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DESIGN VEELZIJDIGHEID GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN CAPACITEITEN PRESTATIES PERSONALISEREN THE WORLD OF 

LAND ROVER

Al sinds het idee voor de eerste Land Rover in 1947, hebben wij auto's gecreëerd die grenzen 
verleggen. Die eigenaren uitdagen om nieuwe gebieden te verkennen en moeilijk terrein te 
overwinnen. Onze auto's vormen de essentie van ons merk. Modellen met een toonaangevend 
design en uitzonderlijke technische capaciteiten. Dat is de reden waarom wij grenzen blijven 
verleggen, conventies in twijfel trekken en elkaar uitdagen om verder te gaan. Land Rover stelt 
u echt in staat meer van uw wereld te maken, om 'above and beyond' te gaan.
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CONFIGURERENDESIGN
Het onmiskenbare Discovery design-DNA werd verder verfijnd – met als resultaat een exceptionele 
visuele sensatie. De voor- en achterbumper, het design van de grille en de Matrix LED-koplampen*, 
die een maximaal zicht bieden zonder tegemoetkomend verkeer te verblinden, vormen een 
toonbeeld van moderniteit en verfijning. De Discovery Sport is een eigentijdse, smaakvolle en 
sportieve aanvulling op de Discovery-familie. Met als basis de legendarische, inherente capaciteiten 
en veelzijdigheid waar elk Land Rover model om bekend staat. *Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting. Afhankelijk van de uitvoering. De afbeelding toont de 

Discovery Sport R-Dynamic HSE in Firenze Red, uitgevoerd met opties.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/model/_/nl_nl/l550?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-buildyourown-3
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KIES UW LAKKLEUR EN VELGEN
Met 11 lakkleuren, waaronder de twee nieuwe kleuren Ostuni Pearl White en Lantau Bronze, 
is het kinderspel om uw Discovery Sport een persoonlijk accent te geven. En met de keuze uit 
een uitgebreid programma lichtmetalen velgen, variërend van 17" tot 21", die zijn uitgevoerd 
in verschillende afwerkingen, nemen uw personaliseringsmogelijkheden nog verder toe. 
Gebruik de configurator om uw ideale Discovery Sport te creëren.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/model/_/nl_nl/l550?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-buildyourown-4
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INTERIEURDESIGN
Het interieur van de Discovery Sport verenigt de beste elementen 
van een eigentijdse lifestyle. Krachtige horizontale en verticale 
lijnen, met daarnaast een hoog comfortniveau, creëren een 
ambiance waarin u en uw familie, vrienden en collega's graag 
tijd willen doorbrengen. Met de keuze uit een uitgebreid 
programma interieurkleuren en bekledingsmaterialen, inclusief 
niet-lederen alternatieven, is er een uitvoering voor elke smaak. 
Bovendien kunt u kiezen uit vijf interieurafwerkingen om uw 
interieur nog verder te personaliseren.

De afbeelding toont het interieur van de Discovery Sport R-Dynamic HSE met 
stoelbekleding in Windsor leder in Light Oyster/Ebony, uitgevoerd met opties.
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VEELZIJDIGHEID
Het veelzijdige en dynamische interieur werd gecreëerd om te 
voldoen aan de uitdagingen en eisen van een actieve lifestyle, 
inclusief de optie van een 5+2-zits interieurconfiguratie1. 
De inhoud en afmetingen van de bagageruimte zijn 
toonaangevend, met ruimte voor alle bagage en benodigdheden 
van het hele gezin. En met de ClearSight-achteruitkijkspiegel 2 
hebt u ook een perfecte kijk op de weg achter u wanneer het 
zicht door de achterruit wordt belemmerd door bagage of 
passagiers. In de Discovery Sport vervoert u probleemloos 
voorwerpen van uiteenlopende afmeting en vorm. Daarbij 
bieden de slimme en royale opbergruimtes in het interieur 
u altijd voldoende opbergmogelijkheden voor bijvoorbeeld 
uw telefoon en andere kleine voorwerpen.

CONFIGUREREN

1Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting. Afhankelijk van de uitvoering.  
2Optie. Afhankelijk van de uitvoering. Bestuurders die een varifocale of bifocale bril of 
lenzen dragen, kunnen aanpassingsproblemen ervaren met de digitale modus van de 
spiegel. De normale spiegelmodus kan echter altijd worden gebruikt. De afbeelding 
toont het interieur van de Discovery Sport SE met stoelbekleding in generfd leder in 
Light Oyster, uitgevoerd met opties.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/model/_/nl_nl/l550?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-buildyourown-6
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BESTUURDERSONDERSTEUNING
Kies uit een programma functies om rijden en parkeren 
gemakkelijker en veiliger te maken. Er zijn talrijke innovatieve 
technologieën beschikbaar, waarbij alle functies zijn ontworpen 
om uw rijbeleving te optimaliseren en uw veiligheid te vergroten. 
3D Surround Camera1 omvat ClearSight Ground View2 
en Junction & Kerb View-technologie, voor een volledig 360° 
bovenaanzicht van de auto op het touchscreen. Zo kunt u altijd 
zelfverzekerd en veilig manoeuvreren.

1Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting.  2Beeld is niet live. Controleer 
voor uw veiligheid de omgeving rondom de auto. Afhankelijk van lokale voorschriften.
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ELEKTRISCH BEDIEND COMFORT
De Discovery Sport biedt ultiem gemak. Met de elektrische achterklepbediening1 kunt u de 
achterklep met één druk op de knop openen en sluiten, en met de optionele Activity Key-polsband2 
kunt u ongehinderd genieten van uw avonturen zonder dat u uw conventionele autosleutel hoeft mee 
te nemen. De Activity Key is waterdicht en schokbestendig: u kunt uw Discovery Sport vergrendelen, 
ontgrendelen en starten, zodat u uw sleutels kunt thuislaten op uw volgende uitje met het gezin.

