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NEW RANGE ROVER INHOUD

KIES UW UITVOERING 
Als u uw eigen auto wilt specificeren, ga dan  
naar pagina's 3-7, waar u de standaard-
uitrusting van de verschillende uitvoeringen 
van de New Range Rover kunt vergelijken.

PROGRAMMA & AUTOPRIJZEN 
Maak een keuze uit een programma diesel-  
en benzinemotoren, inclusief zeer efficiënte 
MHEV-uitvoeringen, en uit twee PHEV-varianten.

LAKKLEUREN & VELGEN 
U kunt kiezen uit een uitgebreid programma 
lakkleuren en lichtmetalen velgen. Hiermee 
geeft u uitdrukking aan uw individuele smaak.

TECHNISCHE GEGEVENS 
Vergelijk hier de technische gegevens van 
de verschillende (motor)uitvoeringen met 
elkaar. Inclusief prestaties, verbruik, emissies, 
gewichten en afmetingen.

PERSONALISEREN 
Klik op de link in deze sectie om uw 
persoonlijke New Range Rover te creëren met 
onze online configurator. Ook vindt u hier een 
link om gemakkelijk een proefrit aan te vragen.

PERSONALISEER UW NEW RANGE ROVER
De Range Rover blijft de toon zetten in de luxueuze SUV-klasse met zijn adembenemende moderniteit, inspirerende design en innovatieve technologie.  
Het resultaat: nieuwe, toonaangevende niveaus van raffinement en verfijning. Personaliseer uw auto met de zeer uitgebreide mogelijkheden die de 
New Range Rover u biedt. De volgende pagina's leiden u door een aantal logische stappen die het u gemakkelijker maken om uw New Range Rover te 
personaliseren. U hebt uitgebreide keuzemogelijkheden: van het kiezen van de Standard Wheelbase- of Long Wheelbase-carrosserie, en de voor u ideale 
motor en uitvoering, tot exterieurkleuren en velgen die uw stijl bepalen. Stel uw eigen auto samen met onze online configurator op landrover.nl die nog  
veel meer personaliseringsmogelijkheden biedt.



NEW RANGE ROVER |  1 KIES UW UITVOERING

RANGE ROVER SE

STANDAARDUITRUSTING

EXTERIEURKENMERKEN

– Pixel LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
– Adaptive Front Lighting System (AFS)
– Adaptive Driving Beam (ADB)
– Automatische koplamphoogteverstelling
– LED-mistlampen vóór
– Dynamische richtingaanwijzers
– Vast glazen panoramadak
– Dak in carrosseriekleur
– ‘RANGE ROVER’ woordmerk op motorkap en  

achterklep in Atlas
– Grille in Gloss Black met grille-tips en -ingots in  

Nickel Atlas, grille-omlijsting in Nickel Atlas met 
frame in Gloss Black

– Grille-blades voorbumper in Nickel Atlas
– Bumpergrille met eindkappen in Gloss Black
– Optische bodembescherming in onderbumper  

vóór/achter (incl. afdekking sleepoog) in Atlas
– Dorpelpanelen op onderzijde portieren in  

Gloss Black
– Buitenspiegelkappen in Gloss Black (boven & onder)
– Vent blades in voorportieren met buitenste blades in 

Nickel Atlas
– Uitklapbare, volledig verzonken portiergrepen
– Ingots in achterspatborden in Nickel Atlas
– Signature-lijst op onderste achterklep in Nickel Atlas
– Achterspoiler in carrosseriekleur op bovenzijde 

achterklep
– Akoestisch gelaagde voorruit
– Verwarmbare voorruit
– Gehard glas voor voor-/achterportierruiten,  

achterzijruiten en achterruit
– Elektrisch bedienbare portierruiten met tiptoets- 

functie en inklembeveiliging
– Verwarmbare achterruit
– Ruitenwissers met regensensor en variabele interval
– Verwarmde ruitensproeiers en winter parkeerpositie 

ruitenwissers
– Achterruitwisser met wis-/wasinstallatie en interval-

functie
– Koplampen met schemersensor
– Uitschakelvertraging koplampen
– Uitstapverlichting
– Hogedruk koplampsproeiers

– LED-richtingaanwijzers en richtingaanwijzers in 
buitenspiegels

– Tiptoetsfunctie richtingaanwijzers voor driemaal 
richting aangeven

– 'Verborgen' LED-achterlichten
– Mistachterlicht
– Hooggeplaatst derde remlicht
– Noodstop-remlicht (alarmknipperlichten gaan  

knipperen bij hard remmen of noodstop)
– Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare  

buitenspiegels met memoryfunctie, automatisch 
dimmend, met instapverlichting

– Bovenste en onderste achterklep met handsfree 
elektrische achterklepbediening

– Achter achterbumper verborgen uitlaateindstukken
– Alleen voor P440e PHEV: laadaansluiting in linker 

achterspatbord
– Alleen voor P440e PHEV: laadkabel voor AC-laadpaal 

of AC-thuislader (Mode 3) 

VELGEN & BANDEN

– 21” 5-Split Spoke ‘Style 5112’ in Gloss Sparkle Silver
– All-season banden
– Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
– Wielmoersloten
– Tyre Repair System 

CAPACITEITEN

– All Wheel Drive
– 8-Traps automatische transmissie
– Twin-speed tussenbak (hoge en lage gearing)
– Dynamic Launch Mode
– Elektronisch gestuurde luchtvering
– Automatic Access Heightl
– Open differentieel
– Torque Vectoring by Braking (TVbB)
– Adaptive Dynamics
– Terrain Response 2
– Intelligent Stop/Start-systeem

RIJDYNAMIEK

– All-Wheel Steering
– Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)
– Remsysteem met geventileerde remschijven
– Remvoorbereiding
– Remblokslijtage-indicator
– Antiblokkeer remsysteem (ABS)
– Emergency Brake Assist (EBA)
– Brake Hold
– Dynamic Stability Control (DSC)
– Roll Stability Control (RSC)
– Cornering Brake Control (CBC)
– Hill Descent Control (HDC)
– Elektromechanisch gestuurde parkeerrem (EPB)
– Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
– Electronic Traction Control (ETC)
– Hill Launch Assist
– Gradient Acceleration Control (GAC)
– Low Traction Launch
– All Terrain Progress Control (ATPC) 

INTERIEURKENMERKEN

– Elektrisch in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom
– Met Softgrain leder bekleed stuurwiel
– Schakelpaddles aan stuurwiel in Noble Chrome
– Met leder beklede transmissiekeuzehendel
– Interieurafwerking in Natural Brown Walnut  

houtfineer
– Bedieningselementen in Noble Chrome
– Duo Tone hemelbekleding in Ebony/Perlino
– Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
– Dubbele zonnekleppen met verlichte  

make-upspiegels
– Afsluitbaar dashboardkastje
– Tweede bovenste dashboardkastje
– Bergvak in voorzijde middenconsole met twee  

bekerhouders onder coulissedeksel
– Groot bergvak in middenconsole tussen voorstoelen; 

deksel dient als middenarmsteun
– Twee bekerhouders achter
– Dakhandgrepen vóór en achter
– Portiervakken onderin alle vier de portieren 

