ventiel te vinden en profieldieptemeter. Biedt de mogelijkheid om de 
bandenspanning te meten in psi, bar, kg/cm. Inclusief opbergetui.

Naafkap – Silver

Verfraai uw velgen met deze prachtige naafkappen met Land Rover logo.

Sneeuwtractiesysteem – 19”-21” velgen

Dit hoogwaardige sneeuwtractiesysteem is ontworpen om stuur- en remgedrag op sneeuw en ijs te verbeteren, wanneer gemonteerd op de 
voorwielen. Gemakkelijk aan te brengen, vervaardigd uit hoogwaardig gehard, gegalvaniseerd staal en geleverd in een handige vinyl opbergtas.

VELGACCESSOIRES



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Uitklapbare treeplanken*

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. Klappen automatisch in bij sluiten van de portieren. De treeplanken 
zijn gevoelig voor obstakels. Treeplanken kunnen ook worden uitgeklapt voor gemakkelijke toegang tot het dak. Kunnen worden 
gecombineerd met spatlappen vóór en achter. Voorzien van een roestvaststalen afwerking met lasergeëtst ‘DISCOVERY’ woordmerk.

Treeplank, links

Voor auto’s uitgerust met InControl Touch Pro.

VPLRP0362

Treeplank, rechts VPLRP0363

Montagebeugel en motor, links VPLRP0349

Montagebeugel en motor, rechts VPLRP0348

Kabelboom VPLRV0130

Module VPLRP0486

Bevestigingsbeugel voor module VPLRV0131

Bevestigingsmoeren voor module (4 stuks) FN106042

Bevestigingsbouten voor module (2 stuks) FS106256

Spatbord-afwerkset VPLRP0358

Spacer-montageset VPLRP0487

Vaste treeplanken* Maken in- en uitstappen gemakkelijker en verbeteren de toegang tot het dak. Stoer offroad-design vormt een perfecte aanvulling op het 
exterieurdesign van de auto. Uitgevoerd met ‘DISCOVERY’ woordmerk en een gepolijst roestvaststalen afwerking.

Treeplanken Een spacer-montageset voor treeplanken is benodigd 
voor montage VPLRP0347

Spacer-montageset VPLRP0487

Roestvaststalen dorpelbeschermers* Gemaakt van gepolijst roestvaststaal. Stoer offroad-design vormt een perfecte aanvulling op het fraaie exterieurdesign van de auto.
Dorpelbeschermers Een spacer-montageset voor dorpelbeschermers is 

benodigd voor montage VPLRP0270

Spacer-montageset VPLRP0487

Flanklijsten Accentueren de flanken van de auto en beschermen de portieren tegen lichte beschadigingen, bijvoorbeeld door portieren  
van andere auto’s.

Black VPLRP0285

Roestvaststaal VPLRP0286

Dynamic-grille – grille-lamellen en -omlijsting in 
Narvik Black

De Dynamic-grille biedt een alternatieve styling voor het front van de auto en vormt de perfecte aanvulling op lichtmetalen velgen in 
Black en side vents in Narvik Black. Standaard op R-Dynamic. LR142424

Buitenspiegelkappen in Chrome Buitenspiegelkappen in Chrome vormen een fraaie aanvulling op de exterieurstyling van de auto. VPLAB0132

Buitenspiegelkappen in Noble Chrome Buitenspiegelkappen in Noble Chrome vormen een fraaie aanvulling op de exterieurstyling van de auto. VPLGB0073

Side vents in Narvik Black Deze stijlvolle luchtroosters in de voorspatborden in Narvik Black verfraaien het exterieurdesign op subtiele wijze.
Links LR142429

Rechts LR142430

Windgeleiders Windgeleiders voor zijruiten dragen bij aan het verbeteren van het comfort in het interieur bij rijden met geopende ruiten, door het 
reduceren van tocht en windgeruis, terwijl tegelijkertijd frisse lucht kan circuleren door de cabine. Getint

Wordt verkocht als set van vier windgeleiders,  
twee voor de voorportierruiten en twee voor  
de achterportierruiten.

VPLRP0284

EXTERIEURSTYLING

EXTERIEUR

*Montage van dorpelbeschermers of treeplanken kan een invloed hebben op de offroad-capaciteiten van de auto.



EXTERIEURBESCHERMING

EXTERIEUR
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

All-weather autohoes Op maat gemaakte autohoes voor alle weersomstandigheden. Bescherm uw Discovery tegen regen, vorst en stof. Snel en gemakkelijk 
aan te brengen. VPLRP0278

Spatlappen Spatlappen zijn een populaire upgrade om opspattend water te reduceren en het lakwerk te beschermen tegen modder en steenslag. 
Bovendien vormen ze een perfecte aanvulling op het exterieurdesign van uw auto.

Vóór Verkocht als set van twee stuks. VPLRP0283

Achter Verkocht als set van twee stuks. VPLRP0483

Opblaasbare waterdichte luifel

Deze hoogwaardige, opblaasbare, waterdichte luifel is uitgevoerd met een opblaasbaar frame, zodat de luifel snel kan kan worden 
opgezet voor bescherming tegen zon of lichte regenbuien. Dit maakt de luifel tot het ideale accessoire voor een picknick of het bijwonen 
van een evenement. De luifel kan ook worden gebruikt als windscherm of worden omgebouwd tot zonnescherm door de zijkanten weg 
te rollen en vast te zetten. De luifel is  ontworpen voor auto's met of zonder roof rails en biedt de flexibiliteit om tegen de zijkant of tegen 
de achterzijde van de auto te worden bevestigd. De luifel kan in minder dan vijf minuten door één persoon worden opgezet met behulp 
van de in de set meegeleverde handpomp of – indien de auto daarmee is uitgerust – met de geïntegreerde Land Rover luchtcompressor. 
De luifel is uitgevoerd in contrasterend licht en donker Ripstop-polyester en voorzien van Land Rover logo. Wordt aan het dak bevestigd 
met behulp van zuignappen en aan de grond verankerd met standaard aluminium tentharingen en scheerlijnen via zes bevestigingsogen 
in de luifel. De oranje scheerlijnen zijn uitgevoerd met reflecterende deeltjes. Dit verbetert niet alleen de zichtbaarheid overdag, maar 
ook 's nachts doordat de reflecterende eigenschappen struikelgevaar minimaliseren. De luifel is groot genoeg voor een kampeertafel  
en -stoelen, en biedt een stahoogte van maximaal 2 meter, afhankelijk van de hoogte van de auto. Afmetingen luifel: opgevouwen (ca.):  
27 x 27 x 50 cm (hoogte x breedte x lengte). Opgezet (ca.): 220 x 240 x 210 cm (hoogte x breedte x lengte) – exclusief scheerlijnen.

