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NOVÝ LAND ROVER DISCOVERY
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LAND ROVER

Od roku 1947, kdy byl zkonstruován první Land Rover, nepřetržitě vyrábíme vozidla, která 
posouvají hranice možností. Vozidla, která ve svých majitelích vyvolávají potřebu objevovat nová 
území a dobývat náročné terény. Naše vozy ztělesňují naši značku. Svým příkladným designem 
a technickými schopnostmi. Pokračujeme tak v objevování nových krajin, boříme konvence 
a vzájemně se povzbuzujeme na cestě dál. S vozem Land Rover může být váš život ještě intenzivnější 
a hranice možností budete posouvat dál v souladu s naším sloganem „Above and Beyond“.
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DESIGN
EXTERIÉR
Designová vylepšení ve formě přepracované masky chladiče a nových nárazníků umocňují 
nízkou, širokou siluetu modelu Discovery. Land Rover Discovery R-Dynamic představuje 
působivou kombinaci sportovního charakteru a všestrannosti, s jedinečným designem nárazníků, 
kol a zadních světel. Varianty střech zahrnují pevné a posuvné panoramatické střešní okno 
a kontrastní střechuv odstínu Narvik Black.

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

https://buildyour.landrover.cz/lr2/r/model/_/cs_cz/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-3
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NEZAMĚNITELNÝ DESIGN
Nově tvarované světlomety s výrazným charakteristickým grafickým motivem a technologií 
Matrix LED* maximalizují viditelnost, zatímco vložky krytů bočních ventilačních otvorů v barvě 
vozu podtrhují dokonalý design vozu. Výrazná, avšak vizuálně harmonicky působící záď 
vozu rovněž pozvedá jeho modernost a atraktivitu. Verzi R-Dynamic zdobí jedinečný design 
zatmavených koncových světel.

*Závisí na další výbavě.
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VYBERTE SI BARVU A KOLA
K dispozici je 12 barevných variant zahrnujících řadu nových barev, například Lantau Bronze, 
Hakuba Silver či Charente Grey, prostřednictvím kterých svému vozu Land Rover Discovery 
snadno dodáte osobitý styl. A díky široké nabídce 19" až 22" kol v různých povrchových úpravách 
tím možnosti přizpůsobení vozu zdaleka nekončí. Sestavte si vlastní Land Rover Discovery 
přesně podle svých představ.

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

https://buildyour.landrover.cz/lr2/r/model/_/cs_cz/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-5
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INTERIÉR
Přepracovaný, moderní interiér zahrnuje nová sedadla ve druhé řadě s hlubokým polstrováním 
a ergonomickým designem, která vám i celé vaší rodině zajistí větší pohodlí. Doplňky jako 
prostorná úložná schránka ve středové konzole jsou zárukou praktičnosti a flexibility 
a díky spínačům na volantu, které zůstávají skryté, dokud nejsou podsvícené, či intuitivně 
navrženému voliči rychlostních stupňů máte vše potřebné na dosah ruky.
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VSTUPTE DO SVÉHO SVĚTA
Luxusní interiér modelu Discovery se vyznačuje použitím 
prémiových materiálů, ke kterým kromě čalounění kůží patří 
i další alternativy. Dvoubarevná sedadla s kontrastním prošíváním 
nebo kédrováním*, dostupná výhradně pro model R-Dynamic, 
jsou k dostání také v odstínech Ebony/Light Oyster. Nyní můžete 
objevovat svět v dokonalém stylu a pohodlí – ať už vás vaše 
dobrodružné výpravy zavedou kamkoli.

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

*Závisí na modelu.

https://buildyour.landrover.cz/lr2/r/model/_/cs_cz/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-7
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VŠESTRANNOST
PRAKTICKY VYUŽITELNÝ PROSTOR BEZ KOMPROMISŮ
Pokud plánujete výlety až v sedmi lidech, možnost flexibilního uspořádání sedadel sedmimístného 
modelu Discovery vám vždy nabídne optimální řešení. Inteligentní systém sklápění sedadel* 
umožňuje snadnou konfiguraci druhé a třetí řady a nabízí velkorysý zavazadlový prostor 
s kapacitou až 2 391 litrů.