– Interieurverlichting met vertragingsinstelling, 
leeslampjes links/rechts en vóór/achter, verlichting 
bagageruimte en dashboardkastjes, vloerverlichting 
vóór/achter, uitstapverlichting onder portieren en 
comfortverlichting in bovenste achterklep

– Configureerbare ambianceverlichting met 30 kleuren 
en pre-setfunctie

– 3-Zone automatic climate control met individuele 
temperatuurregeling linksvoor, rechtsvoor en achter

– Luchtkwaliteitssensor
– Roestvaststalen dorpellijsten voor voor- en  

achterportieren; voor voorportieren met verlichting 
en ‘RANGE ROVER’-woordmerk

– Gepolijst metalen pedalen
– Vloermatten in Ebony
– Afdekking bagageruimte
– Easy Loading-functie: luchtvering achter kan 50 mm 

lager of 90 mm hoger worden gezet voor gemakkelijk 
in-/uitladen van bagage of aankoppelen van trailer

– Bagagebevestigingsogen in vloer bagageruimte
– Haak voor boodschappentas in bagageruimte
– Bediening achterklep vanuit interieur
– Non Smokers Pack (bergvakje en 12V-aansluiting in 

middenconsole) 

ZITPLAATSEN & BEKLEDING

– 20-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare 
voorstoelen met memoryfunctie, incl. 4-voudig  
elektrisch verstelbare hoofdsteunen

– Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder in 
Ebony, met interieur in Ebony

– Extended Leather Upgrade
– Verstelbare middenarmsteunen voorstoelen
– Passenger Seat Away-functie voor voorpassagiers- 

stoel
– Asymmetrisch gedeeld (40:20:40) neerklapbare 

achterbankleuning (zitting 60:40) met elektrisch ver-
stelbare achterbankleuning, verwarmbare buitenste 
zitplaatsen, skiluik, Intelligent Seat Cargo Mode en 
Convenience Fold

– Uitklapbare middenarmsteun achterbank met uit-
klapbare bekerhouders

– Opbergetuis tegen rugleuningen voorstoelen

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.  
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
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RANGE ROVER SE

STANDAARDUITRUSTING (VERVOLG)

INFOTAINMENT

– 13,1” HD full-colour touchscreen in middenconsole
– 13,7” Interactive Driver Display (digitaal  

instrumentenpaneel)
– Boordcomputer en All Terrain Info Centre
– Pivi Pro Connected-infotainmentsysteem
– Meridian™ audiosysteem met 400 W, 14 luidsprekers 

en subwoofer
– Dynamische volumeregeling
– DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
– Bluetooth® mobiele telefoon-integratiesysteem, 

inclusief Bluetooth® audiostreaming
– Connected Navigation Pro navigatiesysteem
– Online Pack met Data Plan (500 MB/mnd voor 3 jaar)
– WiFi Enabled met 20 GB/mnd Data Plan (voor 1 jaar) 
– Remote
– Wireless Android Auto™ en Wireless Apple CarPlay®
– 12V-aansluitingen in dashboard, middenconsole en 

bagageruimte
– USB-aansluitingen vóór en achter
– Draadloze telefoonlader met antennesignaal- 

versterker in middenconsole 

BESTUURDERSONDERSTEUNING

– Emergency Braking
– 3D Surround Camera met Wade Sensing
– Adaptive Cruise Control met Steering Assist
– Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter
– 360º Park Distance Control (PDC)
– Lane Keeping Assist
– Blind Spot Assist
– Clear Exit Monitor
– Rear Protection Assist
– Rear Traffic Monitor
– Driver Condition Response
– Occupant Protection Assist 

TREKKEN

– Trailer Stability Assist (TSA)
– Trekhaakvoorbereiding
– Sleepogen vóór en achter 

VEILIGHEID & BEVEILIGING

– Front- en zij-airbags voorin; van voor naar achter 
doorlopende curtain-hoofdairbags voor eerste en 
tweede zitrij (bij LWB 7-zits ook voor derde zitrij)

– Deactiveringsmogelijkheid voor airbag voorpassagier
– In hoogte verstelbare veiligheidsgordels voorstoelen 

met gordelspanners en spankrachtbegrenzers
– Geluidssignaal bij niet dragen veiligheidsgordels
– Hoofdsteunen voor alle zitplaatsen
– Keyless Entry
– Soft Door Close
– Centrale portiervergrendeling inclusief super- 

vergrendeling, automatische portiervergrendeling bij 
wegrijden (instelbaar) en ontgrendeling van alleen 
bestuurdersportier (instelbaar)

– Elektrisch bediende kindersloten op achterportieren
– Emergency Brake Assist
– Noodstop-remlicht (alarmknipperlichten gaan  

knipperen bij hard remmen of noodstop)
– Geavanceerd anti-diefstalalarm met beveiliging  

van carrosserie en interieur, startonderbreker, 
noodstroombatterij, hellingshoekdetectie

– ISOFIX-systeem in buitenste zitplaatsen achterbank 
(bij LWB 7-zits ook voor derde zitrij)

– Secure Tracker (met abonnement van 36 maanden)

RANGE ROVER SE

STANDAARDUITRUSTING (VERVOLG)

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door 
andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.  
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen 
er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
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EXTERIEURKENMERKEN

– Digitale LED-koplampen met signature- 
dagrijverlichting en beeldprojectie

– Predictive Adaptive Front Lighting System (P-AFS)
– High-definition Adaptive Driving Beam (HD-ADB)
– Manoeuvring Lights
– Alleen voor P440e & P510e PHEV: laadaansluiting in 

linker achterspatbord
– Alleen voor P440e & P510e PHEV: laadkabel voor 

AC-laadpaal of AC-thuislader (Mode 3) 

VELGEN & BANDEN

– 22” 7-Split Spoke ‘Style7023’ in Gloss Silver 

CAPACITEITEN

– Alleen voor D250, D300, P400, P440e: open  
differentieel

– Alleen voor D350, P510e, P530: Electronic Active 
Differential

– Alleen voor D350, P510e, P530: Dynamic Response 

INTERIEURKENMERKEN

– Gordelsloten met verlichting
– ClearSight-achteruitkijkspiegel
– Cabin Air Purification Pro inclusief nanoe-X™- 

ionisatiesysteem voor extra reiniging van  
ventilatielucht, PM2.5-filter en groot pre-filter, 
CO2-management, Remote Cabin Pre-conditioning, 
Anti-Allergen Layer, actieve koolstoffilter 

ZITPLAATSEN & BEKLEDING

– Koel-/verwarmbare voorstoelen
– Koel-/verwarmbare buitenste zitplaatsen achterbank
– Stoelbekleding in geperforeerd Semi-Aniline leder in 