Geen roof rails benodigd voor bevestiging. VPLEP0432

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.
Sport pedaalcovers Roestvaststalen pedaalcovers met fraai design en verborgen bevestigingen voor een strakke afwerking. Automaat Standaard op R-Dynamic. VPLWS0475

Luxury vloermatten met metalen woordmerk Op maat gemaakte vloermatten in luxueus, hoogpolig tapijt in een kwaliteit van 2.050 g/m2, met waterdichte rug en metalen woordmerk 
en hoekstukken. Vormen een fraaie finishing touch in het interieur. Voor auto’s met Ebony interieur. Ebony Wordt verkocht als complete set voor voor- en 

achterin. VPLRS0331PVJ

Buitenste dorpellijsten Buitenste dorpellijsten van aluminium ter bescherming van de dorpels van voor- en achterportieren. Met lasergeëtst Land Rover logo. Alleen beschikbaar voor voorportieren VPLRS0368

INTERIEURSTYLING
INTERIEUR



INTERIEURBESCHERMING
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Volledige waterdichte beschermhoes  
voor bagageruimte

De volledige waterdichte beschermhoes voor de bagageruimte bedekt de bagageruimtevloer, zijwanden en hemelbekleding.  
Biedt volledige bescherming tegen natte of modderige voorwerpen, zoals laarzen, tuinafval of vrijetijdsuitrusting. Bij het inladen  
kan het gevoerde achterpaneel naar beneden worden geklapt en fungeert dan als bumperbescherming. De bagageruimtehoes  
kan stevig aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer worden vastgemaakt en is ontworpen om grote objecten uit het zicht  
te houden. Een ritssluiting aan de zijkant biedt gemakkelijke toegang tot de bagageruimte.

VPLRS0410

Quilted beschermhoes voor bagageruimte
Deze op maat gemaakte beschermhoes bedekt en beschermt alle met tapijt beklede delen van de bagageruimte, inclusief de 
bagageruimtevloer, de achterzijde van de achterbank en de zijwanden van de bagageruimte. Gemaakt van een zachte, quilted stof,  
en voorzien van geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen.

Kan worden gecombineerd met Bagagevangrek 
vloer tot dak en Bagagevangrek rugleuning tot dak. VPLRS0536

Rubber bagagevloermat Waterdichte rubber mat met opstaande rand en ’LAND ROVER’ woordmerk. Beschermt het bagageruimtetapijt tegen vocht en vuil.

Ebony – voor auto’s met climate control achter. Kan worden gecombineerd met 
bevestigingsrailsysteem, bagagevangrek en 
bagageruimteverdeler. 

Rubber bagagevloermatverlenging voor 
bescherming van de achterzijde van de 
neergeklapte achterbank is eveneens beschikbaar – 
VPLRS0374PVJ.

VPLRS0375PVJ

Ebony – voor auto’s zonder climate control achter. VPLRS0373PVJ

Rubber bagagevloermatverlenging Dit waterdichte verlengstuk van de rubber bagagevloermat beschermt de achterzijde van de achterbank wanneer deze is neergeklapt. Ebony Voor gebruik i.c.m. de rubber bagagevloermat – 
VPLRS0373PVJ / VPLRS0375PVJ. VPLRS0374PVJ

Bagagevangrek

Dit handige vangrek voorkomt dat bagage vanuit de bagageruimte in het interieur kan komen. Gemakkelijk uitneembaar. Het ontwerp 
van het bagagevangrek is geoptimaliseerd voor variabel gebruik van de tweede zitrij, inclusief volledig verstelbereik van de rugleuning. 
Voldoet aan de Europese norm ECE R-17.

Vloer tot dak

Inclusief geïntegreerd skiluik, zodat – afhankelijk 
van de achterbank – langere voorwerpen kunnen 
worden meegenomen in het interieur.  
Kan worden gecombineerd met rubber 
bagagevloermat, bagageruimtebescherming, 
bevestigingsrailsysteem en oprolbare afdekhoes 
bagageruimte.

VPLRS0374

Rugleuning tot dak

Kan worden gecombineerd met rubber 
bagagevloermat, bagageruimtebescherming, 
bevestigingsrailsysteem en oprolbare afdekhoes 
bagageruimte. 
Het bagagevangrek rugleuning tot dak kan 
ook worden gebruikt wanneer de achterbank is 
neergeklapt.

VPLRS0375

De bagageruimteverdeler wordt gemonteerd tegen het bagagevangrek en verdeelt de bagageruimte in twee delen. Bagageruimteverdeler
Alleen i.c.m. bagagevangrek - vloer tot dak of 
rugleuning tot dak. Kan worden gecombineerd met 
rubber bagagevloermat.

VPLRS0376

Bagagevangnet
Handig bagagevangnet beschermt passagiers tegen voorwerpen in de bagageruimte. Het net wordt bevestigd aan de bevestigingsogen 
in de bagageruimtevloer en de bevestigingspunten in de hemelbekleding. Gemakkelijk te verwijderen wanneer langere voorwerpen 
moeten worden vervoerd

Kan worden gecombineerd met oprolbare 
afdekhoes voor bagageruimte, bagagevloermatten 
en bagageruimtebescherming.

VPLRS0360

Waterdichte stoelhoezen Beschermt uw stoelbekleding tegen modder, vuil en slijtage. Gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig schoon te vegen.

Ebony 
Voorstoelen VPLRS0335PVJ

Ebony 
Achterbank VPLRS0608

Rubber vloermatten met opstaande randen

Voor optimale bescherming van de voetenruimtes van uw auto heeft deze set vloermatten van synthetisch rubber hoge, opstaande randen 
voor de eerste zitrij en standaard rubber matten voor de tweede zitrij. Perfect om zand, modder, water of sneeuw onder de schoenen van 
bestuurder en passagiers weg te houden van de bekleding. De matten zijn beschikbaar in Ebony met metalen 'LAND ROVER' woordmerk 
en de matten voorin volgen tevens de helling van de voetenruimte voor extra bescherming. Zowel de matten voor de eerste als voor de 
tweede zitrij worden stevig op de vloer gefixeerd met bevestigingsclips.

VPLRS0607

INTERIEUR
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PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Activity Key

De Activity Key werkt als een gewone autosleutel, zodat bestuurders de conventionele afstandsbediening thuis kunnen laten en in plaats 
daarvan deze praktische polsband kunnen dragen. Ideaal voor mensen met een actieve levensstijl of voor momenten wanneer het 
meenemen van een normale autosleutel onhandig is. Via het LCD-scherm* van de waterdichte en schokbestendige Activity Key kunt u 
de portieren en achterklep veilig vergrendelen en ontgrendelen. U kunt de Activity Key ook gebruiken om de auto te starten en ermee 
te rijden. Inclusief horlogefunctie. De zwarte polsband heeft een standaard pinmaat, zodat de Activity Key gemakkelijk kan worden 
gepersonaliseerd met een 22 mm horlogebandje naar keuze. De Activity Key kan in de auto worden opgeladen via de unieke Activity Key 
USB-lader.

Polsband, 434 Mhz Een Activity Key-laadkabel is eveneens beschikbaar 
en kan apart worden besteld. LR147249

Uniek voor Land Rover: met de Activity Key-laadkabel kan de Activity Key-polsband ook in de auto worden opgeladen. Activity Key-laadkabel LR154899

Dashcam
De Land Rover dashcam maakt opnames tijdens het rijden, van rijtrainingen tot ongevallen, en is ontworpen om naadloos te worden 
geïntegreerd in het interieur en het elektrische systeem van uw auto. Ontworpen voor laag stroomverbruik en lange opnameduur.  
De dashcam beschikt over full HD videocamera's aan voor- en achterzijde.