Díky chytrým úložným řešením v celém interiéru bez problémů přepravíte předměty 
všech tvarů a velikostí.

*Závisí na další výbavě.
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BEZPEČNOST
Díky až pěti ukotvením ISOFIX je upevnění dětských sedaček 
v tomto rodinném SUV dokonale snadné. Ukotvení zajišťují 
pevné spojení dětské sedačky a vozidla. Model Discovery získal 
maximální počet pěti hvězdiček v bezpečnostních testech Euro 
NCAP a je vybaven komplexním systémem až osmi airbagů pro 
řidiče a spolujezdce, které zajistí bezpečí celé vaší rodiny.
Součástí standardní výbavy vozu Land Rover Discovery je řada 
asistenčních systémů, například 3D prostorová kamera, asistent 
nouzového brzdění, tempomat a omezovač rychlosti a asistent 
pro udržování vozu v jízdním pruhu. K dispozici jsou pakety 
Blind Spot Assist Pack a Driver Assist Pack, které vám usnadní 
každodenní řízení i náročnější manévry a zaručí ještě větší 
bezpečnost a pohodlí.
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PRAKTICKÉ ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ
Discovery je neuvěřitelně praktický. Senzorově ovládané víko zavazadlového prostoru1 umožňuje 
otevřít a zavřít zavazadlový prostor, i když máte plné ruce, zatímco elektricky ovládané vnitřní 
víko zavazadlového prostoru1 poskytuje plochu pro společenské události nebo všednější 
úkony, jako je přezouvání zablácených bot vašich dětí. Díky zcela novému náramku Activity Key2 
si můžete užít dobrodružství, aniž byste s sebou museli brát tradiční klíč k vozu.

1Závisí na další výbavě.  2Výbava na přání.
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POHODLÍ BEZ KOMPROMISŮ
Vytvořte dokonalé prostředí v interiéru pro sebe, svou rodinu 
a přátele. Díky třem řadám vyhřívaných sedadel*, která 
jsou k dispozici výhradně ve voze Land Rover Discovery, 
si všichni cestující mohou nastavit požadovanou teplotu. 
Čtyřzónová klimatizace* umožňuje konfigurovat prostředí 
v prvních dvou řadách a zlepšuje ventilaci na třetí řadě sedadel. 
Na přání dodávaný systém ionizace vzduchu v interiéru zlepšuje 
pohodlí řidiče i ostatních cestujících díky speciálně navrženému 
filtru, který zachytává jemné částice z venkovního vzduchu, 
například jemné prachové částice a alergeny, jako je pyl. 
Nastupování a vystupování z vozu usnadňuje automatické 
snížení světlé výšky při nastupování a vystupování, které využívá 
vzduchové odpružení ke snížení vozidla až o 40 mm.

*Závisí na další výbavě.
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JISTOTA NABÍJENÍ
Zůstaňte ve spojení na všech svých dobrodružných výpravách. Land Rover Discovery má více 
nabíjecích vstupů USB-C a doplňkový port USB zabudovaný do integrovaného doku Click and 
Go*, takže si všichni cestující mohou dopřát rychlé nabíjení a zábavu, ať už sedí ve voze kdekoli. 
Díky bezdrátovému nabíjení zařízení dodávanému na přání odpadá rovněž nutnost použití 
kabelů či nabíjecích doků.