Ebony, met interieur in Ebony 

INFOTAINMENT

– Head-Up Display 

BESTUURDERSONDERSTEUNING

– Park Assist – Parallel Park, Parking Exit &  
Perpendicular Park 

EXTRA VOOR LONG WHEELBASE

– Akoestisch gelaagd glas voor voor- en  
achterportierruiten en zijruiten achter

– Elektrisch bediende zonneschermen voor  
achterportierruiten

– Roestvaststalen dorpellijsten voor voor- en  
achterportieren; voor alle portieren met verlichting 
en ‘RANGE ROVER’-woordmerk

– Extra bergruimte in achterportiervakken 

EXTRA VOOR LONG WHEELBASE 
MET ZEVEN ZITPLAATSEN

– Elektrisch uit-/inklapbare derde zitrij met twee  
volwaardige verwarmbare zitplaatsen 

– Alleen voor D350, P400, P530: 4-Zone automatic 
climate control

– Twee USB C-aansluitingen voor derde zitrij

RANGE ROVER HSE

EXTRA-UITRUSTING T.O.V. SE

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door 
andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.  
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen 
er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
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EXTERIEURKENMERKEN

– Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór
– Grille in Gloss Black met grille-tips en -ingots in  

Atlas, grille-omlijsting in Satin Atlas met frame in 
Gloss Black

– Grille-blades voorbumper in Atlas
– Vent blades in voorportieren met buitenste blades 

in Atlas
– Ingots in achterspatborden in Atlas
– Signature-lijst op onderste achterklep in Atlas
– Autobiography-badge op ondereste achterklep
– Warmtewerende voorruit
– Akoestisch gelaagd glas voor voor- en  

achterportierruiten en zijruiten achter
– Alleen voor P440e & P510e PHEV: laadaansluiting in 

linker achterspatbord
– Alleen voor P440e & P510e PHEV: laadkabel voor 

AC-laadpaal of AC-thuislader (Mode 3) 

VELGEN & BANDEN

– 22” 10-Spoke ‘Style1073’ in Diamond Turned Finish & 
Contrast Gloss Dark Grey 

CAPACITEITEN & RIJDYNAMIEK

– Alleen voor D300, P400, P440e: open differentieel
– Alleen voor D350, P510e, P530: Electronic Active 

Differential
– Alleen voor D350, P510e, P530: Dynamic Response
– Configurable Programs met Configurable Dynamic 

Mode & Configurable Terrain Response
– Zwarte remklauwen 

INTERIEURKENMERKEN

– Alleen voor P510e: 3-Zone automatic climate control
– Alleen voor D300, D350, P400, P440e, P530: 4-Zone 

automatic climate control
– SV Bespoke vloermatten
– Interieurafwerking in SV Bespoke Natural Brown 

Walnut houtfineer met inleg
– Verwarmbare stuurwielrand
– Roestvaststalen dorpellijsten voor voor- en  

achterportieren; voor voorportieren met verlichting 
en ‘Autobiography’-woordmerk 

– SV Bespoke Duo Tone hemelbekleding in leder in 
Ebony/Perlino

– Elektrisch bediende zonneschermen voor  
achterportierruiten

– Automatisch wegklapbare afdekking bagageruimte
– Versatile Loadspace Floor 

ZITPLAATSEN & BEKLEDING

– 24-voudig elektrisch verstelbare en  
koel-/verwarmbare voorstoelen met memory- en 
massagefunctie, incl. 4-voudig elektrisch verstelbare 
hoofdsteunen met handmatig verstelbare zijwangen

– Executive Class Seating achterin met memory- 
functie, elektrisch neerklapbaar, met elektrisch  
verstelbare leuningen, elektrisch verstelbare zithoek, 
viervoudig elektrisch verstelbare hoofdsteunen met 
handmatig verstelbare zijwangen

– Koel-/verwarmbare buitenste zitplaatsen achter
– Elektrisch uit-/opklapbare middenconsole achter met  

8” Rear Seat Touchscreen Controller en elektrisch 
uitklapbare bekerhouders

– Stoelbekleding in geperforeerd Semi-Aniline leder in 
Ebony, met interieur in Ebony

– SV Bespoke Full Extended Leather Upgrade 

INFOTAINMENT

– Meridian™ 3D Surround Sound audiosysteem met  
800 W, 18 luidsprekers en subwoofer 

EXTRA VOOR LONG WHEELBASE

– Roestvaststalen dorpellijsten voor voor- en  
achterportieren; voor alle portieren met verlichting 
en ‘Autobiography’-woordmerk 

– Extra bergruimte in achterportiervakken 

EXTRA VOOR LONG WHEELBASE 
MET ZEVEN ZITPLAATSEN

– Elektrisch uit-/inklapbare derde zitrij met twee  
volwaardige verwarmbare zitplaatsen 

– Twee USB C-aansluitingen voor derde zitrij
– Afdekking bagageruimte

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY

EXTRA-UITRUSTING T.O.V. HSE

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door 
andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.  
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen 
er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 
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EXTERIEURKENMERKEN

– Metallic of premium metallic lak
– Metal-plated exterieuraccenten in Atlas Silver
– Instapverlichting met SV-logo
– SV-badge op achterklep in White Ceramic met 

SV-logo in Black
– Exclusieve metal-plated SV-grille
– Exclusieve voorbumper met vijf metal-plated lamellen
– Exclusieve metal-plated vent blades op voorportieren 

met geëtst SV-logo
– Exclusieve metal-plated ingots in achterspatborden
– Exclusieve metal-plated signature-lijst op onderste 

achterklep
– Elektrisch bediende portieren1)

– Alleen voor P510e PHEV: laadaansluiting in linker 
achterspatbord

– Alleen voor P510e PHEV: laadkabel voor AC-laadpaal 
of AC-thuislader (Mode 3) 

VELGEN & BANDEN

– 22” ‘Style7023’ in Diamond Turned Finish & Contrast 
Gloss Dark Grey 

INTERIEURKENMERKEN

– Bedieningselementen in Gloss White Ceramic
– Interieurafwerking in Natural Cream Walnut Burr 

houtfineer
– Interieurdetails in Noble Chrome
– Roestvaststalen dorpellijsten voor voor- en  

achterportieren; voor voorportieren met verlichting 
en ‘SVAutobiography’-logo

– Hemelbekleding in leder in Ebony
– Alleen voor P510e: 3-Zone automatic climate control
– Alleen voor D350, P530: 4-Zone automatic climate 

control
– Alleen voor D350, P530: Versatile Loadspace Floor 

ZITPLAATSEN & BEKLEDING

– 24-voudig elektrisch verstelbare en  
koel-/verwarmbare voorstoelen met memory-,  
massage- en 'hot stone'-massagefunctie, incl. 
4-voudig elektrisch verstelbare hoofdsteunen met 
handmatig verstelbare zijwangen