–  De frontcamera is afneembaar en heeft een vaste richthoek.
–  De achtercamera is vast bevestigd, maar met een verstelbare richthoek.
–  G-sensoren activeren de camera in het geval van een ongeluk of harde remmanoeuvre.
–  Geïntegreerd radarsysteem* activeert de camera wanneer uw geparkeerde auto wordt benaderd.
–  Handmatige opnamefunctie stelt de gebruiker in staat om ook op andere momenten opnames te maken.
–  Via de geïntegreerde GPS-functie kunnen snelheids- en locatiegegevens worden toegevoegd aan 

de videobestanden, waarmee gedetailleerde registraties van elk event kunnen worden gecreëerd.
–  Inclusief 32 GB SD-kaart voor opslag van opnames.
–  Opnames kunnen worden bekeken en bediend via de optionele Apple of Android smartphone-apps 

of via een webbrowser.

VPLKV0134

Click & Go Base
Het Click & Go-programma is een multi-purpose accessoiressysteem voor passagiers op de tweede zitrij. De veelzijdige Click & Go Base wordt 
bevestigd tussen de hoofdsteunstijlen en kan worden uitgebreid met bevestigingen voor tablets, tassen, shirts of jassen. Alle Click & Go-
accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De Base is gemakkelijk afneembaar wanneer deze niet wordt gebruikt.

Benodigd voor de montage van Click & Go-
accessoires. Vereist voorstoel met in hoogte 
verstelbare hoofdsteun voor montage. Kan 
niet worden gecombineerd met Rear Seat 
Entertainment.

VPLRS0388

Click & Hook Click & Hook is onderdeel van het Click & Go-programma. Deze universele haak creëert extra opbergruimte om spullen op te hangen, 
vooral handig voor handtassen of boodschappen.

Click & Go Base benodigd voor montage.  
Kan niet worden gecombineerd met Rear Seat 
Entertainment.

VPLGS0593

Click & Hang Click & Hang is onderdeel van het Click & Go-programma. Met deze afneembare kledinghanger kunt u overhemden en jasjes kreukvrij 
vervoeren. Tevens voorzien van een geïntegreerde haak, zodat de kledinghanger ook buiten de auto kan worden gebruikt. VPLRS0390

Click & Play De Click & Play-houder is onderdeel van het Click & Go-programma. Deze afneembare tablethouder kan gemakkelijk in verschillende 
hoeken worden gekanteld voor comfortabel entertainment achterin.

Voor iPad 2–4 VPLRS0391

Voor iPad Air 1e generatie en iPad Air 2 met 
9,7” scherm VPLRS0392

Voor iPad mini 1–3. Niet voor iPad mini 4 VPLRS0393

Alleen voor Samsung 10.1” Tab 3 en Tab 4 VPLRS0394

Click & Work Click & Work is onderdeel van het Click & Go-programma. Dit uitklapbare tafeltje is vooral handig op lange reizen. Biedt achterpassagiers 
een praktisch werkblad, inclusief bekerhouder. Verstelbaar in hoogte en hoek voor optimaal comfort. VPLRS0395

iPhone Connect & Charge Dock

Het iPhone Connect & Charge Dock maakt gebruik van de ruimte voor de bekerhouder in de middenconsole. Wanneer de iPhone hierop 
is aangesloten, zijn (muziek)bestanden op de telefoon toegankelijk en bedienbaar via het geïntegreerde infotainment-/audiosysteem. 
Het design van de houder heeft een uitsparing zodat de Home-toets ook bereikbaar is wanneer de telefoon in de houder is geplaatst. 
De USB-lader voor de iPhone kan eenvoudig worden verwijderd als de USB-aansluiting voor andere doeleinden moet worden gebruikt. 
Geschikt voor iPhones tot 67,3 mm breed.

VPLRV0119

*De Activity Keykan worden gecombineerd met Keyless Entry. Op auto’s uitgerust met deze functie hoeft de bestuurder niet het LCD-scherm van de Activity Key te gebruiken om de auto te ontgrendelen.
**Alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. Om voldoende accuspanning te behouden in de 12V accu van de auto kan het voor bepaalde auto’s nodig zijn om deze functie uit te schakelen.
iPhone® en iPad® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.
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HomeLink®, geïntegreerd 
afstandsbedieningssysteem

Het HomeLink®-systeem is een universele afstandsbediening, geïntegreerd in de onderzijde van de achteruitkijkspiegel.  
Deze afstandsbediening kan worden geprogrammeerd om tot drie draadloze systemen te bedienen, zoals een tuinhek,  
garagedeur of tuinverlichting. Doordat het de individuele afstandsbedieningen vervangt, hoeft de bestuurder bij gebruik  
niet langer te zoeken naar de juiste bediening.  

Alleen voor auto’s met automatisch dimmende 
achteruitkijkspiegel. LR083142

Rugleuningtas Dit handige opbergsysteem voor tegen de achterzijde van de voorstoelen biedt verschillende etuis voor het opbergen van  
kleine voorwerpen. VPLVS0181

Rugleuningtas – Premium leder
Gemaakt van hetzelfde premium leder dat beschikbaar is voor de stoelbekleding, aangevuld met een zachte voering en 
magneetsluitingen. Dit handige opbergsysteem voor tegen de achterzijde van de voorstoelen biedt verschillende etuis voor het 
opbergen van kleine voorwerpen.

VPLVS0182

Smokers Pack Biedt de mogelijkheid om een Smokers Pack toe te voegen aan auto’s die af-fabriek zijn geleverd met een Non Smokers Pack.  
Omvat een sigarettenaansteker en asbak voorin. VPLRS0365

Seat Backpack

De Seat Backpack kan zowel in als buiten de auto worden gebruikt. De Seat Backpack is ideaal voor zowel vrijetijds als zakelijk 
gebruik, bijvoorbeeld voor vliegreizen, aangezien de rugzak binnen de maximale afmetingen voor handbagage valt. Bij gebruik in 
de auto past de Seat Backpack precies in het midden van de tweede zitrij, waar hij met de veiligheidsgordel wordt vastgezet aan de 
middelste zitplaats. Stijve zijkanten zijn gecombineerd met een verstevigd 'deksel', zodat de Seat Backpack kan worden gebruikt 
als middenarmsteun, console of verstelbare bekerhouder. Passagiers op de tweede zitrij kunnen belangrijke voorwerpen zo binnen 
handbereik houden en snel inpakken en meenemen wanneer ze de auto verlaten. De Seat Backpack is voorzien van het Land Rover logo 
en gemaakt van nylon in contrasterend Black en Dark Grey. De binnenzijde is uitgevoerd in Light Grey en de bodem is voorzien van 
antislip. De rugzak heeft meerdere vakken, waaronder een aan de buitenkant, een aan de binnenkant van het deksel en enkele interne 
zijvakken. De bekerhouder is verstelbaar met behulp van een scheidingspaneel met klittenbandbevestiging,  zodat de houder geschikt 
is voor bekers van verschillend formaat. De voorste opening heeft een ritssluiting die vanaf twee zijden kan worden geopend. De Seat 
Backpack is verder voorzien van een handige handgreep aan de bovenzijde en twee verstelbare schouderbanden die netjes in het 
achterste vak kunnen worden opgeborgen wanneer ze niet worden gebruikt. Inhoud 20 liter.