*Závisí na další výbavě.
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PAKETY ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ

BLIND SPOT ASSIST PACK 1

Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí2 – Začnete-li měnit jízdní pruh a systém zjistí ve 
slepém úhlu jiný automobil, rozsvítí se výstražná kontrolka v příslušném vnějším zpětném zrcátku 
a asistenční funkce zároveň jemným impulzem do řízení navede vaše vozidlo bezpečně mimo 
dráhu blížícího se vozu.
Sledování bezpečného vystoupení – Při vystupování upozorňuje cestující na blížící se nebezpečí, 
jako jsou projíždějící vozidla a cyklisté.
Systém varování před kolizí při couvání – Upozorňuje na vozidla, chodce či jiná nebezpečí blížící 
se z obou stran. Je obzvláště užitečný při couvání z parkovacího místa.

DRIVER ASSIST PACK 1

Blind Spot Assist Pack – Obsahuje prvky paketu Blind Spot Assist Pack: systém sledování 
slepého úhlu s asistenční funkcí2, systém varování před kolizí při couvání a systém sledování 
bezpečného vystoupení.
Asistent varování před zadní kolizí – Pokud vozidlo blížící se zezadu nezpomaluje, 
Land Rover Discovery se automatickým blikáním výstražných světel pokusí jeho řidiče upozornit, 
aby zabrzdil.
Adaptivní tempomat – Při jízdě na dlouhé vzdálenosti i pomalé jízdě v hustém provozu udržuje 
bezpečný odstup od vozidla před vámi pro případ, že vozidlo zpomalí nebo zastaví. Pokud vozidlo 
před vámi zastaví, váš vůz plynule zastaví za ním.

1Výbava na přání.  2Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí pomáhá předcházet kolizím. Začnete-li měnit jízdní pruh 
a váš vůz zjistí ve slepém úhlu jiné vozidlo, asistenční funkce jemným impulzem do řízení naznačí správný směr úhybného manévru.
Funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo vždy plně pod kontrolou.
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Vznětové motory nabízejí naopak nízkou spotřebu paliva při jízdě na delší vzdálenosti 
a poskytují vyšší točivý moment při nižších otáčkách motoru, což oceníte zejména na 
dlouhých cestách, při jízdě po dálnici, v terénu nebo během tažení přívěsu.

*Závisí na motorizaci. Hodnoty z oficiálního testu EU. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. 
Skutečné hodnoty se mohou lišit.

SCHOPNOSTI
Discovery je k dispozici s řadou motorů nabízejících kultivovaný jízdní projev i dokonalý výkon. 
Naše ekologické, hospodárné motory MHEV využívají akumulátor ke shromažďování, uchovávání 
a využívání energie, která se běžně ztrácí při brzdění*. Naše zážehové motory přinášejí podmanivý, 
dynamický zážitek z jízdy, vhodný pro cestování na kratší vzdálenosti, jako jsou návštěvy obchodu 
či vyzvedávání dětí z kroužků.
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DOKONALE PŘIZPŮSOBIVÝ
Pohon všech kol (AWD) vám zajistí suverénní jízdu na silnici 
i v terénu. Na kluzkém povrchu, jako je tráva nebo sníh, 
spolupracuje systém AWD se systémem Terrain Response 
a společně automaticky rozdělují točivý moment mezi přední 
a zadní kola, čímž maximalizují trakci. A díky nejvyšší přípustné 
hmotnosti přívěsu až 3 500 kg a vyspělému asistentu pro jízdu 
s přívěsem* je přeprava ještě snazší, takže bez obav převezete 
vše – kromě přívěsu například i přepravník pro koně.

*Závisí na motorizaci a na další výbavě.
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SUVERÉNNÍ JÍZDA
Dosáhněte nejlepšího možného nastavení vozu díky systému 
Terrain Response 21, který automaticky volí optimální jízdní režim. 
Asistent pro sjíždění strmých svahů usnadňuje zdolávání 
obtížných klesání, neboť udržuje konstantní rychlost a nezávisle 
brzdí každé kolo zvlášť, zatímco systém All Terrain Progress 
Control (ATPC)1 pomáhá nastavit a udržovat stálou rychlost 
v náročných terénních podmínkách. Maximální brodivost 900 mm 
a technologie sledování hloubky brodu umožňují bez problémů 
zvládat průjezdy vodou a upozorní vás, pokud se voda přiblíží 
k hranici maximální brodivosti2.