– Executive Class Comfort Plus Seating achterin met 
memoryfunctie, elektrisch neerklapbaar, met  
elektrisch verstelbare leuningen, elektrisch  
verstelbare zithoek, viervoudig elektrisch verstelbare 
hoofdsteunen met handmatig verstelbare zijwangen, 
verwarmbare voetensteun en verwarmbare onder- 
beensteun (alleen achter voorpassagiersstoel),  
verwarmbare middenarmsteun achterin, koel-/ver-
warmbare buitenste zitplaatsen achter, verwarmbare  
armsteunen in achterportieren, verwarmbare  
middenconsole achterin, Intelligent Seat Cargo 
Mode, Convenience Fold, Pillow Pack Plus (2x hoofd-
steunkussens en onderbeenkussens voor buitenste  
zitplaatsen achterin)

– Elektrisch uit-/opklapbare middenconsole achter 
met  8” Rear Seat Touchscreen Controller, elektrisch 
uitklapbare bekerhouders en uitklapbare make-up-
spiegel

– Stoelbekleding in SV Semi-Aniline leder in Ebony, 
met interieur in Ebony 

INFOTAINMENT

– Meridian™ Signature Sound audiosysteem met  
1.600 W, 34 luidsprekers, subwoofer, luidsprekers  
in hoofdsteunen voorstoelen en achterbank

– Active Noise Cancellation 

EXTRA VOOR LONG WHEELBASE

– Verwarmbare onderbeensteun voor beide buitenste 
zitplaatsen achterin

– Roestvaststalen dorpellijsten voor voor- en  
achterportieren; voor alle portieren met verlichting 
en ‘SVAutobiography’-logo

– Extra bergruimte in achterportiervakken
– Bergvak in middenconsole tussen voorstoelen met 

extra koelfunctie
– Elektrische interieurvoorverwarming 

(Pre Conditioning)
– Rear Seat Entertainment (RSE): twee 13,1” touch-

screens tegen rugleuningen voorstoelen, twee 
draadloze high-end Bluetooth hoofdtelefoons,  
bediening via Rear Seat Touchscreen Controller

– 230V-stopcontact voor tweede zitrij
– HomeLink®, geïntegreerde afstandsbediening
– Activity Key

RANGE ROVER SV

EXTRA-UITRUSTING T.O.V. AUTOBIOGRAPHY

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door 
andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.  
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen 
er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben. 1) Raadpleeg uw concessiehouder over de beschikbaarheid van deze functie.
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Configureer uw New Range Rover op landrover.nl. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
*P530 V8-benzinemotor tijdelijk niet beschikbaar op deze uitvoering. Alleen beschikbaar op SV. Uw dealer geeft u graag meer informatie.
AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)  Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de 

vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog 
en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden 
uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd 
die geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld 
andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele 
opties of een combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die 
de juiste prijs van de door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2023.
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.nl of uw dealer voor meer informatie.

CODE UITVOERINGEN EN MOTOREN TRANS-
MISSIE

AAN-
DRIJVING

VERMOGEN
kW/pk

GECOMBINEERDE 
CO2-EMISSIE  
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GECOMBINEERD 
VERBRUIK  
l/100/km 
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PRIJS
BTW BPM FISCALE  

WAARDE
CONSUMENTEN-

PRIJS1)

RANGE ROVER SE
5000825564 D250 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 183 / 249 202 7,7 € 106.566,68 € 22.379,00 € 42.822,70 € 171.768,38 € 173.468,38
5000825553 D300 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 221 / 300 202 7,7 € 109.876,64 € 23.074,09 € 42.822,70 € 175.773,43 € 177.473,43
5000825570 P440e 3.0 liter zescilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 324 / 440 19 0,8 € 116.620,27 € 24.490,26 € 494,00 € 141.604,53 € 143.304,53

RANGE ROVER HSE
5000825563 D250 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 183 / 249 204 7,8 € 113.490,01 € 23.832,90 € 43.987,30 € 181.310,21 € 183.010,21
5000825554 D300 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 221 / 300 204 7,8 € 116.714,54 € 24.510,05 € 43.987,30 € 185.211,89 € 186.911,89
5000825557 D350 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 258 / 350 205 7,8 € 122.740,27 € 25.775,46 € 44.569,60 € 193.085,33 € 194.785,33
5000825536 P400 3.0 liter zescilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 294 / 400 220 9,7 € 119.750,58 € 25.147,62 € 39.442,00 € 184.340,20 € 186.040,20
5000825571 P440e 3.0 liter zescilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 324 / 440 19 0,8 € 123.425,82 € 25.919,42 € 494,00 € 149.839,24 € 151.539,24
5000825567 P510e 3.0 liter zescilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 375 / 510 20 0,9 € 130.620,07 € 27.430,21 € 520,00 € 158.570,28 € 160.270,28
5000825549 P530 4.4 liter achtcilinder turbo benzine* Automaat AWD 390 / 530 261 11,5 € 130.851,21 € 27.478,75 € 59.450,00 € 217.779,96 € 219.479,96

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY
5000825555 D300 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 221 / 300 207 7,9 € 130.901,87 € 27.489,39 € 45.734,20 € 204.125,46 € 205.825,46
5000825558 D350 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 258 / 350 207 7,9 € 136.843,57 € 28.737,15 € 45.734,20 € 211.314,92 € 213.014,92
5000825537 P400 3.0 liter zescilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 294 / 400 222 9,8 € 134.006,32 € 28.141,33 € 40.418,00 € 202.565,65 € 204.265,65
5000825572 P440e 3.0 liter zescilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 324 / 440 20 0,9 € 137.147,94 € 28.801,07 € 520,00 € 166.469,01 € 168.169,01
5000825568 P510e 3.0 liter zescilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 375 / 510 20 0,9 € 144.260,93 € 30.294,80 € 520,00 € 175.075,73 € 176.775,73
5000825550 P530 4.4 liter achtcilinder turbo benzine* Automaat AWD 390 / 530 264 11,6 € 144.996,47 € 30.449,26 € 60.914,00 € 236.359,73 € 238.059,73

RANGE ROVER SV
5000825565 D350 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 258 / 350 207 7,9 € 162.991,60 € 34.228,24 € 45.734,20 € 242.954,04 € 244.654,04
5000825574 P510e 3.0 liter zescilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 375 / 510 20 0,9 € 172.972,68 € 36.324,26 € 520,00 € 209.816,94 € 211.516,94
5000825552 P530 4.4 liter achtcilinder turbo benzine Automaat AWD 390 / 530 264 11,6 € 174.438,79 € 36.632,15 € 60.914,00 € 271.984,94 € 273.684,94