VPLES0573

Elektrische koeltas Thermostatisch geregeld voor een stabiele temperatuur. Gemakkelijk reinigbare binnenzijde. Duurzame schouderband en slijtvaste 
buitenkant. Inclusief 12V-aansluitkabel. Inhoud: 14 liter. Afmetingen (hxbxd): 380 x 380 x 220 mm. VPLZS0529

Middenarmsteun met koel-/opwarmbox Koel-/opwarmbox voor eten en drinken die tevens dienstdoet als middenarmsteun achterin. Met leder bekleed deksel. Wordt gefixeerd 
met de middelste veiligheidsgordel en aangesloten op de 12V-aansluiting achterin. Ideaal voor lange ritten met familie of vrienden. VPLVS0176

Zonneschermen Gemakkelijk te installeren en te verwijderen, bieden extra comfort door de passagiers en het interieur te beschermen tegen  
warmte en zonlicht.

Achterklep VPLRS0364

Zijruiten, tweede zitrij VPLRS0367

Zijruiten, derde zitrij VPLRS0363

Zonnescherm – voorruit Het UV-werende zonnescherm reflecteert zonlicht en helpt het interieur koeler te houden bij warm weer. VPLRS0366

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE (VERVOLG)
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Oploopplank voor huisdieren

De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om huisdieren gemakkelijk de bagageruimte in en uit 
te leiden. De huisdieren hoeven niet meer te worden getild – de ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden 
of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto. De oploopplank is geschikt voor huisdieren tot 85 kg en omvat aluminium 
zijpanelen en een kunststof middensectie met een zeer stroef reliëfpatroon. Rubber voetjes voorkomen dat de oploopplank wegschuift 
en hij kan daarnaast met riemen aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer worden bevestigd. Biedt een lichtgewicht, maar 
robuuste en praktische oplossing. De oploopplank weegt 8 kg en kan worden ingeklapt voor gemakkelijk opbergen in de bijgeleverde 
tas. Hoogte 11 cm, breedte 41 cm, lengte uitgeklapt 193 cm en lengte ingeklapt 83 cm.

VPLRS0517

Inklapbare reisbench

De inklapbare reisbench vormt een veilige, comfortabele plek voor uw huisdieren tijdens de reis – ideaal voor iedere huisdierbezitter die 
regelmatig honden of andere dieren vervoert in zijn auto. De inklapbare reisbench is gemaakt van duurzaam 600D-nylon en heeft een 
lichtmetalen frame. Het is voorzien van een quilted, met stof bekleed kussen, kijkopeningen met gaas en een veersluiting die vastklikt 
bij sluiten. Verstevigde handvatten en hoekstukken zorgen voor een premium uitstraling, en een zijvak biedt een handige opbergruimte 
voor accessoires voor uw huisdier of andere kleine voorwerpen. Hoogte x breedte x lengte: 52 x 52 x 72 cm.

VPLCS0520

Morsbestendige waterbak

Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg en buiten de auto. De morsbestendige waterbak heeft een slim design waardoor 
water naar het midden van de bak wordt geleid en niet over de rand spat – ideaal voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden  
of andere dieren vervoert in zijn auto. De bak heeft een opening waaruit uw huisdier altijd kan drinken. De morsbestendige waterbak is 
aan de onderzijde voorzien van rubber antislip, en kan via een band worden vastgezet aan de bevestigingsogen in de bagageruimte.  
De waterbak heeft een morsbestendige inhoud van 350 ml.

VPLCS0518

Draagbaar afspoelsysteem

Het draagbare afspoelsysteem is ontworpen voor gebruik buiten de auto. Het biedt een handige oplossing voor het afspoelen 
van uw huisdier of bijvoorbeeld fietsen of wetsuits voordat u deze in de auto laadt. Afhankelijk van de gekozen instelling levert dit 
draagbare spoelsysteem gedurende minimaal twee minuten een continue waterstroom via een douchekop. Het systeem werkt zonder 
accu of externe voeding, maar maakt gebruik van de druk die wordt opgebouwd bij het vullen via een kraan. Met de geïntegreerde 
handpomp kan de gebruiker de watertank onder druk brengen als deze onderweg wordt bijgevuld. De kap en het handvat zijn voorzien 
van het Land Rover logo. Met de bijgeleverde opbergtas kan het systeem onderweg worden vastgezet aan de bevestigingsogen 
in de bagageruimtevloer. De ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de 
bagageruimte van zijn auto.

VPLCS0598

Inklapbare Organiser Opvouwbare tas voor in de bagageruimte, voorkomt dat losse voorwerpen gaan schuiven tijdens het rijden.  
Kan worden ingeklapt na gebruik. VPLVS0175

Opbergnet - zijkant Dit opberget maakt het mogelijk om kleinere voorwerpen veilig en netjes op te bergen in de bagageruimte.  
Wordt bevestigd tegen de zijkanten van de bagageruimte. Niet geschikt voor auto’s met climate control achter. VPLRS0361

Bagagebevestigingssysteem
Het bagagebevestigingssysteem bestaat uit een set bevestigingen die via een snel ver-/ontgrendelsysteem op de bevestigingsrails 
kunnen worden vastgezet. Biedt flexibele oplossingen voor het vastzetten van bagage en andere spullen. Inclusief telescopisch profiel, 
spangordel en opbergtas.

Alleen voor 5-zits uitvoeringen Bevestigingsrailsysteem benodigd voor montage. VPLCS0324

Bagagevloernet Wordt vastgemaakt aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer en voorkomt dat spullen tijdens het rijden verschuiven. 
 Bestaat uit een vloernet en twee spanbanden van circa twee meter lang. Bevestigingsrailsysteem benodigd voor montage. VPLMS0302

Bevestigingsrailsysteem bagageruimte In de bagageruimtevloer geïntegreerde rails helpen om de flexibiliteit van de bagageruimte verder te vergroten en maken tevens  
het gebruik van het bagagebevestigingssysteem mogelijk. Alleen voor 5-zits uitvoeringen Benodigd voor gebruik van het 

bagagebevestigingssysteem. VPLRS0357

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE (VERVOLG)
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Tailgate Event Seating

De Tailgate Event Seating is met de hand gemaakt van prachtig Windsor leder en voorzien van een zeer robuust aluminium frame. 
Deze zitplaatsen worden opgeborgen in de bagageruimte, kunnen snel en eenvoudig worden aangebracht en bieden plaats aan twee 
volwassenen. Alleen te gebruiken als de auto stilstaat. De zitplaatsen kunnen worden opgeborgen in een luxueuze opbergtas met zachte 
voering, die tevens dient als handige beschermmat om te voorkomen dat de kleding van de gebruikers in aanraking komt met het 
exterieur van de auto.

Event seating

De Tailgate Event Seating wordt bevestigd aan 
de bagageruimtevloer via een adapter die wordt 
bevestigd aan de bevestigingsogen of aan 
de bevestigingsrails (indien aanwezig). Alleen 
i.c.m. elektrisch bediende binnenste achterklep. 
Montageset benodigd voor bevestiging van 
de zitplaatsen aan de bevestigingsogen in de 
bagageruimtevloer wanneer de auto niet is uitgerust 
met bevestigingsrails..

VPLWS0480

Deze set is noodzakelijk voor het bevestigen van de Tailgate Event Seating in auto’s die niet zijn uitgerust met bevestigingsrails  
in de bagageruimte. Montageset

Voor alle 5+2-zits-uitvoeringen of voor 5-zits-
uitvoeringen zonder bevestigingsrailsysteem voor 
bagageruimte.