1Optie. Afhankelijk van de uitvoering.  2De Activity Key kan in twee uur worden opgeladen, waarna de batterij tot 10 dagen meegaat. 
De afbeelding toont de Discovery Sport SE in Byron Blue, uitgevoerd met opties.
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COMFORT
Creëer het perfecte interieur voor u, uw familie en vrienden. 
Met de optionele stoelverwarming kunnen passagiers 
bijvoorbeeld hun gewenste warmteniveau instellen. De 'slide & 
recline'-functie1 van de tweede zitrij biedt nog meer flexibiliteit. 
De Cabin Air Purification-technologie2 draagt bij aan het welzijn 
van bestuurder en passagiers. Als u de knop 'PURIFY' indrukt, 
trekt het speciaal ontworpen filter fijne deeltjes uit de buitenlucht 
aan, zoals PM2.5 en in de lucht zwevende allergenen als stof en 
pollen, en houdt ze vast.

1Optie. Afhankelijk van de uitvoering.  2Optie.
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FLEXIBILITEIT
Met meerdere USB-aansluitingen en het Click & Go-systeem* is de Discovery Sport veelzijdig 
en gebruiksvriendelijk, waardoor het leven net iets gemakkelijker en plezieriger wordt. 
De bagageruimte met indrukwekkende inhoud biedt plaats aan al uw koffers, boodschappen 
of ongeacht welke andere spullen. Het functionele interieur biedt verschillende combinaties 
van zitplaatsen en bagageruimte – voor ontspannen rijplezier.

*Optie/accessoire.
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BLIND SPOT ASSIST PACK 1

Blind Spot Assist2 – Als een andere auto in de dode hoek wordt gedetecteerd terwijl u 
aanstalten maakt om van rijstrook te veranderen, gaat er in de betreffende buitenspiegel een 
waarschuwingslampje branden. Tevens zorgt dit systeem voor nauwkeurig berekend tegenstuur 
om uw auto veilig van het andere voertuig – en dus een mogelijke botssituatie – weg te leiden.
Rear Traffic Monitor – Het systeem waarschuwt u voor voertuigen, voetgangers of ander 
potentieel gevaar dat van links en rechts komt tijdens achteruitrijden. Dit komt vooral van pas 
wanneer u achteruit wegrijdt uit een parkeervak.

DRIVER ASSIST PACK 1

Blind Spot Assist Pack – Omvat de functies van het Blind Spot Assist Pack: Blind Spot Assist2 en 
Rear Traffic Monitor.
Driver Condition Monitoring – Detecteert, door het evalueren van stuurbewegingen en het 
gebruik van gas- en rempedaal, wanneer u zich slaperig begint te voelen. Zo kan het u bijtijds 
via een melding adviseren om een pauze te nemen.
Adaptive Cruise Control – Zorgt ervoor dat uw auto op veilige afstand blijft van een voorligger, 
ook als deze langzamer gaat rijden of stopt. Als de voorligger stopt, komt uw auto soepel 
tot stilstand.

DRIVER ASSISTANCE PACKS

1Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting. Afhankelijk van de uitvoering.  2Blind Spot Assist kan botsingen helpen voorkomen. 
Wanneer u van rijstrook gaat veranderen en uw auto detecteert een ander voertuig in de dode hoek, dan zorgt het systeem voor een nauwkeurig 
berekende tegenstuurkracht als indicatie dat u een stuurcorrectie moet maken om zo een botsing te voorkomen.
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EENVOUD ALS STANDAARD
U vindt snel wat u zoekt – en verdwaalt niet in menu's, schermen 
en verborgen functies. Pivi Pro*, het infotainmentsysteem van 
de Discovery Sport, is uitgevoerd met een intuïtieve interface en 
biedt meer rijplezier en efficiency. Voer de meeste taken direct 
vanaf het startscherm uit, met slechts één of twee tikken. U wordt 
onderweg begeleid door de nieuwste kunstmatige intelligentie, 
die functies biedt als het zelflerende navigatiesysteem, voor 
volledig connected rijden.

*Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt 
na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode. Uw auto 
is voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten die worden aangeboden 
door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbare functies in uw land. 
Zie apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay voor meer informatie. 
Uw auto is voorbereid voor Android Auto. De diensten die worden aangeboden 
door Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbare functies in uw land. 
Zie android.com/intl/en_uk/auto/ voor meer informatie. De bestuurder dient 
interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders 
dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. Pivi- 
en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan 
verschillen per land. Vraag uw Land Rover dealer naar de beschikbaarheid en 
voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. 
Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, 
inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer 
en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.

https://www.apple.com/nl/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
https://www.apple.com/nl/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
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PREMIUM FUNCTIONALITEIT
Met Pivi Pro geniet u van snel opstarten en nog grotere 
connectivity. Met Land Rover Remote1 als standaard hebt u altijd 
gemakkelijk contact met uw Discovery Sport. Stel vooraf uw 
navigatiesysteem in, controleer waar uw auto zich bevindt, 
check het brandstofniveau en verwarm of koel het interieur voor 
– nog voordat u het portier van de auto opent. Onderweg zoekt 
het slimme navigatiesysteem de beste route en geeft het u 
informatie over beschikbare parkeerplaatsen, brandstofprijzen, 
restaurantlocaties en plekken met grote verkeersdrukte. 
Dit slimme en intuïtieve systeem leert tevens welke routes u 
regelmatig neemt, zodat Smart Voice Guidance uw muziek niet 
onderbreekt met overbodige navigatie-instructies. Een 12,3" 
Interactive Driver Display is als optie beschikbaar, evenals een 
Head-Up Display2 dat belangrijke informatie op de voorruit 
projecteert, direct in uw gezichtsveld, zodat u uw aandacht nog 
beter bij weg en verkeer kunt houden.