RANGE ROVER – STANDARD WHEELBASE
 MODELJAAR 2023

Hier kunt u uw uitvoering en motor selecteren. Er is keuze uit diesel- en benzinemotoren en uit twee PHEV-varianten.
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RANGE ROVER HSE
5000825523 D350 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 258 / 350 207 7,9 € 125.856,38 € 26.429,84 € 45.734,20 € 198.020,42 € 199.720,42
5000825516 P400 3.0 liter zescilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 294 / 400 222 9,8 € 123.007,64 € 25.831,60 € 40.418,00 € 189.257,24 € 190.957,24
5000825531 P440e 3.0 liter zescilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 324 / 440 20 0,9 € 126.817,03 € 26.631,58 € 520,00 € 153.968,61 € 155.668,61
5000825541 P530 4.4 liter achtcilinder turbo benzine* Automaat AWD 390 / 530 263 11,6 € 134.022,85 € 28.144,80 € 60.426,00 € 222.593,65 € 224.293,65

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY
5000825524 D350 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 258 / 350 209 8,0 € 139.381,17 € 29.270,05 € 46.898,80 € 215.550,02 € 217.250,02
5000825517 P400 3.0 liter zescilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 294 / 400 224 9,9 € 136.518,19 € 28.668,82 € 41.394,00 € 206.581,01 € 208.281,01
5000825532 P440e 3.0 liter zescilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 324 / 440 20 0,9 € 139.711,31 € 29.339,38 € 520,00 € 169.570,69 € 171.270,69
5000825542 P530 4.4 liter achtcilinder turbo benzine* Automaat AWD 390 / 530 266 11,7 € 147.506,95 € 30.976,46 € 61.890,00 € 240.373,41 € 242.073,41

RANGE ROVER SV
5000825529 D350 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 258 / 350 210 8,0 € 182.928,19 € 38.414,92 € 47.481,10 € 268.824,21 € 270.524,21
5000825547 P530 4.4 liter achtcilinder turbo benzine Automaat AWD 390 / 530 266 11,8 € 193.573,35 € 40.650,40 € 61.890,00 € 296.113,75 € 297.813,75

RANGE ROVER – LONG WHEELBASE
 MODELJAAR 2023

Hier kunt u uw uitvoering en motor selecteren. Er is keuze uit diesel- en benzinemotoren en uit een PHEV-variant.

Configureer uw New Range Rover op landrover.nl. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
*P530 V8-benzinemotor tijdelijk niet beschikbaar op deze uitvoering. Alleen beschikbaar op SV. Uw dealer geeft u graag meer informatie.
AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)  Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de 

vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog 
en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden 
uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd 
die geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld 
andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele 
opties of een combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die 
de juiste prijs van de door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 202.
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.nl of uw dealer voor meer informatie.
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RANGE ROVER HSE
5000825527 D350 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 258 / 350 210 8,0 € 128.230,25 € 26.928,35 € 47.481,10 € 202.639,70 € 204.339,70
5000825520 P400 3.0 liter zescilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 294 / 400 224 9,9 € 125.435,47 € 26.341,45 € 41.394,00 € 193.170,92 € 194.870,92
5000825545 P530 4.4 liter achtcilinder turbo benzine* Automaat AWD 390 / 530 266 11,7 € 136.399,18 € 28.643,83 € 61.890,00 € 226.933,01 € 228.633,01

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY
5000825528 D350 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 258 / 350 210 8,0 € 138.873,30 € 29.163,39 € 47.481,10 € 215.517,79 € 217.217,79
5000825521 P400 3.0 liter zescilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 294 / 400 224 9,9 € 135.995,87 € 28.559,13 € 41.394,00 € 205.949,00 € 207.649,00
5000825546 P530 4.4 liter achtcilinder turbo benzine* Automaat AWD 390 / 530 267 11,6 € 146.984,64 € 30.866,77 € 62.378,00 € 240.229,41 € 241.929,41

RANGE ROVER – LONG WHEELBASE MET 7 ZITPLAATSEN
 MODELJAAR 2023

Hier kunt u uw uitvoering en motor selecteren. Er is keuze uit diesel en benzinemotoren.

Configureer uw New Range Rover op landrover.nl. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
*P530 V8-benzinemotor tijdelijk niet beschikbaar op deze uitvoering. Alleen beschikbaar op SV. Uw dealer geeft u graag meer informatie.
AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)  Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de 

vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog 
en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden 
uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd 
die geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld 
andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele 
opties of een combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die 
de juiste prijs van de door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2023.
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.nl of uw dealer voor meer informatie.



SOLID FUJI WHITE

METALLIC PORTOFINO BLUE

METALLIC BELGRAVIA GREEN

METALLIC EIGER GREY

METALLIC HAKUBA SILVER

METALLIC SANTORINI BLACK

METALLIC LANTAU BRONZE

NEW RANGE ROVER |  3 LAKKLEUREN & VELGEN

SELECTEER UW LAKKLEUR
Nu u uw gewenste uitvoering hebt geselecteerd, kunt u uw lakkleur kiezen. Van rijke, diepe solid-tinten tot sprankelende metallic-kleuren zijn onze lakken opgebouwd volgens de nieuwste pigment-technologieën. 
Onze solid-lakken geven de auto een diepe unifome glans, terwijl onze metallics (optie) voor een glinstering zorgen die altijd in het oog springt. Onze premium metallic-lakken (optie) versterken zowel de kleur als  
de intensiteit van de afwerking, zodat uw auto een nog sterkere uitstraling krijgt.



PREMIUM METALLIC CHARENTE GREY

PREMIUM METALLIC CARPATHIAN GREY

PREMIUM METALLIC SILICON SILVER PREMIUM METALLIC BATUMI GOLD

METALLIC VARESINE BLUE
ALLEEN VOOR SV

NEW RANGE ROVER |  3 LAKKLEUREN & VELGEN

SELECTEER UW LAKKLEUR

METALLIC OSTUNI PEARL WHITE METALLIC BORASCO GREY
ALLEEN VOOR SV



NEW RANGE ROVER |  3 LAKKLEUREN & VELGEN

SVO PREMIUM KLEURENPALET - HOOGGLANS
U kunt ook kiezen uit een programma speciaal geformuleerde ultra metallic- en special effect-lakken en afwerkingen. Deze geavanceerde lakken en afwerkingen worden aangebracht bij Special Vehicle Operations 
(SVO). ‘Bespoke by SVO’ biedt een combinatie van lakkleuren en afwerkingen en creëert desgewenst een lakkleur die geheel aan uw specifieke wensen voldoet. Verschillende special effect-lakken zijn beschikbaar  
in zowel hoogglans als satijnglans. Ga voor meer informatie naar landrover.nl om uw auto online te configureren.