VPLRS0577

Startkabels Deze veilige, heavy-duty startkabels van topkwaliteit zijn zeer gebruiksvriendelijk en worden geleverd in een opbergdoos.  
Ze maken het mogelijk om uw motor te starten via de accu van een andere auto. VPLVV0090

Accu-conditioner De Land Rover accu-conditioner evalueert en controleert de accu, en houdt de accu op het optimale laadniveau om de levensduur  
en betrouwbaarheid van de accu te maximaliseren. VPLWV0092

INTERIEUR
FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE (VERVOLG)
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Kinderzitjes*

Categorie 0+. Voor baby’s van 0 tot 13 kg (geboorte - ca. 12-15 maanden). Met Land Rover logo. Achterwaarts gerichte montage op buitenste 
zitplaatsen achterin. Inclusief zon-/windkap en gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. Eenvoudig in hoogte verstelbare hoofdsteun en 
gemakkelijk verstelbare vijfpuntsgordel. Kan worden vastgezet met de driepunts veiligheidsgordel van de auto of de ISOFIX Base van het 
kinderzitje. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

Kan worden gecombineerd met ISOFIX Base – 
VPLRS0396. VPLRS0397

Categorie 1. Voor kinderen van 76 - 105 cm lichaamslengte (circa 9 - 22 kg of 15 maanden - 4 jaar). Met Land Rover logo. Voorwaarts 
gerichte montage op achterbank. Gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare 
vijfpuntsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank. Verstelbaar in meerdere posities. Uitsluitend ISOFIX-montage. 
Indicatoren geven aan of het ISOFIX-kinderzitje juist is geplaatst. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

Met ISOFIX-systeem dat het zitje direct aan de 
ISOFIX-bevestigingspunten van de auto verankert. VPLRS0578

Categorie 2/3. Voor kinderen van 15 - 36 kg (circa 4 - 12 jaar). Met Land Rover logo. Voorwaarts gerichte montage op achterbank. Gevoerde, 
in wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en bovenste gordelgeleider zorgen voor een goede positionering van de 
veiligheidsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank door de diepe, gepolsterde zijwangen. Kan worden gemonteerd 
met de driepunts veiligheidsgordel van de auto of het ISOFIX-systeem. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

Inclusief ISOFIX-systeem dat het zitje direct aan de 
ISOFIX-bevestigingspunten van de auto verankert. VPLRS0610

Kinderzitje – ISOFIX Base* ISOFIX Base voor gebruik met het kinderzitje – Categorie 0+ (geboorte – 13 kg) VPLRS0397. VPLRS0396

Brandblusser** – 1 kg Poederblusser. Wordt geleverd met montagebeugel. Voor montage tegen de basis van de 
voorpassagiersstoel. VPLVS0341

EHBO-set** Voor het onderweg behandelen van lichte verwondingen. VPLCS0319

Gevarendriehoek** Belangrijk in noodsituaties. Kan worden opgeborgen in de bagageruimte. VPLVC0060

VEILIGHEID

*Kinderen zitten veiliger wanneer ze goed vastgezet achter in de auto meereizen. **Het aan boord hebben van een gevarendriehoek, EHBO-set en brandblusser is een wettelijke vereiste in veel landen.
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Oploopplank voor huisdieren

De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om huisdieren gemakkelijk de bagageruimte in en uit 
te leiden. De huisdieren hoeven niet meer te worden getild – de ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden 
of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto. De oploopplank is geschikt voor huisdieren tot 85 kg en omvat aluminium 
zijpanelen en een kunststof middensectie met een zeer stroef reliëfpatroon. Rubber voetjes voorkomen dat de oploopplank wegschuift 
en hij kan daarnaast met riemen aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer worden bevestigd. Biedt een lichtgewicht, maar 
robuuste en praktische oplossing. De oploopplank weegt 8 kg en kan worden ingeklapt voor gemakkelijk opbergen in de bijgeleverde 
tas. Hoogte 11 cm, breedte 41 cm, lengte uitgeklapt 193 cm en lengte ingeklapt 83 cm.

VPLRS0517

Morsbestendige waterbak

Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg en buiten de auto. De morsbestendige waterbak heeft een slim design waardoor 
water naar het midden van de bak wordt geleid en niet over de rand spat – ideaal voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of 
andere dieren vervoert in zijn auto. De bak heeft een opening waaruit uw huisdier altijd kan drinken. De morsbestendige waterbak is aan 
de onderzijde voorzien van rubber antislip, en kan via een band worden vastgezet aan de bevestigingsogen in de bagageruimte.  
De waterbak heeft een morsbestendige inhoud van 350 ml.

VPLCS0518

Draagbaar afspoelsysteem

Het draagbare afspoelsysteem is ontworpen voor gebruik buiten de auto. Het biedt een handige oplossing voor het afspoelen 
van uw huisdier of bijvoorbeeld fietsen of wetsuits voordat u deze in de auto laadt. Afhankelijk van de gekozen instelling levert dit 
draagbare spoelsysteem gedurende minimaal twee minuten een continue waterstroom via een douchekop. Het systeem werkt zonder 
accu of externe voeding, maar maakt gebruik van de druk die wordt opgebouwd bij het vullen via een kraan. Met de geïntegreerde 
handpomp kan de gebruiker de watertank onder druk brengen als deze onderweg wordt bijgevuld. De kap en het handvat zijn voorzien 
van het Land Rover logo. Met de bijgeleverde opbergtas kan het systeem onderweg worden vastgezet aan de bevestigingsogen 
in de bagageruimtevloer. De ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de 
bagageruimte van zijn auto.

VPLCS0598

Inklapbare reisbench

De inklapbare reisbench vormt een veilige, comfortabele plek voor uw huisdieren tijdens de reis – ideaal voor iedere huisdierbezitter die 
regelmatig honden of andere dieren vervoert in zijn auto. De inklapbare reisbench is gemaakt van duurzaam 600D-nylon en heeft een 
lichtmetalen frame. Het is voorzien van een quilted, met stof bekleed kussen, kijkopeningen met gaas en een veersluiting die vastklikt 
bij sluiten. Verstevigde handvatten en hoekstukken zorgen voor een premium uitstraling, en een zijvak biedt een handige opbergruimte 
voor accessoires voor uw huisdier of andere kleine voorwerpen. Hoogte x breedte x lengte: 52 x 52 x 72 cm.

VPLCS0520

Quilted beschermhoes voor bagageruimte

Deze op maat gemaakte beschermhoes bedekt en beschermt alle met tapijt beklede delen van de bagageruimte, inclusief de 
bagageruimtevloer, de achterzijde van de achterbank en de zijwanden van de bagageruimte. Gemaakt van een zachte, quilted stof, 
en voorzien van geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen – ideaal voor iedere 
huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.

Kan worden gecombineerd met bagagevangrek 
(vloer tot dak en rugleuning tot dak). VPLRS0536

Rubber bagagevloermat Waterdichte rubber mat helpt om het bagageruimtetapijt te beschermen tegen natte huisdieren en modderige poten. Ideaal voor iedere 
huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto.

