SUVERÉNNÍ OBCHODNÍ MODEL:
VY A VÁŠ VŮZ
BUSINESS PAKETY

LAND ROVER DISCOVERY
S modelem Land Rover Discovery je každá jízda skutečné dobrodružství, ať vás cesta zavede kamkoli – do volné
přírody nebo za každodenními pracovními povinnostmi.

VYŠŠÍ VÝKON PRO VÁŠ PRACOVNÍ DEN
Land Rover nabízí firemním zákazníkům atraktivní business pakety. S těmito speciálními pakety získáte rozsáhlou
výbavu na přání, a to za podstatně příznivější cenu než při samostatném objednání jednotlivých položek.

Co do hospodárnosti výrazně převyšuje svého předchůdce. Vděčí za to zejména aerodynamickým křivkám
exteriéru a hmotnosti snížené o celých 480 kilogramů. Jeho univerzálnost působivě dokládá dostatek místa
až pro sedm cestujících a velkorysý zavazadlový prostor o objemu až 2 500 litrů. Volitelný novátorský informační
a zábavní systém Touch Pro s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 10,2“ a rozsáhlými možnostmi konektivity
ho mění v mobilní kancelář. Svou výkonností představuje ryzí Land Rover, se kterým na ostatní zaručeně uděláte
trvalý dojem, a to nejen v terénu.

RANGE ROVER EVOQUE

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Range Rover Evoque vás přesvědčí nejen nezaměnitelným designem, ale také nízkými emisemi, nízkými celkovými
provozními náklady a maximální flexibilitou.

Discovery Sport je velkorysý průvodce, který si stylově poradí s jakýmkoli terénem. Výrazná silueta zajišťuje
suverénní prezentaci před zákazníky a obchodními partnery.

Nový volitelný informační a zábavní systém Touch Pro zajišťuje maximální míru zábavy a konektivity, abyste vy i váš
vůz zůstali vždy a všude optimálně spojeni s okolním světem. Nejnovější technologie nabízejí inteligentní rozhraní
uvnitř automobilu i mimo něj. Stáhněte si veškeré údaje o jízdách pro vyúčtování cestovních nákladů, najděte místo
k zaparkování, přehrávejte oblíbenou hudbu nebo lokalizujte svůj vůz v případě, že vám ho někdo odcizí.
Technologie InControl vám usnadní každodenní život – jak soukromý, tak pracovní.

Díky novátorské offroadové technologii Terrain Response®, sériově instalovanému systému upozorňování
na opuštění jízdního pruhu a volitelné 9stupňové automatické převodovce splní Discovery Sport nejpřísnější
nároky. Každá obchodní cesta se s ním mění v čirý požitek. Díky zavazadlovému prostoru o objemu až 1 698 litrů
a volitelné konfiguraci sedadel 5+2 imponuje zejména svou prostorností a flexibilitou. Inteligentní kombinace
vynikajícího jízdního výkonu a nízké spotřeby z něj dělá mimořádně hospodárného a cenově výhodného člena
vašeho vozového parku.

PŮSOBIVÁ BILANCE. V JAKÉMKOLI TERÉNU.
Vzhůru k novým břehům: Ve voze Land Rover Discovery s paketem Business Pack exkluzivně určeným našim firemním zákazníkům.
Objevte mnohostrannou speciální výbavu – nyní s atraktivním cenovým zvýhodněním ve srovnání s cenou za jednotlivé položky volitelné výbavy.

BUSINESS PACK
PRO MODEL DISCOVERY*
– Navigační systém s 8” barevnou dotykovou obrazovkou
– Parkovací senzory vzadu
–	Zadní parkovací kamera s asistentem pro tažení
přívěsu s širokoúhlou funkcí pro prostory křižovatek
– Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem
–	Audiosystém Land Rover s 250W zesilovačem
a 10 reproduktory
– Dvouzónová automatická klimatizace

Cena za paket Business Pack
(modelová varianta S) bez DPH: 48 610 Kč
Cenové zvýhodnění: 9 443 Kč

Podrobnější údaje získáte od smluvních partnerů Land Rover
ve svém okolí nebo na webu landrover.cz.

* Nelze kombinovat s pakety s částečně shodným obsahem.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ekologické poplatky závisejí na modelu.

Z DIVOČINY DO SVĚTA BYZNYSU.
Zanechejte trvalý dojem ve voze Range Rover Evoque s některým z našich paketů Business Pack s cenovým zvýhodněním
ve výši až 29 %. Objevte exkluzivní výbavu na přání pro naše firemní zákazníky.

Podrobnější údaje získáte od smluvních partnerů Land Rover
ve svém okolí nebo na webu landrover.cz.