1Závisí na motorizaci a na další výbavě.  2Před broděním vždy zkontrolujte cestu.
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BEZSTAROSTNÁ JÍZDA V TERÉNU
Zobrazení ClearSight Ground View1 usnadňuje každou jízdu, neboť umožňuje vidět doslova „skrz“ 
kapotu vozu Land Rover Discovery a zobrazuje při jízdě několik pohledů na okolí. Systém Adaptive 
Dynamics automaticky optimalizuje nastavení odpružení a poskytuje dokonalou kombinaci 
kultivovaného jízdního projevu a agility, zatímco konfigurovatelný systém Terrain Response2 
umožňuje individuálně přizpůsobit terénní schopnosti vozu.

1Zobrazení ClearSight Ground View závisí na 3D prostorové kameře. Obraz není živý. Zkontrolujte okolí z hlediska bezpečnosti. 
2Závisí na motorizaci. Výbava na přání.

Přidejte k tomu dvoustupňovou převodovku modelu Discovery2, kterou oceníte zejména 
v náročných podmínkách, jako jsou strmé stoupající či klesající svahy, a zjistíte, že žádné 
dobrodružství vám není zapovězeno.

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

https://buildyour.landrover.cz/lr2/r/model/_/cs_cz/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-17
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*Online služby pro navigační systém obsahují předplacené služby, které bude nutné 
po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Vozidlo podporuje systém Apple CarPlay. Služby nabízené systémem Apple CarPlay 
závisí na dostupnosti funkce ve vaší zemi. Další informace získáte na adrese apple.com 
Vozidlo podporuje systém Android Auto. Služby nabízené systémem Android Auto 
závisí na dostupnosti funkce ve vaší zemi. Další informace získáte na adrese 
android.com Všechny funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. 
Řidič musí mít vozidlo vždy plně pod kontrolou.
Funkce systémů Pivi a InControl, prvky výbavy na přání, služby třetích stran a jejich 
dostupnost nadále závisí na konkrétním trhu. Kompletní informace o dostupnosti 
a podmínkách vám poskytne autorizovaný prodejce vozů Land Rover. Dostupnost připojení 
k mobilní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Informace a zobrazené snímky vztahující se 
k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, podléhají možnosti aktualizace 
softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových změn, v závislosti na vybrané 
výbavě na přání.

PALUBNÍ 
TECHNOLOGIE
JEDNODUCHOST VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
Rychle najděte, co hledáte, bez komplikovaného pátrání 
v nabídkách, obrazovkách a skrytých funkcích. Informační 
a zábavní systém Pivi Pro* vozu Land Rover Discovery nabízí 
intuitivní rozhraní s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 11,4", 
které je ještě efektivnější a zábavnější. Běžné úkony jsou dostupné 
jedním nebo dvěma klepnutími přímo z hlavní obrazovky. 
Získáte nejnovější palubní umělou inteligenci, která nabízí 
například navigační systém s funkcí automatického učení.

https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay
http://android.com/intl/en_uk/auto/
http://android.com/intl/en_uk/auto/
https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay
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PRÉMIOVÉ FUNKCE
Se systémem Pivi Pro si budete užívat rychlé spouštění a ještě 
lepší konektivitu. Aplikace Remote* umožňuje mít vůz Discovery 
vždy na dosah ruky. Nastavte navigaci, ověřte polohu vozidla, 
zkontrolujte hladinu paliva a upravte teplotu interiéru – to 
vše ještě před nastoupením do vozu. Funkce inteligentního 
vedení tras dokáže během jízdy najít nejlepší dostupnou 
trasu, zjistí aktuální informace o obsazenosti parkovacích míst, 
polohách kaváren a oblastech s hustým provozem. Je inteligentní 
a intuitivní, takže se naučí také vaše obvyklé a oblíbené trasy, 
a systém chytrého hlasového navádění tak nebude přerušovat 
vaši oblíbenou píseň nepotřebnými pokyny. Součástí výbavy je 
interaktivní displej řidiče s úhlopříčkou 12,3" a na přání dodávaný 
průhledový displej, který zobrazuje důležité informace na 
čelním skle ve vašem zorném poli, abyste se mohli soustředit 
na cestu před sebou.