Ebony 
Voor auto’s met climate control achter

Kan worden gecombineerd met 
bevestigingsrailssysteem, bagagevangrek 
en bagageruimteverdeler. Rubber 
bagagevloermatverlenging voor bescherming van 
de achterzijde van de neergeklapte achterbank is 
eveneens beschikbaar – VPLRS0374PVJ

VPLRS0375PVJ

Ebony 
Voor auto’s zonder climate control achter VPLRS0373PVJ
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Bagagevangrek – vloer tot dak
Dit handige vangrek zorgt dat honden of andere huisdieren veilig in de bagageruimte blijven en voorkomt dat bagage in het interieur 
kan komen. Gemakkelijk uitneembaar. Het ontwerp van het bagagevangrek is geoptimaliseerd voor variabel gebruik van de tweede zitrij, 
inclusief volledig verstelbereik van de rugleuning. Voldoet aan de Europese norm ECE R-17.

Kan worden gecombineerd met rubber 
bagagevloermat, bagageruimtebescherming, 
bevestigingsrailsysteem en oprolbare afdekhoes 
van de bagageruimte.

VPLRS0374

Pet Loadspace Protection Pack

Ontworpen voor het beschermen van de bagageruimte tegen natte en modderige poten. Waterdicht en gemakkelijk schoon te maken. 
Een combinatie van de quilted beschermhoes voor de bagageruimte, het bagagevangrek (vloer tot dak) en de morsbestendige 
waterbak. De perfecte oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte  
van zijn auto.

VPLRS0536 
VPLRS0374 
VPLCS0518

Pet Transportation Pack
Handige optie voor het creëren van een comfortabele plek voor het meenemen van huisideren. Snel te plaatsen of te verwijderen.  
Een combinatie van de inklapbare reisbench, morsbestendige waterbak en rubber bagagevloermat. De perfecte oplossing voor  
iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto.

Ebony 
Voor auto’s met climate control achter

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLRS0375PVJ

Ebony 
Voor auto’s zonder climate control achter

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLRS0373PVJ

Pet Care & Access Pack

De perfecte oplossing voor het gemakkelijk en comfortabel vervoeren van huisdieren in de bagageruimte van de auto – u hebt alles bij 
de hand. Een combinatie van het bagagevangrek (vloer tot dak), de quilted beschermhoes voor de bagageruimte, de oploopplank voor 
huisdieren en het draagbare afspoelsysteem. De ideale oplossing voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren 
vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto.

VPLRS0374 
VPLRS0536 
VPLRS0517 
VPLCS0598

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN (VERVOLG)
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*Draagvermogen is het maximum gewicht dat op/in het betreffende dakdrageraccessoire mag worden meegenomen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de maximum daklast van de auto.  
LET OP: objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden geplaatst kunnen een invloed hebben op de ontvangstkwaliteit en daarmee op de werking van navigatiesysteem en DAB+-tuner (indien aanwezig).

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Roof rails
Deze elegante dakrails maken montage van dwarsdragers mogelijk, die als basis dienen voor de verschillende dakdrageraccessoires. 
Voorzien van lokaliseringen om dwarsdragers te bevestigen in optimale positie voor gewichtsverdeling en dynamiek. Maximum 
draagvermogen 80 kg.

Black
Dakafwerkprofielen roof rails vóór en achter zijn 
benodigd voor montage.

VPLRR0155 
VPLRR0157 
VPLRR0158

Silver
VPLRR0156 
VPLRR0157 
VPLRR0158

Dwarsdragers

Elegante, duurzame aluminium dwarsdragers in Bright Finish. T-track ontwerp benut hele lengte van dragers, zodat ruimte is voor 
meerdere accessoires. Geen gereedschap benodigd voor de montage. De dwarsdragers zijn gemakkelijk aan te brengen of te 
verwijderen dankzij een gebruiksvriendelijk klemsysteem. Afsluitbaar. Aërodynamisch profiel reduceert luchtweerstand en windgeruis. 
Draagvermogen 74 kg.

Roof rails benodigd voor montage. VPLRR0154

Veelzijdig imperiaal*
Het Veelzijdig imperiaal heeft een lichtgewicht en volledig geïntegreerd ontwerp, dat perfect aansluit op de exterieurstyling.  
Biedt een groot oppervlak voor het meenemen van spullen op het dak en maakt maximale benutting van daklast mogelijk.  
Maximum draagvermogen 60 kg.

Voor auto's zonder roof rails. Set omvat Veelzijdig imperiaal, dakafwerkprofielen 
vóór en achter, en bevestigings- en afdichtset.

VPLRR0153 
VPLRR0157 
VPLRR0166 
VPLRR0167

Voor auto's met roof rails. Set omvat Veelzijdig imperiaal, dakafwerkprofielen 
achter en bevestigings- en afdichtset.

VPLRR0153 
VPLRR0167 
VPLRR0166

Imperiaal Handig en compact imperiaal om vervoer van bagage op het dak mogelijk te maken. Roof rails en dwarsdragers of Veelzijdig imperiaal 
benodigd voor montage. VPLRR0159

Bagagebox* Bagagebox in Gloss Black. Opent vanaf beide zijden. Afsluitbaar. Inclusief powergrip-bevestigingen voor snelle en gemakkelijke 
montage op de dwarsdragers. Afmetingen uitwendig (lxbxh): 1.750 x 820 x 450 mm. Inhoud 410 liter. Maximum draagvermogen 57 kg.

Roof rails en dwarsdragers benodigd voor montage. 
Kan niet worden gecombineerd met Veelzijdig 
imperiaal.

VPLVR0062

Ski/snowboard-inzet voor Bagagebox Een veilige manier om ski’s of snowboards vast te zetten in de Bagagebox. VPLRR0151

Skitas De Land Rover skitas is vervaardigd uit duurzaam, gevoerd 600D polyester voor een optimale bescherming van uw ski’s. Inclusief 
afneembare schouderband om het dragen van de tas te vergemakkelijken. Geschikt voor twee paar ski’s en skistokken tot 180 cm lang. VPLGS0166

Ski-/snowboarddrager* Geschikt voor vier paar ski’s of twee snowboards. Inclusief schuifrails voor gemakkelijk opladen. Afsluitbaar.  
Maximum draagvermogen 36 kg.

Roof rails en dwarsdragers of Veelzijdig imperiaal 
benodigd voor montage. VPLZR0187

Watersportartikelendrager*
Geschikt voor een surfplank, kano of kajak. Inclusief afsluitbare, multifunctionele houder voor het meenemen van een mast, roeispanen of 
peddels. Kantelt om op-/afladen te vergemakkelijken. Uitgevoerd met afsluitbare spanbanden en rubber steunen ten behoeve van optimale 
gewichtsverdeling en bescherming van watersportartikelen en auto tegen krassen en slijtplekken. Maximum draagvermogen 45 kg.

Roof rails en dwarsdragers of Veelzijdig imperiaal 
benodigd voor montage. VPLGR0107

Watersportartikelendrager - 2 Kajaks Geschikt voor twee kajaks of kano’s. Ook geschikt voor het vervoer van kleine bootjes. Inclusief T-track adapter en verstelbare,  
275 cm lange spanband.