1Land Rover Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw 
Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode. De Land Rover Remote App moet 
worden gedownload uit de Apple App Store/Google Play Store.  2Aanwijzingen van 
het navigatiesysteem worden alleen op de voorruit geprojecteerd wanneer de auto is 
uitgerust met Pivi Pro. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer 
dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de 
auto onder controle hebben. Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden 
en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Land Rover dealer naar 
de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal 
worden gegarandeerd. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot 
InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-
updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de 
geselecteerde opties.
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ENTERTAINMENT VOOR IEDEREEN
Wij weten hoe belangrijk het voor u is om verbonden te blijven. 
Met het Pivi Pro Online Pack met data-abonnement1 geniet u in 
uw Discovery Sport van uw favoriete muziek van verschillende 
streamingdiensten, waaronder Spotify, TuneIn en Deezer. 
Uw passagiers kunnen entertainment streamen (tot 20 GB data 
per maand) dankzij WiFi Enabled met data-abonnement2 (optie). 
Zij kunnen hun social media updaten, online games spelen of 
genieten van een spannende film.

1Fair Use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan 
worden verlengd na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode. 
2Fair Use-beleid van toepassing. Indien binnen een maand 20 GB aan data is verbruikt, 
is het mogelijk dat de datasnelheid en functionaliteit in de auto de rest van de 
maand afneemt. Voor meer informatie over het Fair Use-beleid dat van toepassing is, 
raadpleeg de voorwaarden voor InControl Pivi Pro op landrover.com/pivi-pro-terms. 
Hoeveel streamingtijd mogelijk is binnen de databundel is afhankelijk van de 
streamingprovider en de resolutie van bekeken video's. Bekijken van HD-video's zal 
het dataverbruik aanzienlijk verhogen. De bestuurder dient interieurfuncties alleen 
te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde 
voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. Pivi- en InControl-functies, 
opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. 
Vraag uw Land Rover dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van 
mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. Getoonde informatie 
en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen 
of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere 
systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.
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NAADLOZE CONNECTIVITY
Uw auto blijft up-to-date met software-updates1. Het infotainmentsysteem, de telematica 
en de verschillende regelmodules van de auto kunnen allemaal op afstand worden 
bijgewerkt om optimale prestaties te blijven garanderen. Zo blijft uw auto zich verbeteren. 
De draadloze telefoonlader met signaalversterker2 (optie) maakt het mogelijk compatible 
smartphones op te laden zonder een snoertje of oplaadstation te hoeven gebruiken. In de 
auto gebruikt uw telefoon de antenne van de auto voor een sterker signaal en duidelijkere 
gesprekken.

1Voor updates is een dataverbinding vereist.  2Alleen i.c.m. compatible smartphones.
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1. AUDIOSYSTEEM
Geeft uw favoriete muziek een nieuw niveau van realisme met 
een combinatie van luidsprekers, versterker, Audio Equalization 
en Dynamic Volume Control.

2. MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM
Biedt iedere inzittende geweldige definitie en kristalheldere 
tonen, mogelijk gemaakt door de zorgvuldige positionering van 
de luidsprekers en subwoofer – voor een vol en verfijnd geluid.

3. MERIDIAN™ SURROUND SOUND 
AUDIOSYSTEEM
Geniet van een boeiende, authentieke concertzaalbeleving, 
waarbij u wordt omringd door de volle en heldere 
klanken van de luidsprekers naast, vóór en achter u, 
die naadloos met elkaar zijn geïntegreerd met behulp 
van Trifield™-technologie.

U GENIET MEER MET MERIDIAN™

Bij de benadering van in-car audio richt MeridianTM zich volledig op het sturen van het geluidsbeeld: 
diepte, helderheid en realisme van de muziek worden versterkt door een combinatie van 
geavanceerde akoestische technologie en strategisch geplaatste luidsprekers. Waar u ook zit in 
de auto, u geniet altijd van dezelfde uitzonderlijke audiobeleving van concertkwaliteit. Elk piano-
akkoord, hoorngeschal of koor, en elke gitaartokkel of melodie manifesteert zich met precisie 
en textuur, precies zoals de muzikant het heeft bedoeld. Het is intiem, dramatisch en uiterst sfeervol 
– of u nu offroad rijdt of stilstaat in de spits.

6 LUIDSPREKERS 120W-VERSTERKER 12 LUIDSPREKERS   1 SUBWOOFER   400W-VERSTERKER 14 LUIDSPREKERS   1 SUBWOOFER   650W-VERSTERKER

Meridian™ is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. Trifield™ en het 'three fields'-logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Trifield Productions Ltd. Functies en hun beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. 
De afbeeldingen zijn bedoeld om een indicatie te geven van hoe een inzittende rechts voorin de positie van de spelende 
muzikanten ervaart.

ONTDEK MERIDIAN™

https://www.landrover.nl/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-exploremeridian-16


DESIGN VEELZIJDIGHEID GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN CAPACITEITEN PRESTATIES PERSONALISEREN THE WORLD OF 

LAND ROVERCAPACITEITEN

CAPACITEITEN
All Wheel Drive en Terrain Response 2 laten zelfs de moeilijkste ritten moeiteloos lijken. 
Dit bekroonde systeem evalueert de rijomstandigheden en tilt autorijden naar het hoogste niveau 
door automatisch het meest geschikte programma te selecteren. En wanneer u nog zwaardere 
eisen stelt aan uw auto, bijvoorbeeld wanneer u een trailer moet trekken, kunnen de legendarische 
capaciteiten van een Land Rover echt het verschil betekenen. Gelukkig zijn de befaamde 
trekcapaciteiten van de Discovery Sport berekend op de meest veeleisende taken.

De afbeelding toont de Discovery Sport SE in Byron Blue, uitgevoerd met opties.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/model/_/nl_nl/l550?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-buildyourown-17
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MOEITELOOS OFFROAD
Hill Descent Control1 maakt afdalen van lastige hellingen 
gemakkelijker door een constante snelheid aan te houden 
en wielen individueel af te remmen. All Terrain Progress 
Control1 helpt de bestuurder door een constante snelheid 
te handhaven onder uitdagende offroad-omstandigheden. 
Wade Sensing2 is onderdeel van 3D Surround Camera3 
en zorgt ervoor dat u zelfverzekerd en goed geïnformeerd 
door water kunt rijden. De Discovery Sport waarschuwt 
u automatisch wanneer het water zo diep wordt dat de 
maximale doorwaaddiepte van de auto wordt genaderd.