*Aplikace Remote obsahuje předplacené služby, které lze po počátečním období 
prodloužit u autorizovaného prodejce vozů Land Rover. Aplikaci Remote je nutné 
stáhnout z obchodu Apple App Store či Google Play.
Funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí 
mít vozidlo vždy plně pod kontrolou.
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1Na používání systému se mohou vztahovat zásady spravedlivého používání 
služeb. Standardní roční předplatné, které lze po počátečním období prodloužit 
u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
2Platí zásady spravedlivého používání služeb. Po dosažení 20 GB stažených dat za měsíc 
mohou být rychlost přenosu dat a funkce ve vozidle po zbytek měsíce omezeny.
3Doba přehrávání závisí na poskytovateli streamovací služby a rozlišení videa.
Podrobnosti o zásadách spravedlivého používání spojené s touto funkcí jsou uvedeny 
v podmínkách systému InControl Pivi Pro na adrese landrover.com/pivi-pro-terms.
Video ve vysokém rozlišení výrazně zvýší spotřebu dat.

ZÁBAVA PRO VŠECHNY
Víme, jak je pro vás důležité, abyste byli stále ve spojení. 
Díky systému Pivi Pro a paketu Online Pack1 s datovým tarifem 
si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu streamovanou 
z různých služeb jako Spotify, TuneIn a Deezer přímo 
z reproduktorů modelu Discovery. Cestující mohou naplno 
využít na přání dodávanou technologii Wi-Fi s datovým tarifem2 
a streamovat zábavní obsah o objemu až 20 GB dat měsíčně. 
A je úplně jedno, jestli se rozhodnete procházet sociální sítě, 
hrát online hry nebo sledovat filmy3.
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DOKONALÁ KONEKTIVITA
Váš vůz zůstává v obraze díky aktualizacím softwaru. V zájmu zachování optimálního výkonu 
lze informační a zábavní systém, telematiku i další ovládací moduly aktualizovat na dálku. 
Váš vůz se tak bude neustále zlepšovat. Na přání dodávaný systém bezdrátového nabíjení 
zařízení se zesilovačem mobilního signálu umožňuje nabíjet kompatibilní chytré telefony 
bez nutnosti použití kabelu nebo nabíjecího doku. Ve voze bude váš telefon využívat jeho 
anténu ke zlepšení signálu a kvality hovorů.
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1. AUDIOSYSTÉM
Kombinace reproduktorů s kanálovým zesilovačem, 
audioekvalizérem a dynamickým ovládáním hlasitosti posouvá 
autenticitu vaší oblíbené hudby na novou úroveň.

2. AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™
Dopřejte svým spolucestujícím poslech hudby plný detailů 
díky ideálně rozmístěným reproduktorům a dvoukanálovému 
subwooferu, které vám nabídnou bohatý, vytříbený zvuk.

3. AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™ SURROUND
Vychutnejte si podmanivý, dokonale věrný zvuk jako 
v koncertním sále. Díky bočním, předním a zadním 
reproduktorům, optimálně integrovaným pomocí 
technologie Trifield™, vás obklopí bohatý, zřetelný zvuk.

S AUDIOSYSTÉMEM MERIDIAN™ USLYŠÍTE VÍC
Jedinečný přístup značky Meridian™ k audiosystémům pro automobily spočívá v řízení zvukové 
scény, zvýšení úrovní hloubky, zřetelnosti a realistické reprodukci hudby prostřednictvím vyspělých 
akustických technologií a optimálně rozmístěných reproduktorů.
Ať už sedíte ve voze kdekoli, vychutnáte si kvalitní zvuk jako na koncertě. Každý úhoz do klaviatury, 
každé rozeznění strun kytary, zvuk trubky, refrén či melodii uslyšíte zřetelně a přesně podle 
představ interpreta. Je to intimní, emotivní a velmi působivý zážitek – ať už jedete v terénu nebo 
stojíte v zácpě během dopravní špičky.