Roof rails en dwarsdragers of Veelzijdig imperiaal 
benodigd voor montage. VPLWR0099

Spanband Handige sterke nylon spanband om voorwerpen op dakdragers of imperiaal vast te maken. Vijf meter lang, 20 mm breed.  
Per stuk verkrijgbaar. CAR500010

DRAGEN

DRAGEN EN TREKKEN



DRAGEN (VERVOLG)

DRAGEN EN TREKKEN
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Fietsdrager met wielbevestiging Afsluitbare fietsdrager met wielbevestiging, voor montage op dakdragers, voor één fiets tot maximaal 20 kg. Montage van max. drie 
fietsdragers mogelijk op dwarsdragers.

Alle fietsen moeten met het voorwiel naar voren 
worden geplaatst en de breedte van het stuur is 
van invloed op het aantal fietsen dat kan worden 
meegenomen. Roof rails en dwarsdragers benodigd 
voor montage.

VPLZR0186

Fietsdrager met voorvorkbevestiging
De fietsdrager met voorvorkbevestiging wordt gemonteerd op de dwarsdragers en is een eenvoudige en veilige manier om een fiets 
met gedemonteerd voorwiel te vervoeren. Ideaal voor lichte fietsen en racefietsen. Inclusief aparte drager voor voorwiel. Eenvoudig te 
monteren en afsluitbaar. Één fiets per fietsdrager. Er kunnen maximaal twee fietsdragers op de dwarsdragers worden gemonteerd.

Drager is niet geschikt voor mountainbikes met een 
voorvork-asdiameter van 15 mm. Wel geschikt voor  
een asdiameter van 20 mm.

VPLWR0101

Fietsdrager voor montage op trekhaak

Deze fietsdrager voor montage op de trekhaak heeft een met één hand te bedienen snelbevestigingsmechanisme en kan via een 
voetpedaal weg van de auto worden gekanteld voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte. De achterklep kan worden geopend 
met de fietsdrager in ingeklapte of gebruiksklare positie. Gemaakt van aluminium en andere lichte materialen. Voorzien van verlichting 
en nummerplaatbevestiging. Afsluitbaar. De fietsdrager heeft een vouw-/schuifmechanisme, zodat hij eenvoudig kan worden 
opgeborgen als hij niet in gebruik is. Een houder met vergrendelmechanisme zorgt ervoor dat fietsen veilig kunnen worden vastgezet. 
Maximum draagvermogen 40 kg voor 2 fietsen, en 51 kg voor 3 fietsen (maximaal 20 kg per fiets).

2 fietsen
Set omvat fietsdrager en hitteschild. Trekhaak met 
50 mm kogel en 13-polige contactdoos benodigd 
voor montage.

VPLYR0182

3 fietsen VPLYR0184

Zorg dat bij gebruik van dakdragers de maximum daklast van de auto niet wordt overschreden.  
LET OP: objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden geplaatst kunnen een invloed hebben op de ontvangstkwaliteit en daarmee op de werking van navigatiesysteem en DAB+-tuner (indien aanwezig).



*Maximum trekgewicht is afhankelijk van de motoruitvoering van de auto. Maximum kogeldruk is afhankelijk van motoruitvoering en velgmaat. **Niet geschikt voor caravans, trailers of verlichtingsbalken uitgerust met LED-achterlichten.

DRAGEN EN TREKKEN
TREKKEN

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak**

De elektrisch uit-/inklapbare trekhaak kan worden bediend met een schakelaar in de bagageruimte of via het infotainmentsysteem. 
Tijdens het uit- en inklappen is de trekhaak gevoelig voor obstakels en klapt indien nodig automatisch weer in. Wanneer hij niet wordt 
gebruikt, is de elektrisch uit-/inklapbare trekhaak onzichtbaar achter de achterbumper verborgen en verstoort zo niet de fraaie lijnen 
van de auto. De 13-polige contactdoos voor de trailer is inbegrepen en is verborgen tenzij uitgeklapt. Goedgekeurd voor een geremd 
trailergewicht tot 3.500 kg* en kogeldruk van 350 kg*. Inclusief een unieke testfunctie waarmee de bestuurder kan controleren of 
de verlichting van de trailer (inclusief achteruitrij- en remlichten) goed werkt. De functie wordt geactiveerd via een schakelaar in de 
bagageruimte of via het touchscreen, afhankelijk van de specificaties van de auto.

Elektrisch uitklapbare trekhaak

Niet voor R-Dynamic.
Afdekking sleepoog vervangt de achterskirt 
wanneer de trekhaak wordt gemonteerd.
Afdekking sleepoog wordt geleverd in de  
juiste kleur.

VPLRT0302

Trekhaakmodule VPLKT0318

Bevestigingsbeugel module VPLRV0131

Bevestigingsmoeren module (4 stuks benodigd) FN106042

Bevestigingsbouten module (2 stuks benodigd) FS106256

Trekhaakkabelboom LR146571

Schakelaarpack LR081321

Afdekpaneel LR142612

Afdekking sleepoog LR142608

Elektrisch uitklapbare trekhaak

Alleen voor R-Dynamic.
Afdekking sleepoog vervangt de achterskirt 
wanneer de trekhaak wordt gemonteerd.
Afdekking sleepoog wordt geleverd in grondlak, 
klaar om door de Land Rover dealer in de juiste 
kleur te worden gespoten.

VPLRT0302

Trekhaakmodule VPLKT0318

Bevestigingsbeugel module VPLRV0131

Bevestigingsmoeren module (4 stuks benodigd) FN106042

Bevestigingsbouten module (2 stuks benodigd) FS106256

Trekhaakkabelboom LR146571

Schakelaarpack LR081321

Afdekpaneel LR142901

Afdekking sleepoog LR142611
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PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Afneembare trekhaak** Handige en gebruiksvriendelijke trekhaak die kan worden verwijderd wanneer u hem niet gebruikt, zodat de fraaie lijnen van uw auto 
niet worden verstoord. 50 mm kogel. Goedgekeurd voor een geremd trailergewicht tot 3.500 kg* en een kogeldruk tot 195 kg*.

Afneembare trekhaak

Niet voor R-Dynamic.
Afdekking sleepoog vervangt de achterskirt 
wanneer de trekhaak wordt gemonteerd.
Afdekking sleepoog wordt geleverd in de  
juiste kleur.

VPLRT0305

Trailerlichtmodule VPLYT0295

Bevestigingsbeugel module VPLRV0131

Bevestigingsmoeren module (4 stuks benodigd) FN106042

Bevestigingsbouten module (2 stuks benodigd) FS106256

Trekhaakkabelboom LR146570

Afdekpaneel LR142612

Afdekking sleepoog LR142608

Afneembare trekhaak

Alleen voor R-Dynamic.
Afdekking sleepoog vervangt de achterskirt 
wanneer de trekhaak wordt gemonteerd.
Afdekking sleepoog wordt geleverd in grondlak, 
klaar om door de Land Rover dealer in de juiste 
kleur te worden gespoten.

VPLRT0305

Trailerlichtmodule VPLYT0295

Bevestigingsbeugel module VPLRV0131

Bevestigingsmoeren module (4 stuks benodigd) FN106042

Bevestigingsbouten module (2 stuks benodigd) FS106256

Trekhaakkabelboom LR146570

Afdekpaneel LR142901

Afdekking sleepoog LR142611

*Maximum trekgewicht is afhankelijk van de motoruitvoering van de auto. Maximum kogeldruk is afhankelijk van motoruitvoering en velgmaat. **Niet geschikt voor caravans, trailers of verlichtingsbalken uitgerust met LED-achterlichten.