BUSINESS PACK
PRO EVOQUE PURE*

BUSINESS PACK
PRO EVOQUE SE*

– Navigační systém
– Parkovací asistent (PDC) vpředu
– Zadní parkovací kamera s asistentem pro tažení přívěsu
s širokoúhlou funkcí pro prostory křižovatek
– Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí
– Automatické světlomety s dešťovým senzorem

– Navigační systém
–	Zadní parkovací kamera s asistentem pro tažení přívěsu
s širokoúhlou funkcí pro prostory křižovatek
– Systém rozpoznávání dopravního značení
–	Xenonové světlomety s LED signaturou a systémem automatického
seřizování sklonu světlometů (vč. ostřikování světlometů)
– Přední mlhová světla
–	A sistent pro jízdu v jízdním pruhu (Lane Departure Warning)
se systémem nouzového brzdění a asistentem bdělosti řidiče

Cena za paket Business Pack
(modelová varianta PURE) bez DPH: 35 441 Kč
Cenové zvýhodnění: 10 989 Kč

Cena za paket Business Pack
(modelová varianta SE) bez DPH: 54 699 Kč
Cenové zvýhodnění: 17 707 Kč

* Nelze kombinovat s pakety s částečně shodným obsahem.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ekologické poplatky závisejí na modelu.

DOBRODRUŽSTVÍ V RYZÍ PODOBĚ. NA KAŽDÉ OBCHODNÍ CESTĚ.
Vneste život do svých všedních dnů s modelem Land Rover Discovery Sport a s pakety Business Pack Base pro stupeň výbavy PURE
nebo Business Pack pro stupeň výbavy PURE či SE. Mistrovsky si poradí s jakýmkoli terénem a vy si užijete rozsáhlé výbavy na přání
s exkluzivním cenovým zvýhodněním.

Podrobnější údaje získáte od smluvních partnerů Land Rover
ve svém okolí nebo na webu landrover.cz.

BUSINESS PACK BASE
PRO DISCOVERY SPORT *

BUSINESS PACK PURE
PRO DISCOVERY SPORT *

BUSINESS PACK SE
PRO DISCOVERY SPORT *

– Parkovací asistent (PDC) vzadu
– Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem
–	Automatické světlomety a stěrače čelního skla s
dešťovým senzorem
–	2 porty USB s funkcí nabíjení pro první řadu sedadel
(na přístrojové desce a středové konzole)
– Navigační systém s podporou SD karet InControl Touch

– Parkovací asistent (PDC) vpředu a vzadu
– Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem
– Automatické světlomety a stěrače čelního skla s dešťovým senzorem
–	2 porty USB s funkcí nabíjení pro první řadu sedadel
(na přístrojové desce a středové konzole)
– Navigační systém s podporou SD karet InControl Touch
– Tempomat
− Multifunkční volant obšitý kůží
–	Xenonové světlomety s LED signaturou a systémem automatického seřizování
sklonu světlometů (vč. ostřikování světlometů a koncových LED světel)
– Audiosystém Land Rover se 190W zesilovačem a 10 reproduktory
– Systém rozpoznávání dopravního značení
– Kryt zavazadlového prostoru

– Parkovací asistent (PDC) vpředu
– Systém rozpoznávání dopravního značení
–	Xenonové světlomety s LED signaturou a systémem
automatického seřizování sklonu světlometů
(vč. ostřikování světlometů a koncových LED světel)
–	2 porty USB s funkcí nabíjení pro první řadu sedadel
(na přístrojové desce a středové konzole)
–	Výstražný systém sledování slepého úhlu se senzorem
přiblížení a funkcí varování před kolizí při couvání
–	Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem
a snímačem kvality vzduchu s automatickým přepínáním
do režimu recirkulace vzduchu
–	Audiosystém Meridian™ s 380W zesilovačem
a 11 reproduktory vč. subwooferu

Cena za paket Business Pack PURE
(modelová varianta PURE) bez DPH: 90 386 Kč
Cenové zvýhodnění: 32 885 Kč

Cena za paket Business Pack SE
(modelová varianta SE) bez DPH: 49 939 Kč
Cenové zvýhodnění: 20 237 Kč

Cena za paket Business Pack Base
(modelová varianta PURE) bez DPH: 38 052 Kč
Cenové zvýhodnění: 11 261 Kč

* Nelze kombinovat s pakety s částečně shodným obsahem. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ekologické poplatky závisejí na modelu.

landrover.cz

Další informace o tříleté záruce najdete na adrese landrover.cz/zaruka.
Land Rover Discovery: Spotřeba paliva v l/100 km: 14,2 – 7,1 (ve městě); 9,3 – 5,4 (mimo město); 10,9 – 6,0 (kombinovaná); emise CO2 v g/km: 254 – 159 (kombinovaná).
Range Rover Evoque: Spotřeba paliva v l/100 km: 10,3 – 4,9 (ve městě); 6,9 – 3,7 (mimo město); 8,2 – 4,2 (kombinovaná); emise CO2 v g/km: 185 – 109 (kombinovaná).
Land Rover Discovery Sport: Spotřeba paliva v l/100 km: 10,2 – 5,5 (ve městě); 7,3 – 4,2 (mimo město); 8,4 – 4,7 (kombinovaná); emise CO2 v g/km: 190 – 123 (kombinovaná).
Na fotografiích je uvedeno provedení s výbavou na přání. Vyhrazujeme si právo na omyly a technické či cenové změny.