8 REPRODUKTORŮ 12 REPRODUKTORŮ   1 SUBWOOFER   VÝKON ZESILOVAČE 400 W 14 REPRODUKTORŮ   1 SUBWOOFER   VÝKON ZESILOVAČE 700 W

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. Trifield a zařízení využívající tři pole je ochranná 
známka společnosti Trifield Productions Ltd. Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla 
a na konkrétním trhu.
Obrázek znázorňuje vnímané rozmístění hudebníků z pohledu cestujícího sedícího na pravé straně vozu.

PROHLÉDNĚTE SI AUDIOSYSTÉMY MERIDIAN™

https://www.landrover.cz/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-exploremeridian-22
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VÁŠ DISCOVERY
Nyní si můžete opět neomezeně užívat svobodu a dobrodružství s vozem Land Rover Discovery 
nebo Land Rover Discovery R-Dynamic. Model Discovery je stvořený pro moderní rodinu, 
kombinuje minimalistický design s všestranným interiérem, inovativními technologiemi 
a zdokonalenými schopnostmi. Výsledkem je naprosto nezaměnitelný vůz. Verze R-Dynamic 
obohacuje tuto výjimečnost o odvážnější a rafinovanější vzhled, který vozu dodává výrazný 
sportovní charakter.

LAND ROVER DISCOVERY LAND ROVER DISCOVERY R-DYNAMIC

SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ

https://buildyour.landrover.cz/lr2/r/model/_/cs_cz/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-23
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přizpůsobte Land Rover Discovery svým specifickým potřebám řadou příslušenství, díky 
kterému si na své dobrodružné výpravy budete moci vzít vše, co potřebujete. Střešní box na 
zavazadla, univerzální střešní nosič nebo nosič lyží/snowboardů jsou ideální pro rodinné výlety. 
S příslušenstvím pro jízdu s přívěsem pak bez problémů přepravíte veškeré své vybavení. 
K dispozici je navíc řada paketů Pet Pack umožňujících pohodlnou a praktickou přepravu 
domácích mazlíčků.
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KOLEKCE LAND ROVER
Naše exkluzivní kolekce příslušenství se inspiruje našimi vozy a byla vyrobena 
s britským smyslem pro styl.

HODINKY LAND ROVER S FUNKCÍ CHRONOGRAFU – Tyto hodinky mají ciferník umožňující solární 
nabíjení, datumovku a stopky ve stylu přístrojové desky. Spodní kruhovou stupnici, vnější číselník 
a vteřinovouÙručičku zdobí oranžové zvýrazňující prvky.
PRÉMIOVÝ GOLFOVÝ DEŠTNÍK – Golfový deštník s nevodivým sklolaminátovým rámem. 
Má baldachýn s ventilací zaručující lepší odolnost vůči větru a okraj baldachýnu zdobí slovní 
značka Land Rover.
MODERNÍ BUNDA PRO ŘIDIČE – Buďte připraveni na každou cestu. Tato stylová bunda pro řidiče je 
neuvěřitelně všestranná. Má prošívaná ramena, logem zdobené patenty na manžetách a jezdec zipu 
se slovní značkou s efektem broušeného kovu. Voděodolné zipy a impregnační povlak DWR®.
PEVNÝ KUFŘÍK LAND ROVER – Kufřík v odstínu Graphite Grey, který se inspiruje designem kluzné 
desky Land Rover, je připraven na vše, s čím se můžete během pracovního dne setkat. Konstrukce 
z polykarbonátu, hliníkový rám a zámky schválené úřadem pro bezpečnost v dopravě (TSA) jsou 
zárukou, že důležité dokumenty budou vždy v bezpečí.
CESTOVNÍ TAŠKA – Praktický pomocník na cestách. Tato cestovní taška, vyrobená z jemné olejem 
impregnované přírodní hnědé kůže, je univerzální v každém ohledu. Je ideální pro jednodenní 
cesty i delší výlety. Má robustní ucha, odnímatelný vyztužený popruh přes rameno a praktickou 
kapsu na zip. Součástí balení je ochranný vak proti prachu.
MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ DEFENDER – Multifunkční nástroj velikosti kreditní karty z černé oceli ve 
tvaru siluety modelu Defender. Obsahuje řadu praktických nástrojů včetně měřidla hloubky dezénu.