1Standaard i.c.m. All Wheel Drive.  2Controleer altijd de route en het eindpunt voordat 
u gaat waden. Offroad-opnames gemaakt op afgesloten terrein met alle vergunningen.  
3Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting.
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OVERAL FLEXIBEL
Met Configurable Dynamics1 (optie) kunt u via het touchscreen de gasklep-parameters, de transmissie-
schakelpunten en de besturing afstemmen op uw persoonlijke rijvoorkeuren. In combinatie 
met Adaptive Dynamics2 3 kan ook de afstemming van de wielophanging worden aangepast. 
Onze 3D Surround Camera2 met ClearSight Ground View4 is ideaal voor offroad-rijden en uitdagend 
terrein. Deze biedt u het extra voordeel dat u als het ware 'door' de motorkap kunt kijken en meerdere 
exterieuraanzichten kunt zien, zodat u vol vertrouwen rond en over obstakels kunt manoeuvreren.

1Alleen i.c.m. All Wheel Drive. Afhankelijk van de uitvoering.  2Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m. andere uitrusting. 3Alleen i.c.m. 
All Wheel Drive.  4Beeld is niet live. Controleer voor uw veiligheid de omgeving rondom de auto. Afhankelijk van lokale voorschriften.
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PRESTATIES
Ons uitgebreide motorenprogramma biedt voor iedereen de juiste keuze. Alle varianten kenmerken zich door sublieme 
techniek en design, en maken gebruik van geavanceerde technologieën voor soepele prestaties. Daarbij is het intelligente 
Stop/Start-systeem ontworpen om brandstofverbruik en emissies te reduceren. Wij werken aan een toekomst waarin onze 
auto's nog slimmer en spannender zijn. Zo biedt de Discovery Sport Plug-in Hybrid de mogelijkheid van volledig elektrisch 
rijden zonder uitlaatemissies, waarbij hij thuis, onderweg en via DC-snelladers kan worden opgeladen.

De afbeelding toont de Discovery Sport Plug-in Hybrid in Fuji White, uitgevoerd met opties.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/model/_/nl_nl/l550?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-buildyourown-20


DESIGN VEELZIJDIGHEID GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN CAPACITEITEN PRESTATIES PERSONALISEREN THE WORLD OF 

LAND ROVERPRESTATIES

MILD HYBRID RIJDEN
Land Rover's MHEV-technologie* (Mild Hybrid Electric Vehicle) 
is perfect voor woon-werkverkeer en avonturen met het hele 
gezin. De auto wint tijdens uitrollen of afremmen energie terug 
die anders verloren zou gaan, en slaat deze op om daarmee op 
intelligente wijze de verbrandingsmotor te ondersteunen voor 
maximale efficiency. Dankzij de verbeterde Stop/Start-technologie 
kan de motor worden uitgeschakeld wanneer de auto afremt, 
waardoor nog meer energie wordt bespaard.

*Afhankelijk van de motor.



DESIGN VEELZIJDIGHEID GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN CAPACITEITEN PRESTATIES PERSONALISEREN THE WORLD OF 

LAND ROVERPERSONALISEREN

KIES UW UITVOERING
De Discovery Sport is een pure interpretatie van dit veelzijdige model en brengt u in stijl 
naar uw volgende avontuur, of dat nu in de stadsjungle is of ver van de bewoonde wereld. 
De Discovery Sport R-Dynamic is een markantere en sportievere expressie van het model, 
en onderscheidt zich door unieke stylingdetails van het exterieur en interieur. Het Black Pack 
is standaard, evenals een keur aan bekledingskleuren met contrasterende details.

DISCOVERY SPORT DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC

CONFIGUREREN

De Discovery Sport R-Dynamic HSE biedt, naast de standaarduitrusting van de R-Dynamic, onder 
meer 20" 'Style 5089' lichtmetalen velgen in Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Dark Grey 
en 14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met memoryfunctie voor de bestuurdersstoel en 
bekleding in Windsor leder.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/model/_/nl_nl/l550?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-buildyourown-22


DESIGN VEELZIJDIGHEID GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN CAPACITEITEN PRESTATIES PERSONALISEREN THE WORLD OF 

LAND ROVERPERSONALISEREN

EDITIONS
De Discovery Sport Urban Edition heeft een dynamisch design en is beschikbaar in vijf lakkleuren. 
Andere details zijn 18" ‘Style 5075’ lichtmetalen velgen en interieurafwerking in Shadow Aluminium. 
Voor bestuurders die verlangen naar meer vermogen heeft de Discovery Sport Black* een 
213 kW/290 pk 2.0 liter benzinemotor en, exclusief voor deze uitvoering, Active Driveline voor 
nog betere rijeigenschappen.

DISCOVERY SPORT URBAN EDITION DISCOVERY SPORT BLACK*

CONFIGUREREN

*Deze uitvoering is niet beschikbaar in België en Nederland.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/model/_/nl_nl/l550?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-buildyourown-23


DESIGN VEELZIJDIGHEID GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN CAPACITEITEN PRESTATIES PERSONALISEREN THE WORLD OF 

LAND ROVERPERSONALISEREN

ACCESSOIRES
Land Rover accessoires zijn verkrijgbaar bij uw Land Rover dealer en kunnen op elk moment worden 
toegevoegd, niet alleen wanneer de auto nieuw is. Alle Land Rover accessoires zijn ontworpen 
en geproduceerd volgens dezelfde stringente eisen als die gelden voor de originele uitrusting 
van uw auto. Ga voor meer informatie en om het volledige programma accessoires te bekijken 
naar accessories.landrover.com. U kunt ook accessoires toevoegen wanneer u uw Discovery Sport 
configureert op landrover.com

BEKIJK ACCESSOIRES

https://accessories.landrover.com/nl/nl/discovery-sport/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-exploreaccessories-24


DESIGN VEELZIJDIGHEID GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN CAPACITEITEN PRESTATIES PERSONALISEREN THE WORLD OF 

