DISCOVERY

COMMERCIAL
PRIJS- EN SPECIFICATIELIJST
1 JANUARI 2019 – MODELJAAR 2019

Afbeelding toont vlakke laadruimtevloer met uitneembare panelen (accessoire).

113 cm – Max. hoogte van verdiepte vloer tot panoramadak met
zonwering geopend (optie)*

102 cm – Max. hoogte van verdiepte vloer tot hemelbekleding*

92 cm – Max. hoogte van vloer tot glazen panoramadak met
zonwering geopend (optie)

80 cm – Max. hoogte van vloer tot hemelbekleding

143 cm – Max. breedte vloer (141 cm bij doorlopende vloer)
121 cm – Max. breedte op smalste punt
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76 cm – Max. breedte verdiepte vloer*

Afmetingen laadruimte - deze kunnen verschillen al naar gelang gekozen uitvoering en geselecteerde opties. * Ook van toepassing op auto’s met vlakke laadruimtevloer (accessoire) - zie foto links.
N.B.: de ervaring leert dat de getoonde afmetingen afhankelijk zijn van het gekozen meetpunt en dienen slechts ter indicatie van de beschikbare ruimte.
Neem voor specifieke afmetingen contact op met een Land Rover dealer of controleer zelf de exacte afmetingen aan de hand van metingen.

DISCOVERY COMMERCIAL
MODELJAAR 2019

TRANSMISSIE

AANDRIJVING

VERMOGEN
kW/pk

GECOMBINEERD
VERBRUIK2)
l/100 km

GECOMBINEERDE
CO2-EMISSIE2)
g/km

NETTO
CATALOGUSPRIJS

BTW

BPM

FISCALE
WAARDE

CONSUMENTENPRIJS1)

2.0 Sd4 twin tubodiesel
2.0 Si4 turbo benzine

Automaat
Automaat

AWD
4WD

177 / 240
221 / 300

7,4
9,6

194
218

€ 54.505,00
€ 53.510,00

€ 11.446,05
€ 11.237,10

€ 20.821,38
€ 18.890,27

€ 86.772,43
€ 83.637,37

€ 87.967,43
€ 84.832,37

2.0 Sd4 twin turbodiesel
3.0 Sd6 turbodiesell
2.0 Si4 turbo benzine

Automaat
Automaat
Automaat

AWD
AWD
AWD

177 / 240
225 / 306
221 / 300

7,4
7,6
9,6

194
201
218

€ 57.810,00
€ 59.115,00
€ 56.815,00

€ 12.140,10
€ 12.414,15
€ 11.931,15

€ 22.067,37
€ 22.559,35
€ 20.136,25

€ 92.017,47
€ 94.088,50
€ 88.882,40

€ 93.212,47
€ 95.283,50
€ 90.077,40

2.0 Sd4 twin turbodiesel
3.0 Sd6 turbodiesel
2.0 Si4 turbo benzine

Automaat
Automaat
Automaat

AWD
AWD
AWD

177 / 240
225 / 306
221 / 300

7,4
7,6
9,6

194
201
218

€ 65.745,00
€ 66.965,00
€ 64.665,00

€ 13.806,45
€ 14.062,65
€ 13.579,65

€ 25.058,86
€ 25.518,80
€ 23.095,70

€ 104.610,31
€ 106.546,45
€ 101.340,35

€ 105.805,31
€ 107.741,45
€ 102.535,35

HSE Luxury
2.0 Sd4 twin turbodiesel
3.0 Sd6 turbodiesel
2.0 Si4 turbo benzine

Automaat
Automaat
Automaat

AWD
AWD
AWD

177 / 240
225 / 306
221 / 300

7,4
7,6
9,6

194
201
218

€ 72.275,00
€ 73.580,00
€ 71.280,00

€ 15.177,75
€ 15.451,80
€ 14.968,80

€ 27.520,68
€ 28.012,66
€ 25.589,56

€ 114.973,43
€ 117.044,46
€ 111.838,36

€ 116.168,43
€ 118.239,46
€ 113.033,36

€ 215,00

€ 45,15

–

–

€ 260,15

UITVOERINGEN EN MOTOREN
S

SE

HSE

Specifieke accessoire voor Discovery Commercial
Vlakke laadvloer met uitneembare panelen

AWD: Vierwielaandrijving
1)
1)
2)

Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
Consumentenprijzen zijn inclusief drie jaar garantie, met een maximum van 100.000 km.
De vermelde waarden zijn NEDC-waarden, berekend op basis van de officiële WLTP-testmethode conform de EU-wetgeving. Deze NEDC-waarden 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.
Deze waarden kunnen variëren al naargelang de gekozen uitrusting en opties van de auto.

De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2019.
De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden voor 2019.
Voor standaarduitrusting en opties zie Discovery Prijs- en specificatielijst. Opties voor Commercial-uitvoeringen worden belast met 37,7% BPM. Wijzigingen in prijzen en specificaties blijven voorbehouden.
N.B.: Meer informatie over brandstofverbruik vindt u in de Discovery brochure of op landrover.nl Officiële EU-testwaarden. Alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder real world-omstandigheden kunnen verschillen.

Let op: Wij wijzen u nadrukkelijk op het volgende. Wijzigingen aan de auto kunnen ertoe leiden dat de auto niet langer voldoet aan de fiscale inrichtingseisen van een bestelauto. In dat geval kan de auto worden aangemerkt
als een personenauto. Dit kan leiden tot een naheffing van de BPM of motorrijtuigenbelasting, eventueel verhoogd met een boete. Hiervoor is de Jaguar Land Rover organisatie niet aansprakelijk te stellen.
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