PROZKOUMEJTE KOLEKCI

https://www.landrover.cz/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-explorethecollection-25
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SVĚT ZNAČKY LAND ROVER
Váš Land Rover je navržen a vyroben tak, aby vám umožnil věnovat se veškerým aktivitám na maximum. Dokáže vás 
dopravit na místa, kam se ostatní jednoduše nedostanou, a navíc v nedostižném stylu. Neotřelý charakter vozu od divize 
Special Vehicle Operations můžete posunout ještě dál. S cílem oslavit životní styl Land Rover jsme připravili celou řadu 
zážitkových výprav, publikací a kolekci Land Rover pro životní styl. Venku čeká skutečný svět. Vydejte se ho objevovat.

ZAREZERVUJTE SI ZÁŽITKOVÝ DEN DIVIZE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS KOLEKCE LAND ROVER LAND ROVER ADVENTURE TRAVEL

https://www.landrover.cz/experiences/lr-experience-drives/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-bookanexperience-2
https://www.landrover.cz/special-vehicle-operations/special-vehicles.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-specialvehicleoperations-26
https://www.landrover.cz/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landrovercollection-26
https://www.landrover.cz/experiences/adventure-travel/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landroveradventuretravel-26
https://www.instagram.com/landrovercz
https://www.youtube.com/channel/UC0tXIvw8bxwjjwqjMrCL-IA
https://www.facebook.com/LandRoverCeskaRepublika/
https://twitter.com/landrover
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SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ
Sestavte si vlastní Land Rover Discovery přesně 
podle svých představ.

VYHLEDAT PRODEJCE
Vyhledejte autorizovaného prodejce vozů Land Rover 
ve svém okolí.

POROVNEJTE NAŠE VOZY
Vyberte až tři vozy Land Rover a porovnejte je.

ZAREZERVUJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
Sjednejte si zkušební jízdu u autorizovaného 
prodejce vozů Land Rover.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM ASISTENČNÍ SLUŽBA LAND ROVER FINANČNÍ SLUŽBY LAND ROVER LAND ROVER – FIREMNÍ VOZOVÉ 
PARKY A PODNIKATELÉ

VAŠE JISTOTA

https://www.landrover.cz/ownership/contact-us/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-customerservice-27
https://buildyour.landrover.cz/lr2/r/model/_/cs_cz/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-27
https://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-findaretailer-27
https://www.landrover.cz/ownership/roadside-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landroverroadsideassistance-27
https://www.landrover.cz/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-compareourvehicles-27
https://www.landrover.cz/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landroverfinancialservices-27
https://lrdxforms.landrover.com/lr-cz-cs/servlet/SmartForm.html?formCode=lr-td-cz-cs&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-bookatestdrive-27
https://www.landrover.cz/fleet-and-business/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landroverfleet&business-27
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DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Některé vyobrazené prvky mohou být u různých modelových roků součástí 
standardní výbavy nebo výbavy na přání. V důsledku dopadu epidemie onemocnění covid-19 nebyla řada 
snímků aktualizována a nezobrazuje specifikace pro modelový rok 2022. Podrobné specifikace pro modelový 
rok 2022 zjistíte v konfigurátoru vozidel nebo vám je sdělí autorizovaný prodejce. Při objednávce se 
nespoléhejte pouze na snímky na webových stránkách. Jelikož společnost Jaguar Land Rover Limited trvale 
usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby svých vozů, dílů a příslušenství, všechny výrobky procházejí 
průběžným vývojem. Vyhrazujeme si proto právo provádět změny bez předchozího upozornění.
BARVY: Zde reprodukované obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. Reprodukované barvy se proto 
mohou lišit od skutečného odstínu. Společnost si vyhrazuje právo změny nebo stažení kterékoli barvy 
z nabídky bez předchozího upozornění. Některé z těchto barev nemusí být ve vaší zemi dostupné. Ověřte si 
dostupnost barev a aktuální specifikace u autorizovaného prodejce vozů Land Rover. Distribuční partneři 
a autorizovaní prodejci nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za 
společnost Jaguar Land Rover Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění.
Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně dotykové obrazovky, 
obrazovek aplikací nebo sekvencí, podléhají možnosti pravidelné aktualizace softwaru, nových verzí 
a dalších systémových/vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání.