LAND ROVERPERSONALISEREN

LAND ROVER COLLECTION
Ons exclusieve programma lifestyle-artikelen is geïnspireerd door onze auto's en gecreëerd 
met typisch Brits gevoel voor stijl.
Land Rover chronograaf horloge – Dit uurwerk is voorzien van een wijzerplaat met zonnecel, 
datumaanduiding en chronograaf met extra, kleine wijzerplaten. Oranje accent op een kleinere 
wijzerplaat, buitenrand en secondewijzer.
Premium golfparaplu – Niet-geleidende golfparaplu met frame van glasvezel. Voorzien van 
doek met windvang voor extra windbestendigheid en 'LAND ROVER' woordmerk op de rand 
van het doek.
Modern drivers jack – Wees voorbereid op alle omstandigheden. Dit moderne drivers jack is 
bijzonder veelzijdig. Voorzien van gewatteerde schouders, drukknopen met Land Rover logo 
op de manchetten en woordmerk in geborsteld metaal. Waterbestendige ritsen en DWR®-coating.
Land Rover zakenkoffer – Deze zakenkoffer in Graphite Grey is klaar voor wat de werkdag 
ook brengt. Het ontwerp is gebaseerd op de bodembescherming van Land Rover modellen. 
Met een shell van polycarbonaat, een frame van aluminium en door de TSA goedgekeurde 
sloten zijn uw belangrijke documenten altijd veilig.
Weekendtas – Vol veelzijdigheid. Land Rover's Weekender weekendtas is gemaakt van zeer soepel, 
geolied, natuurlijk generfd, bruin leder en is in alle opzichten bijzonder veelzijdig. Ideaal voor dagjes 
weg of een weekendavontuur. Voorzien van stevige handgrepen, een afneembare gepolsterde 
schouderband en een praktisch ritsvak. Inclusief beschermhoes.
Defender multitool – Multitool in zwart staal in credit card-formaat met Defender-silhouet. 
Voorzien van een aantal praktische tools, waaronder een profieldieptemeter voor banden.

BEKIJK DE COLLECTION

https://www.landrover.nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-explorethecollection-25


DESIGN VEELZIJDIGHEID GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN CAPACITEITEN PRESTATIES PERSONALISEREN THE WORLD OF 

LAND ROVER
THE WORLD OF 
LAND ROVER

THE WORLD OF LAND ROVER
Uw Land Rover is ontworpen om u te helpen meer uit uw leven en wereld te halen. Hij brengt u naar plaatsen 
waar andere auto's niet eens kunnen komen, in een stijl die niet kan worden geëvenaard. Met een model van 
Special Vehicles Operations kan dat gevoel van individualiteit naar een nog hoger niveau worden verheven. 
Om de Land Rover lifestyle te vieren, hebben wij een programma Land Rover experiences, publicaties en de 
Land Rover Lifestyle Collection gecreëerd. Ontdek een nieuwe wereld. Ga erop uit en geniet ervan.

BOEK EEN EXPERIENCE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS LAND ROVER COLLECTION LAND ROVER ADVENTURE TRAVEL

https://www.instagram.com/landrovernederland/
https://www.youtube.com/user/LandRoverNederland?gl=US
https://www.facebook.com/LandRoverNederland
https://twitter.com/LandRoverNLD
https://www.landrover.nl/experience/land-rover-experience/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-bookanexperience-26
https://www.landrover.nl/special-vehicle-operations/special-vehicles.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-specialvehicleoperations-26
https://www.landrover.nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-landrovercollection-26
https://www.landrover.nl/experience/adventure-travel/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-landroveradventuretravel-26


VERGELIJK ONZE MODELLEN
Kies maximaal drie Land Rover modellen 
om met elkaar te vergelijken

CONFIGUREREN
Creëer uw perfecte Land Rover 
Discovery Sport met onze configurator.

DEALER ZOEKEN
Vind uw dichtstbijzijnde 
Land Rover dealer

HOUD MIJ OP DE HOOGTE
Meld u aan voor het laatste Land Rover 
nieuws

Belangrijke mededeling: wij leven in uitzonderlijke tijden. Door de Covid-pandemie hebben wij vertraging opgelopen of zijn wij niet in staat geweest nieuwe afbeeldingen te maken van huidige modeljaren. Daarnaast heeft de wereldwijde impact van microchip-tekorten ook invloed op bouwspecificaties, opties en de timing van introducties. Totdat 
deze unieke situatie voorbij is, kunnen veel afbeeldingen niet worden bijgewerkt naar de specificaties voor modeljaar 2023. Functies, opties, afwerking en kleurenthema's op veel afbeeldingen kunnen afwijken. Klanten wordt aangeraden contact op te nemen met hun dealer voor gedetailleerde specificaties voor modeljaar 2023, en hun bestelling niet te 
baseren op uitsluitend de afbeeldingen in deze brochure of op onze website, alsmede op de hier vermelde specificaties.

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. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf. Afhankelijk van het modeljaar kunnen 
sommige functies standaard of optioneel zijn. De informatie, specificaties, motoren en kleuren op deze website zijn gebaseerd op Europese specificaties, kunnen per land verschillen en kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Sommige auto's worden getoond met opties en accessoires tegen meerprijs, die mogelijk niet 
beschikbaar zijn in elk land. Uw dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid en prijzen. Kleuren: De hier getoonde kleuren dienen uitsluitend ter illustratie. Op een beeldscherm getoonde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde 
kleuren en bekledingen zijn opgenomen in het huidige programma. Uw Land Rover dealer informeert u graag over de actuele kleuren/bekledingen. 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. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief touchscreen, app-schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan regelmatige software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Opties en de beschikbaarheid 
hiervan kunnen verschillen per uitvoering (model en aandrijflijn), of kunnen alleen i.c.m. andere opties worden geselecteerd. Raadpleeg een dealer voor meer informatie of configureer uw auto online. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij 
de auto onder controle hebben. Bepaalde functies vereisen een geschikte SIM-kaart en een geschikt datacontract dat ook nog doorloopt na de door uw dealer geadviseerde aanloopperiode. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen, banden en opties. De afbeelding toont de Discovery Sport 
R-Dynamic HSE in Firenze Red, uitgevoerd met opties en accessoires.