ULTRA METALLIC FLUX SILVER
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC CONSTELLATION BLUE
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC AMETHYST GREY-PURPLE
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC VELOCITY BLUE
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC SUNSET GOLD
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC ETHEREAL FROST SILVER
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC IONIAN SILVER
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC LIGURIAN BLACK
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC BRITISH RACING GREEN
ALLEEN VOOR SV



NEW RANGE ROVER |  3 LAKKLEUREN & VELGEN

SVO PREMIUM KLEURENPALET - HOOGGLANS

ULTRA METALLIC SANGUINELLO ORANGE
ALLEEN VOOR SV

SPECIAL EFFECT ICY WHITE
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC TOURMALINE BROWN
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC PETROLIX BLUE
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC SUNRISE COPPER
ALLEEN VOOR SV



NEW RANGE ROVER |  3 LAKKLEUREN & VELGEN

SVO PREMIUM KLEURENPALET - SATIJNGLANS

ULTRA METALLIC FLUX SILVER
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC IONIAN SILVER
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC VELOCITY BLUE
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC ETHEREAL FROST SILVER
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC LIGURIAN BLACK
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC BRITISH RACING GREEN
ALLEEN VOOR SV



NEW RANGE ROVER |  3 LAKKLEUREN & VELGEN

SVO PREMIUM KLEURENPALET - SATIJNGLANS

SPECIAL EFFECT ICY WHITE
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC TOURMALINE BROWN
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC SUNRISE COPPER
ALLEEN VOOR SV

ULTRA METALLIC SUNSET GOLD
ALLEEN VOOR SV



NEW RANGE ROVER |  3 LAKKLEUREN & VELGEN

KIES UW LICHTMETALEN VELGEN
Er is keuze uit een uitgebreid programma lichtmetalen velgen. De maten variëren van 20” tot een bijzonder aantrekkelijke 23”. De markante designkenmerken voegen stuk voor stuk hun specifieke karakter toe aan de 
uitstraling van de auto. In de configurator op landrover.nl kunt u zien welke velgen beschikbaar zijn voor uw gewenste uitvoering.

20” 7-SPOKE ‘STYLE 7020’ 
GLOSS SPARKLE SILVER

20” 5-SPLIT SPOKE ‘STYLE 5134’ 
GLOSS SPARKLE SILVER

21” 5-SPLIT SPOKE ‘STYLE 5112’ 
GLOSS SPARKLE SILVER 
Standaard op Range Rover SE

21” 7-SPLIT SPOKE ‘STYLE 7021’ 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY 

22” 7-SPLIT SPOKE ‘STYLE 7023’ 
GLOSS SILVER 
Standaard op Range Rover HSE 

22” SV BESPOKE 10-SPLIT SPOKE ‘STYLE 1072’ 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST SATIN BLACK
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KIES UW LICHTMETALEN VELGEN
Er is keuze uit een uitgebreid programma lichtmetalen velgen. De maten variëren van 21” tot een bijzonder aantrekkelijke 23”. De markante designkenmerken voegen stuk voor stuk hun specifieke karakter toe aan de 
uitstraling van de auto. In de configurator op landrover.nl kunt u zien welke velgen beschikbaar zijn voor uw gewenste uitvoering.

22” 10-SPOKE ‘STYLE 1073’ 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY 
Standaard op Range Rover Autobiography

22” 10-SPOKE ‘STYLE 1073’ 
GLOSS BLACK 

22” ‘STYLE 7023’ 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY 
Standaard op Range Rover SV

23” 10-SPLIT SPOKE ‘STYLE 1075’ 
GLOSS BLACK

23” 10-SPLIT SPOKE ‘STYLE 1075’ 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY 

22” ‘STYLE 7023’ 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS BLACK
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KIES UW LICHTMETALEN VELGEN

23” SV BESPOKE 10-SPOKE ‘STYLE 1079’ 
TITAN SILVER  & CONTRAST GLOSS DARK GREY 

23” 15-SPOKE ‘STYLE 1074’ 
GLOSS SPARKLE SILVER

23” 10-SPOKE ‘STYLE 1077’, GESMEED 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY MET  
BRIGHT ATLAS SATIN INSERTS 

23” 10-SPOKE ‘STYLE 1077’, GESMEED 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY MET  
CORINTHIAN BRONZE SATIN INSERTS

23” 10-SPOKE ‘STYLE 1077’, GESMEED 
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST SATIN BLACK MET  
NARVIK BLACK GLOSS INSERTS EN DARK TINTED LACQUER AFWERKING



MOTOREN
D250

3.0 TURBODIESEL MHEV
AUTOMAAT

D300
3.0 TURBODIESEL MHEV

AUTOMAAT

D350
3.0 TURBODIESEL MHEV

AUTOMAAT
Cilinders/Kleppen per cilinder 6/4 6/4 6/4
Cilinderinhoud cm3 2.997 2.997 2.997
Boring x slag mm 83,0 x 92,31 83,0 x 92,31 83,0 x 92,31
Compressieverhouding :1 15,5 15,5 15,5
Maximum vermogen @ tpm kW (pk) 183 (249) @ 4.000 221 (300) @ 4.000 258 (350) @ 4.000
Maximum koppel @ tpm Nm 600 @ 1.250-2.250 650 @ 1.500-2.500 700 @ 1.500-3.000
MHEV-technologie 4 4 4

PRESTATIES SWB SWB SWB / LWB / LWB 7-ZITS
0-100 km/h s 8,3 6,9 6,1 / 6,3 / 6,4
Topsnelheid km/h 206 218 234

BRANDSTOFVERBRUIK GECOMBINEERD – WLTP1) SWB SWB SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Verbruik: TEL – TEH I/100 km 7,6 - 8,2 7,6 - 8,2 7,6 - 8,3 / 7,6 - 8,3 / 7,8 - 8,3
CO2-emissie: TEL – TEH g/km 198 - 215 198 - 215 198 - 217 / 200 - 218 / 204 - 217
Bruikbare tankinhoud l 80 80 80

AFMETINGEN SWB SWB SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Lengte mm 5.052 5.052 5.052 / 5.252 / 5.252
Breedte (incl. // excl. buitenspiegels) mm 2.209 // 2.047 2.209 // 2.047 2.209 // 2.047
Hoogte mm 1.870 1.870 1.870
Wielbasis mm 2.997 2.997 2.997 / 3.197 / 3.197
Spoorbreedte voor // achter mm 1.702,3 // 1.704,3 1.702,3 // 1.704,3 1.702,3 // 1.704,3
Bodemvrijheid (standaard // offroad) mm 219 // 295 219 // 295 219 // 295 / 219 // 294 / 219 // 294
Draaicirkel (tussen stoepranden) m 10,95 10,95 10,95 / 11,54 / 11,54
Bagageruimte (achterbank omhoog) l 818 818 818 / 818 / 857
Bagageruimte (achterbank omlaag) l 1.841 1.841 1.841 / 2.176 / 2.050