DRAGEN EN TREKKEN
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*Niet geschikt voor caravans, trailers of verlichtingsbalken uitgerust met LED-achterlichten.

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.
Contactdoos-adapter – 13-polig naar 12N* Adapter om de 13-polige contactdoos van de auto geschikt te maken voor een 12N-stekker van een trailer. VPLVT0064

Contactdoos-adapter – 13-polig naar 12N/12S* Adapter om de 13-polige contactdoos van de auto geschikt te maken voor een 12N/12S-stekker van een trailer. Biedt voeding voor achterlichten 
van trailer en aparte voeding van interieurverlichting en -uitrusting, indien aanwezig. VPLHT0060

Trekband Deze sterke, platte trekband heeft een veilige trekkracht van 3.000 kg. Inclusief opbergtas die als waarschuwingsvlag aan de band kan 
worden bevestigd. STC8919AA

Verlichtingsbalk Deze robuuste verlichtingsbalk is ontworpen voor gebruik met een trailer. Zorgvuldig afgewerkt, met 13-polige ISO-stekker en acht meter kabel. 
Uitgerust met twee achterlichten, richtingaanwijzers en remlichten, en met achteruitrijlicht en mistachterlicht.

Auto moet zijn uitgerust met 13-polige contactdoos. 
In bepaalde landen is een verlichtingsbalk verplicht 
bij gebruik van een fietsdrager op de trekhaak.

VPLCV0108



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.
19" 5-Split Spoke, 'Style 5021' in Sparkle Silver

Personaliseer uw auto nog verder met een van onze lichtmetalen velgen. Maak een keuze uit een uitgebreid programma eigentijdse  
en dynamische designs.

Design met 5 dubbele spaken. LR081580

20" 5-Split Spoke, 'Style 5011' in Sparkle Silver Design met 5 dubbele spaken. LR081586

20" 5-Split Spoke, 'Style 5011' in Satin Dark Grey Design met 5 dubbele spaken. LR142066

20" 5-Split Spoke, 'Style 5122' in Sparkle Silver Design met 5 dubbele spaken. LR142062

20" 5-Split Spoke, 'Style 5122' Satin Dark Grey Design met 5 dubbele spaken. LR142067

21" 5-Split Spoke, 'Style 5025' in Gloss Black Design met 5 dubbele spaken. LR142377

21" 5-Split Spoke, 'Style 5123' in Sparkle Silver Design met 5 dubbele spaken. LR142065

21" 5-Split Spoke, 'Style 5123' in Gloss Dark Grey & 
Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. LR142063

22" 5-Split Spoke, 'Style 5011' in Sparkle Silver Design met 5 dubbele spaken.

Niet voor auto’s met schroefvering. Bij montage van 
22”-velgen op 7-zits uitvoeringen moeten 285-serie 
banden worden gemonteerd.

LR082901

22" 5-Split Spoke, 'Style 5011' in Gloss Black Design met 5 dubbele spaken. LR082900

22" 5-Split Spoke, 'Style 5025' in Light Silver & 
Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. VPLRW0117

22" 5-Split Spoke, 'Style 5124' in Gloss Black Design met 5 dubbele spaken. LR142068

22" 5-Split Spoke, 'Style 5124' in Gloss Dark Grey & 
Diamond Turned Finish Design met 5 dubbele spaken. LR142064

LICHTMETALEN VELGEN

VELGEN EN VELGACCESSOIRES



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND.NR.

Wielmoersloten Ontwikkeld en geproduceerd om te voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen. De wielmoersloten zijn een efficiënte manier om  
uw velgen en banden voor een lage prijs optimaal te beschermen tegen diefstal. De set omvat vier wielmoersloten en een sleutel.

Silver LR078545

Gloss Black Aanbevolen voor gebruik i.c.m. lichtmetalen velgen 
in Gloss Black. VPLWW0093

Wielmoeren Een set van 20 wielmoeren als aanvulling op lichtmetalen velgen in Gloss Black. Gloss Black VPLWW0078

Naafkap Verfraai uw velgen met deze prachtige naafkappen met Land Rover logo.
Silver

Verkocht per stuk.
LR069900

Black LR069899

Ventieldopjes Deze stijlvolle ventieldopjes, zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen en voegen een smaakvol accent toe aan uw lichtmetalen velgen.

Black Jack

Verkocht als set van vier.

LR027666

Land Rover LR027560

Union Jack LR027664

Sneeuwtractiesysteem
Verbeter de grip van uw banden bij sneeuw, modder en gladde rijomstandigheden met dit hoogwaardige sneeuwtractiesysteem. 
Ontworpen om stuur- en remgedrag op sneeuw en ijs te verbeteren, wanneer gemonteerd op de voorwielen. Gemakkelijk aan te 
brengen, vervaardigd uit hoogwaardig gehard, gegalvaniseerd staal en geleverd in een handige vinyl opbergtas.

Alleen geschikt voor gebruik op voorwielen van 
19” - 21”. VPLGW0081

Ruimtebesparend reservewiel Het ruimtebesparend reservewiel wordt aangeboden als upgrade voor auto’s die af-fabriek zijn uitgerust met het Tyre Repair System.  
Set omvat een reservewiel, bevestigingsbouten en gereedschapsset met krik.

Luchtvering Voor auto’s met luchtvering. VPLRW0132

Schroefvering Voor auto’s met schroefvering. VPLRW0133

Bandenspanningsmeter
Digitale bandenspanningsmeter, die de optimale bandenspanning van uw auto opslaat. Uitgerust met 360° roterende kop voor 
gemakkelijk aansluiten op ventiel. Met LED-lampje om snel het ventiel te vinden en profieldieptemeter. Biedt de mogelijkheid om de 
bandenspanning te meten in psi, bar, kg/cm. Inclusief opbergetui.

VPLVW0077

VELGACCESSOIRES

VELGEN EN VELGACCESSOIRES



LET OP

Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de 
productie van haar auto’s, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve 
voortdurend wijzigingen plaats. Hoewel in deze brochure zo recent mogelijke informatie bijeen is 
gebracht, kan deze niet worden gezien als een onfeilbare leidraad voor de huidige specificaties 
of beschikbaarheid. Details van specificaties en uitrusting kunnen variëren afhankelijk van lokale 
marktcondities en -eisen, en niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen. Auto’s die in 
deze brochure worden getoond kunnen zijn uitgerust met opties en accessoires tegen meerprijs. 
Eventuele in deze brochure genoemde prijzen waren correct op het moment van verschijnen; uw 
Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

Afbeeldingen alleen bedoeld ter illustratie. Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de 
daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen en/of producten te 
bekijken.

Meer informatie over Land Rover accessoires vindt u op accessories.landrover.com

De afbeelding op de voorpagina toont de Discovery R-Dynamic HSE in Lantau Bronze met roof rails, 
uitklapbare treeplanken en Veelzijdig imperiaal.

De afbeelding op de achterpagina toont de Discovery HSE in Eiger Grey met elektrisch uit-/
inklapbare trekhaak.

Jaguar Land Rover Limited

Registered Office: Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom

Registered in England Number: 1672070

accessories.landrover.com

http://accessories.landrover.com
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