Jaguar Land Rover Limited. Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF United Kingdom 
Registered in England: Number 1672070  landrover.com  © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2022.

Castrol EDGE Professional wordt 
exclusief aanbevolen door Land Rover.

Android™ is een geregistreerd 
handelsmerk van Google LLC.

Apple® is een geregistreerd 
handelsmerk van Apple Inc.

Meridian™ is een geregistreerd 
handelsmerk van Meridian™ Audio Ltd.

Trifield™ en het 'three fields' logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Trifield™ Productions Ltd.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/model/_/nl_nl/l550?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-buildyourown-27
https://www.landrover.nl/dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-findaretailer-27
https://www.landrover.nl/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-compareourvehicles-27
https://jaguarlandrover.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=SepSlEIhXHPpWx7cJftz28qfFDAwbzhdhT0Ndf2k28SS7Gq8CqKjX4eXcN8sAX%2BPklpSaej_8OGjEB4tGZ&modelCode_url_dx_dws=discovery-sport&formCode=lr-td-nl-nl&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l550my23-bookatestdrive-27


TECHNISCHE GEGEVENS 2022

DISCOVERY SPORT



MOTOREN
Maak een keuze uit een programma diesel-, benzine- en Plug-in Hybrid-motoren. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte 
verbranding, en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie. Daarnaast zijn alle AWD-uitvoeringen voorzien van Smart Regenerative Charging.
Configureer uw Discovery Sport op landrover.com

DIESEL* DIESEL MHEV
MOTOR D165 D165
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) – ■
Transmissie Handgeschakeld Automaat
Aandrijving Front Wheel Drive (FWD) All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 120 (163) @ 3.750 120 (163) @ 3.750
Maximum koppel (Nm @ tpm) 380 @ 1.500-2.500 380 @ 1.500-2.500
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 4 / 4 4 / 4
Configuratie Dwarsgeplaatste lijnmotor Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83 / 92,31 83 / 92,31
Compressieverhouding (:1) 16,5 16,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT** KLASSE A KLASSE A KLASSE B
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 5,6 / 5,8 6,0 / 6,2 6,2 / 6,3
Buitenweg l/100 km 4,7 / 4,9 4,9 / 5,0 5,1 / 5,2
Gecombineerd l/100 km 5,0  / 5,2 5,3 / 5,4 5,4 / 5,6

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 148 / 152 159 / 163 163 / 167
Buitenweg g/km 123 / 128 130 / 132 134 / 137
Gecombineerd g/km 132 / 137 140 / 144 144 / 148

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP†

Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5+2

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 7,8 - 8,3 / 8,1 - 8,4 7,5 - 7,8 / 7,7 - 7,9
Middelhoog l/100 km 6,3 - 6,8 / 6,6 - 7,0 6,8 - 7,2 / 7,0 - 7,3
Hoog l/100 km 5,5 - 5,8 / 5,7 - 5,9 5,8 - 6,1 / 6,0 - 6,2
Extra hoog l/100 km 6,6 - 6,9 / 6,7 - 7,1 7,0 - 7,3 / 7,1 - 7,4
Gecombineerd l/100 km 6,3 - 6,7 / 6,6 - 6,9 6,7 - 7,0 / 6,8 - 7,1

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 207 - 217 / 213 - 221 198 - 205 / 202 - 208
Middelhoog g/km 167 - 178 / 174 - 183 179 - 189 / 185 - 192
Hoog g/km 143 - 152 / 148 - 155 153 - 160 / 156 - 162
Extra hoog g/km 171 - 182 / 176 - 185 183 - 192 / 186 - 194
Gecombineerd g/km 166 - 176 / 172 - 180 175 - 183 / 179 - 186

■ Standaard   – Niet beschikbaar.
Klasse A (17", 18" en 20" velgen)
Klasse B (21" velgen)
*Niet voor Nederland.
**De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP-
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden.
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
†De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world' omstandigheden kunnen 
verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen variëren 
al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, 
opties en accessoires.
Sommige kenmerken op afbeeldingen 
kunnen variëren tussen optioneel en 
standaard, afhankelijk van het modeljaar. 
Vanwege de impact van COVID-19 is het ons 
niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te 
updaten om de specificaties van modeljaar 
2023 goed weer te geven. Raadpleeg de 
configurator en neem daarnaast contact 
op met uw dealer voor gedetailleerde 
informatie over specificaties voor modeljaar 
2023. Baseer uw keuze en eventuele 
bestelling niet alleen op afbeeldingen op de 
website. 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. Wij behouden ons het 
recht voor om wijzigingen door te voeren 
zonder kennisgeving vooraf.



TECHNISCHE GEGEVENS

DIESEL* DIESEL MHEV
BRANDSTOFVERBRUIK – vervolg D165 D165
Bruikbare tankinhoud (l) 65 65
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l) 17 17

PRESTATIES
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Acceleratie 0-100 km/h (s) 10,4 / 10,8 10,2 / 10,6
Topsnelheid (km/h) 201 / 200 195 / 193

REMSYSTEEM

Remmen vóór Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen)
Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 20" velgen)

Diameter remschijven vóór (mm) 325 (17" velgen) 349 (18" - 20" velgen) 325 (17" velgen) 349 (18" - 20" velgen)

Remmen achter
Zwevende remklauw met één zuiger, 

massieve remschijven / Zwevende remklauw 
met één zuiger, geventileerde remschijven

Zwevende remklauw met één zuiger, 
massieve remschijven / Zwevende remklauw 
met één zuiger, geventileerde remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 300 / 325 300 / 325
Diameter parkeerrem (mm) 300 / 325 300 / 325

GEWICHTEN**
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Ledig gewicht† (kg) 1.844 / 1.925 1.949 / 2.028
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2.440 / 2.640 2.590 / 2.750

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) Tot 1.800 Tot 2.200
Maximum kogeldruk (kg) 100 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers)† (kg) 75 75

*Niet voor Nederland.
**Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde opties 
kunnen dit gewicht verhogen.
†Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
†I.c.m. zomerbanden is de maximale daklast 
gereduceerd tot 60 kg (inclusief roof rails 
en dwarsdragers).