GEWICHTEN2) SWB SWB SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Gewicht vanaf kg 2.505 2.505 2.505 / 2.569 / 2.666
Maximum toelaatbaar gewicht kg 3.350 3.350 3.350 / 3.350 / 3.400
Maximum asbelasting vooras // achteras kg 1.590 // 1.960 1.590 // 1.960 1.590 // 1.960
Maximum trailergewicht geremd kg 3.500 3.500 3.500
Maximum trailergewicht ongeremd kg 750 750 750
Maximum kogeldruk kg 150 150 150
Maximum daklast kg 100 100 100

OFFROAD-GEOMETRIE SWB SWB SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Aanloophoek offroad ° 29,0 29,0 29,0
Overloophoek offroad ° 27,7 27,7 27,7 / 25,2 / 25,2
Afloophoek offroad ° 34,7 34,7 34,7
Maximum doorwaaddiepte mm 900 900 900
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TECHNISCHE GEGEVENS

1)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de vroegere 
Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. 
M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto 
met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

2)   Neem contact op met uw dealer voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting. De getoonde gewichten gelden voor auto’s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen.
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd die 
geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld andere 
velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele opties of een 
combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die de juiste prijs van de 
door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.
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TECHNISCHE GEGEVENS

1)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de vroegere 
Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. 
M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto 
met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

2)   Neem contact op met uw dealer voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting. De getoonde gewichten gelden voor auto’s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen.   3)   In combinatie met elektromotor.
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd die 
geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld andere 
velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele opties of een 
combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die de juiste prijs van de 
door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

MOTOREN
P400

3.0 TURBO BENZINE MHEV
AUTOMAAT

P440e
3.0 TURBO BENZINE PHEV

AUTOMAAT
Cilinders/Kleppen per cilinder 6/4 6/4
Cilinderinhoud cm3 2.996 2.996
Boring x slag mm 83,0 x 92,29 83,0 x 92,29
Compressieverhouding :1 10,5 10,5
Maximum vermogen @ tpm kW (pk) 294 (400) @ 5.500-6.500 324 (440) @ 5.500-6.5003)

Maximum koppel @ tpm Nm 550 @ 2.000-5.000 620 @ 1.500-5.0003)

MHEV-technologie 4 -

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) - 4

PRESTATIES SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
0-100 km/h s 5,8 / 5,9 / 6,1 6,0 / 6,0 / -
Topsnelheid km/h 242 / 242 / 242 225 / 225 / -

BRANDSTOFVERBRUIK GECOMBINEERD – WLTP1) SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Verbruik: TEL – TEH I/100 km 9,5 - 10,2 / 9,6 - 10,2 / 9,7 - 10,2 0,8 - 0,9 / 0,8 - 0,9 / -
CO2-emissie: TEL – TEH g/km 215 - 230 / 217 - 232 / 219 - 231 18 - 21 / 18 - 21 / -
EV-actieradius km - / - / - 109 - 113 / 109 - 113 / -
EV-energieverbruik kWh/100 km - / - / - 28,3 - 30,0 / 28,4 - 29,9 / -
Bruikbare tankinhoud l 90 71,5

AFMETINGEN SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Lengte mm 5.052 / 5.252 / 5.252 5.052 / 5.252 / -
Breedte (incl. // excl. buitenspiegels) mm 2.209 // 2.047 2.209 // 2.047
Hoogte mm 1.870 1.870
Wielbasis mm 2.997 / 3.197 / 3.197 2.997 / 3.197 / -
Spoorbreedte voor // achter mm 1.702,3 // 1.704,3 1.702,3 // 1.704,3
Bodemvrijheid (standaard // offroad) mm 219 // 295 / 219 // 294 / 219 // 294 219 // 295 / 219 // 294 / -
Draaicirkel (tussen stoepranden) m 10,95 / 11,54 / 11,54 10,95 / 11,54 / -
Bagageruimte (achterbank omhoog) l 818 / 818 / 857 818 / 818 / -
Bagageruimte (achterbank omlaag) l 1.841 / 2.176 / 2.050 1.841 / 2.176 / -

GEWICHTEN2) SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Gewicht vanaf kg 2.454 / 2.519 / 2.616 2.770 / 2.810 / -
Maximum toelaatbaar gewicht kg 3.350 / 3.350 / 3.400 3.450 / 3.450 / -
Maximum asbelasting vooras // achteras kg 1.590 // 1.960 1.620 // 2.030
Maximum trailergewicht geremd kg 3.500 2.500 / - / -
Maximum trailergewicht ongeremd kg 750 750 / - / -
Maximum kogeldruk kg 150 150
Maximum daklast kg 100 100

OFFROAD-GEOMETRIE SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Aanloophoek offroad ° 29,0 29,0
Overloophoek offroad ° 27,7 / 25,2 / 25,2 27,7 / 25,2 / -
Afloophoek offroad ° 34,7 34,7
Maximum doorwaaddiepte mm 900 900
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TECHNISCHE GEGEVENS

1)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de vroegere 
Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. 
M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto 
met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

2)   Neem contact op met uw dealer voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting. De getoonde gewichten gelden voor auto’s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen.   3)   In combinatie met elektromotor.   4) 260 km/h voor SV.
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd die 
geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld andere 
velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele opties of een 
combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die de juiste prijs van de 
door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

MOTOREN
P510e

3.0 TURBO BENZINE MHEV
AUTOMAAT

P530
4.4 TURBO BENZINE

AUTOMAAT
Cilinders/Kleppen per cilinder 6/4 8/4
Cilinderinhoud cm3 2.996 4.395
Boring x slag mm 83,0 x 92,29 89,0 x 88,3
Compressieverhouding :1 10,5 10,5
Maximum vermogen @ tpm kW (pk) 375 (510) @ 5.500-6.5003) 390 (530) @ 5.500-6.000
Maximum koppel @ tpm Nm 700 @ 1.500-5.0003) 750 @ 1.800-4.600
MHEV-technologie - -

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 4 -

PRESTATIES SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
0-100 km/h s 5,5 / - / - 4,6 / 4,7 / 4,8
Topsnelheid km/h 242 / - / - 2504) / 2504) / 250

BRANDSTOFVERBRUIK GECOMBINEERD – WLTP1) SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Verbruik: TEL – TEH I/100 km 0,8 - 0,9 / - / - 11,4 - 11,9 / 11,5 - 12,0 / 11,6 - 12,0
CO2-emissie: TEL – TEH g/km 18 - 21 / - / - 259 - 270 / 261 - 272 / 264 - 272
EV-actieradius km 109 - 113 / - / - - / - /-
EV-energieverbruik kWh/100 km 28,5 - 30,0 / - / - - / - / -
Bruikbare tankinhoud l 71,5 90