DIESEL MHEV* BENZINE MHEV
MOTOR D200 P200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) ■ ■
Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 150 (204) @ 3.750 147 (200) @ 5.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 430 @ 1.750-2.500 320 @ 1.200-4.000
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 1.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 4 / 4
Configuratie Dwarsgeplaatste lijnmotor Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83 / 92,31 83 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 16,5 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT** KLASSE A KLASSE B KLASSE A KLASSE B
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 6,0 / 6,2 6,2 / 6,3 10,4 / 10,5 10,5 / 10,7
Buitenweg l/100 km 4,9 / 5,0 5,1 / 5,2 6,3 / 6,4 6,5 / 6,6
Gecombineerd l/100 km 5,3 / 5,4 5,4 / 5,6 7,8 / 7,9 8,0 / 8,1

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 159 / 163 163 / 167 234 / 238 238 / 242
Buitenweg g/km 130 / 132 134 / 137 143 / 146 147 / 151
Gecombineerd g/km 140 / 144 144 / 148 176 / 179 180 / 184

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP†

Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 7,5 - 8,0 / 7,7 - 8,1 12,1 - 12,9 / 12,4 - 12,8
Middelhoog l/100 km 6,8 - 7,5 / 7,0 - 7,6 9,0 - 9,9 / 9,2 - 9,7
Hoog l/100 km 5,8 - 6,4 / 6,0 - 6,5 7,8 - 8,5 / 8,0 - 8,3
Extra hoog l/100 km 7,0 - 7,6 / 7,1 - 7,7 9,2 - 10,1 / 9,4 - 9,9
Gecombineerd l/100 km 6,7 - 7,2 / 6,8 - 7,3 9,1 - 10,0 / 9,3 - 9,8

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 198 - 210 / 202 - 212 272 - 292 / 278 - 289
Middelhoog g/km 179 - 196 / 185 - 199 202 - 222 / 208 - 219
Hoog g/km 153 - 167 / 156 - 169 175 - 192 / 179 - 187
Extra hoog g/km 183 - 199 / 186 - 202 208 - 228 / 212 - 223
Gecombineerd g/km 175 - 190 / 179 - 193 205 - 224 / 210 - 220

■ Standaard.
Klasse A (17", 18" en 20" velgen)
Klasse B (21" velgen)
*Niet voor Nederland.
**De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP 
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO2-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen variëren 
al naargelang de gemonteerde velgen en 
opties. NEDC-cijfers worden berekend met 
een wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
†De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world' omstandigheden kunnen 
verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen variëren 
al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, 
opties en accessoires.

MOTOREN



DIESEL MHEV* BENZINE MHEV
BRANDSTOFVERBRUIK – vervolg D200 P200
Bruikbare tankinhoud (l) 65 67
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l) 17 –

PRESTATIES
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Acceleratie 0-100 km/h (s) 8,6 / 8,9 8,9 / 9,2
Topsnelheid (km/h) 209 / 209 207 / 206

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen)

Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 20" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm) 325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen) 325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)

Remmen achter

Zwevende remklauw met één zuiger, 
geventileerde remschijven (17" velgen)

Zwevende remklauw met één zuiger, 
massieve remschijven (18" - 21" velgen) / 

Zwevende remklauw met één zuiger, 
geventileerde remschijven

Zwevende remklauw met één zuiger, 
massieve remschijven / Zwevende remklauw 
met één zuiger, geventileerde remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 325 (17" velgen) 300 (18" - 21" velgen) / 325 300 / 325
Diameter parkeerrem (mm) 325 (17" velgen) 300 (18" - 21" velgen) / 325 300 / 325

GEWICHTEN**
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Ledig gewicht† (kg) 1.949 / 2.028 1.902 / 1.979
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2.590 / 2.750 2.550 / 2.700

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) Tot 2.500 / Tot 2.200 Tot 2.000
Maximum kogeldruk (kg) 100 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers)†† (kg) 75 75

– Niet beschikbaar.
*Niet voor Nederland.
**Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde opties 
kunnen dit gewicht verhogen.
†Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
††I.c.m. zomerbanden is de maximale 
daklast gereduceerd tot 60 kg (inclusief 
roof rails en dwarsdragers).

TECHNISCHE GEGEVENS



BENZINE MHEV*
MOTOR P250
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) ■
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 184 (249) @ 5.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 365 @ 1.300-4.500
Cilinderinhoud (cm3) 1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 4 / 4
Configuratie Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT** KLASSE A KLASSE B
Zitplaatsen 5 / 5 + 2

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 10,4 / 10,5 10,6 / 10,7
Buitenweg l/100 km 6,3 / 6,5 6,5 / 6,7
Gecombineerd l/100 km 7,8 / 8,0 8,0 / 8,2

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 234 / 238 239 / 243
Buitenweg g/km 143 / 146 148 / 151
Gecombineerd g/km 176 / 180 181 / 185

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP†

Zitplaatsen 5 / 5 + 2

WLTP
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 12,2 - 12,9 / 12,5 - 12,8
Middelhoog l/100 km 9,1 - 9,9 / 9,4 - 9,7
Hoog l/100 km 7,9 - 8,6 / 8,1 - 8,3
Extra hoog l/100 km 9,4 - 10,2 / 9,6 - 9,9
Gecombineerd l/100 km 9,3 - 10,0 / 9,5 - 9,8

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 275 - 292 / 281 - 289
Middelhoog g/km 205 - 223 / 211 - 218
Hoog g/km 178 - 193 / 182 - 187
Extra hoog g/km 212 - 230 / 216 - 223
Gecombineerd g/km 208 - 225 / 213 - 220

■ Standaard.
Klasse A (17", 18" en 20" velgen)
Klasse B (21" velgen)
*Niet voor Nederland.
**De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP 
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO2-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen variëren 
al naargelang de gemonteerde velgen en 
opties. NEDC-cijfers worden berekend met 
een wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
†De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world' omstandigheden kunnen 
verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen variëren 
al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, 
opties en accessoires.

MOTOREN



BENZINE MHEV*
BRANDSTOFVERBRUIK – vervolg P250
Bruikbare tankinhoud (l) 67

PRESTATIES
Zitplaatsen 5 / 5 + 2
Acceleratie 0-100 km/h (s) 7,8 / 8,1
Topsnelheid (km/h) 225 / 224**

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm) 349
Remmen achter Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 325
Diameter parkeerrem (mm) 325

GEWICHTEN†

Zitplaatsen 5 / 5 + 2
Ledig gewicht†† (kg) 1.939 / 2.017
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2.550 / 2.700

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 5 + 2
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) Tot 2.000
Maximum kogeldruk (kg) 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers)‡ (kg) 75

*Niet voor Nederland.
**Als de auto is uitgerust met 18" velgen, 
bedraagt de topsnelheid 221 km/h. 
†Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen.
††Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
‡I.c.m. zomerbanden is de maximale 
daklast gereduceerd tot 60 kg 
(inclusief roof rails en dwarsdragers).

TECHNISCHE GEGEVENS



BENZINE PHEV
MOTOR P300e
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) ■
Transmissie Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 227* (309)* @ 5.500*
Maximum koppel (Nm @ tpm) 540* @ 2.000-2.500*
Cilinderinhoud (cm3) 1.498
Aantal cilinders / kleppen per cilinder 3 / 4
Configuratie Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm) 83 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5
WLTP
Brandstofverbruik Gecombineerd l/100 km 1,5 - 1,7

WLTP
CO2-emissies Gecombineerd g/km 34 - 38

ACCU EN LAADTIJDEN
Thuislader 7 kW 2 uur 12 min tot 100%
DC-lader 50 kW 30 minuten tot 80%
230V-stopcontact 6 uur 42 min tot 100%
Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh) 15 (12,17)
Lengte laadkabel (m) 5

■ Standaard.
*In combinatie met elektromotor.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving, met een 
volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/
energieverbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, accessoires, 
de daadwerkelijke route en de staat van 
de accu. De actieradius is bepaald met een 
productiemodel over een standaardroute.

MOTOREN



BENZINE PHEV
BRANDSTOFVERBRUIK – vervolg P300e
Bruikbare tankinhoud (l) 57
EV-actieradius gecombineerd, TEL (WLTP*) (km) 60

GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Max. vermogen (kW (pk)) 80 (109)
Max. koppel (Nm) 260

PRESTATIES
Zitplaatsen 5
Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,6
Topsnelheid (km/h) 209

REMSYSTEEM
Remmen vóór Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm) 349
Remmen achter Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm) 325
Diameter parkeerrem (mm) 325

GEWICHTEN**
Zitplaatsen 5
Ledig gewicht† (kg) 2.168
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2.750

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) Tot 1.600
Maximum kogeldruk (kg) 100

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers)†† (kg) 75

*De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving, met een 
volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/
energieverbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, accessoires, 
de daadwerkelijke route en de staat van 
de accu. De actieradius is bepaald met een 
productiemodel over een standaardroute.
**Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde 
opties kunnen dit gewicht verhogen.
†Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof. 
††I.c.m. zomerbanden is de maximale 
daklast gereduceerd tot 60 kg (inclusief 
roof rails en dwarsdragers).

TECHNISCHE GEGEVENS



B CA

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm 
(200 x 50 x 100 mm). Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie 
te vullen met vloeistof. Waarden zijn gemeten met zitplaatsen in voorste positie 
en rugleuning in meest verticale stand.  **I.c.m. P250- en P300e-motor bedraagt 
de spoorbreedte vóór 1.625,6 - 1.635,6 mm.  †I.c.m. D165-motor bedraagt de 
spoorbreedte achter 1.623,3 - 1.642,2 mm. I.c.m. P300e-motor bedraagt de 
spoorbreedte achter 1.621,1 - 1.642,2 mm.  ††Cijfers tussen haakjes gelden alleen 
voor R-Dynamic-uitvoeringen.  ‡Overloophoek alleen voor P300e.
Montage van dorpelbeschermers of treeplanken is van invloed op de 
offroad-capaciteiten van de auto. Voor uitdagende offroad-omstandigheden 
is speciale training en ervaring vereist.

RIJHOOGTE
Met dakantenne 1.727 mm

HOOFDRUIMTE
Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 
1.003 / 984 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 
1.021 / 984 mm

BEENRUIMTE
Maximum beenruimte vóór 993 mm
Maximum beenruimte tweede zitrij 968 mm
Maximum beenruimte derde zitrij 655 mm

INHOUD BAGAGERUIMTE
Hoogte 798 mm, breedte 1.323 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.107 mm
5 zitplaatsen
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij
VDA-norm* 1.574 liter, bruto* 1.794 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
VDA-norm* 963 liter, bruto* 1.179 liter
5+2-zits interieurconfiguratie
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij
VDA-norm* 1.451 liter, bruto* 1.651 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
VDA-norm* 840 liter, bruto* 1.036 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij
VDA-norm* 115 liter, bruto* 157 liter

Lengte 4.597 mm

A B C
Aanloophoek Overloophoek Afloophoek

Offroad†† 25,0° (22,8°) 20,6° / 19,5°‡ 30,2° (28,2°)

Breedte 2.069 mm, spiegels ingeklapt
Breedte 2.173 mm, spiegels uitgeklapt

Spoorbreedte achter† 
1.631,3 - 1.642,7 mm

Spoorbreedte vóór** 
1.625,2 mm - 1.635,6 mm

Hoogte 
1.727 mm

BODEMVRIJHEID
Maximum bodemvrijheid 212 mm

DRAAICIRKEL
Tussen stoepranden 11,8 m
Tussen muren 12,14 m
Stuuromwentelingen 2,31

DOORWAADDIEPTE
Maximum doorwaaddiepte 600 mm

Lengte achter 
eerste zitrij 1.824 mm

Breedte 
bagageruimte 

1.323 mm

Lengte achter 
tweede zitrij 967 mm

Wielbasis 2.741 mm