AFMETINGEN SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Lengte mm 5.052 / - / - 5.052 / 5.252 / 5.252
Breedte (incl. // excl. buitenspiegels) mm 2.209 // 2.047 2.209 // 2.047
Hoogte mm 1.870 1.870
Wielbasis mm 2.997 / - / - 2.997 / 3.197 / 3.197
Spoorbreedte voor // achter mm 1.702,3 // 1.704,3 1.702,3 // 1.704,3
Bodemvrijheid (standaard // offroad) mm 219 // 295 / - / - 219 // 295 / 219 // 294 / 219 // 294
Draaicirkel (tussen stoepranden) m 10,95 / - / - 10,95 / 11,54 / 11,54
Bagageruimte (achterbank omhoog) l 818 / - / - 818 / 818 / 857
Bagageruimte (achterbank omlaag) l 1.841 / - / - 1.841 / 2.176 / 2.050

GEWICHTEN2) SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Gewicht vanaf kg 2.810 / - / - 2.585 / 2.626 / 2.725
Maximum toelaatbaar gewicht kg 3.450 / - / - 3.350 / 3.350 / 3.430
Maximum asbelasting vooras // achteras kg 1.620 // 2.030 1.590 // 1.960
Maximum trailergewicht geremd kg 2.500 3.500
Maximum trailergewicht ongeremd kg 750 750
Maximum kogeldruk kg 150 150
Maximum daklast kg 100 100

OFFROAD-GEOMETRIE SWB / LWB / LWB 7-ZITS SWB / LWB / LWB 7-ZITS
Aanloophoek offroad ° 29,0 29,0
Overloophoek offroad ° 27,7 / - / - 27,7 / 25,2 / 25,2
Afloophoek offroad ° 34,7 34,7
Maximum doorwaaddiepte mm 900 900
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PERSONALISEREN
Van een scala aan lakkleuren tot een keur aan accessoires. De New Range Rover biedt ultieme mogelijkheden voor individuele expressie.  
Ga uw gang. Personaliseer uw auto. 

Configureer uw New Range Rover op landrover.nl. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.

BEKIJK ACCESSOIRESCONFIGUREREN

PROEFRIT AANVRAGEN

https://accessories.landrover.com/nl/nl/
https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/model/_/nl_nl/l460
https://jaguarlandrover.emsecure.net/renderers/landrover-nl-testdrive?modelCode_url_dx_dws=range-rover&formCode=lr-td-nl-nl


LAND ROVER FINANCIAL SERVICES 
Land Rover Financial Services biedt een breed aanbod van financiële diensten aan om de aankoop van uw nieuwe Land Rover te helpen financieren. De producten van Land Rover Financial Services kunnen worden afgestemd op uw persoonlijke en zakelijke behoeften. Raadpleeg uw 
Land Rover dealer voor meer informatie over de financiële dienstverlening van Land Rover.

+ Land Rover (een handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V., kantoorhoudende te Marten Meesweg 97, 3068 AV Rotterdam) treedt op als aanbieder van de genoemde financieringen. BNP Paribas Personal Finance geeft geen advies, u dient zelf te bepalen of het door u 
gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Verdere informatie over deze kredietmogelijkheid kunt u vinden via de website van Land Rover, en de Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de 
overeenkomst aan u verstrekt.

JAGUAR LAND ROVER LEASING   
Een Land Rover is volledig business proof. De leaseproducten van Jaguar Land Rover Leasing zijn geheel toegesneden op onze zakelijke Land Rover rijders. Met Operational Lease rijdt u zorgeloos uw zakelijke Land Rover tegen een uiterst scherp tarief.

LAND ROVER INSURANCE  
Bij Land Rover Insurance kiest u voor een premium verzekering met veel voordelen en ondersteuning via ons dealernetwerk, maar daar stopt het niet bij. Service staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn 24/7 bereikbaar zonder lange wacht- of verwerkingstijden. Ons team zorgt ervoor 
dat uw vragen snel en vakkundig worden beantwoord.

Tot 5 jaar aanschafwaardegarantie 
Voor nieuwe of jong gebruikte auto’s bedraagt de aanschafwaardegarantie maximaal 5 jaar (afhankelijk van de oorspronkelijke nieuwwaarde) voor personenauto's en 3 jaar voor auto's met een bedrijfswagenkenteken. Bij totaal verlies of diefstal krijgt u dan de door u betaalde 
aanschafwaarde vergoed. Op uw polisblad staat duidelijk vermeld tot welke datum deze aanschafwaardegarantie van toepassing is en in de polisvoorwaarden staan de eisen duidelijk vermeld.

Uw dealer informeert u graag over Land Rover Financial Services, Jaguar Land Rover Leasing of Land Rover Insurance.

GARANTIE   
Iedere nieuwe, door Land Rover Nederland geleverde, Land Rover heeft 3 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km en 6 jaar carrosseriegarantie, plus een uitgebreide 24-uurs hulpverlening bij eventuele pech onderweg voor een periode van 3 jaar. Uw dealer 
informeert u graag over de voorwaarden.

BELANGRIJKE MEDEDELING 
Hiermede vervalt onze vorige prijslijst. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's te verbeteren en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Hoewel in deze Prijs- en specificatielijst zo actueel mogelijke 
informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een onfeilbare leidraad voor de huidige specificaties. Deze Prijs- en specificatielijst is niet bedoeld als offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig. 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. In deze Prijs- en specificatielijst vermelde vergelijkingen en vergelijkingswaarden zijn gebaseerd op officiële fabrieksgegevens en 
testresultaten. De foto’s in deze Prijs- en specificatielijst zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Dat betekent dat de specificaties van de afgebeelde auto’s in sommige gevallen kunnen afwijken van die van de Nederlandse uitvoeringen. De uitrusting zoals gepresenteerd in deze Prijs- 
en specificatielijst is, afhankelijk van de uitvoering, standaard of als extra leverbaar. De in deze prijslijst getoonde kleuren en bekledingen dienen slechts als voorbeeld. Wij raden u aan bij uw retailer de originele kleurstalen te bekijken. Land Rover behoudt zich het recht voor kleuren en/of 
bekledingen te wijzigen dan wel uit het programma te nemen. Uw dealer informeert u graag over de actuele kleuren/bekledingen. 

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover.   Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
Bluetooth woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie. 
iPod®, iPod touch®, iPad® en Apple Carplay® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.   HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation. 
Google Play Store is een geregistreerd handelsmerk van Google LLC 
WhiteFire® is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Technology LLC en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie.

De afbeelding op de voorzijde van de cover toont de New Range Rover in Sunset Gold satijnglans, uitgevoerd met opties. 
De afbeelding op de achterzijde van de cover toont de New Range Rover in Sunset Gold satijnglans, uitgevoerd met opties.

Land Rover Nederland 
Briggs Office 
Van Deventerlaan 31-51 
3528 AG Utrecht 
landrover.nl

Prijslijst Range Rover (Modeljaar 2023) van 1/1/2023 – issue 01 1/1/2023 
vervangt de prijslijst Range Rover (Modeljaar 2023) van 1/4/2022 – issue 04 25/11/2022 

L460_23MY_S&P_NLNL_01012023_ISSUE_1

https://www.landrover.nl
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