Výbava na přání a její dostupnost může záviset na konkrétní specifikaci vozidla (modelu a pohonné jednotce) 
nebo vyžadovat instalaci jiných prvků. S žádostí o podrobnosti se obraťte na autorizovaného prodejce nebo 
si nakonfigurujte vozidlo online. Všechny funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. 
Řidič musí mít vozidlo vždy plně pod kontrolou. Některé funkce vyžadují vhodnou SIM kartu s odpovídajícím 
datovým tarifem, který bude nutné sjednat po počátečním období. Poraďte se se svým prodejcem.
Land Rover exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional. 
Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. 
Apple® je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. 
Meridian™ je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. Trifield™ a zařízení 
využívající tři pole je ochranná známka společnosti Trifield Productions Ltd.
Vyobrazená vozidla pocházejí z globální řady Land Rover. Specifikace, volitelná výbava a dostupnost se mohou 
na jednotlivých trzích lišit a je třeba je ověřit u autorizovaného prodejce vozů Land Rover. Hodnoty emisí CO₂ 
a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě.
Vyobrazená vozidla jsou Land Rover Discovery R-Dynamic HSE v odstínu Lantau Bronze s dvoubarevným 
interiérem v odstínech Ebony/Light Oyster a Land Rover Discovery SE v odstínu Eiger Grey s interiérem 
v odstínech Ebony/Light Oyster. Vyobrazená vozidla obsahují výbavu a příslušenství na přání.

Jaguar Land Rover Czech Republic 
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH
Siezenheimer Straße 39a 
5020 Salzburg 
Rakousko
www.landrover.cz
© Jaguar Land Rover Limited, 2021
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VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV
POHONNÁ JEDNOTKA D250 D300
Hybridní automobil MHEV 4 4

Převodovka automatická automatická 
Pohon pohon všech kol (AWD) pohon všech kol (AWD) 
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min 249 (183) / 4 000 300 (221) / 4 000 
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) 570 / 1 250-2 250 650 / 1 500-2 500 
Zdvihový objem (cm³) 2 996 2 996
Počet válců / ventilů na válec 6 / 4 6 / 4
Uspořádání válců podélné, řadové podélné, řadové 
Vrtání / zdvih (mm) 83,0 / 92,31 83,0 / 92,31 
Kompresní poměr (:1) 15,5 15,5

HOSPODÁRNOST – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)* TŘÍDA A TŘÍDA B TŘÍDA A TŘÍDA B
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7 5 / 7 5 / 7

Spotřeba paliva 
NEDC2

město (l/100 km) 9,1 / 9,1 9,2 / 9,2 9,1 / 9,1 9,2 / 9,2
mimo město (l/100 km) 6,3 / 6,3 6,4 / 6,4 6,3 / 6,3 6,4 / 6,4
kombinovaná (l/100 km) 7,3 / 7,4 7,4 / 7,4 7,3 / 7,4 7,4 / 7,4

Emise CO₂ 
NEDC2

město (g/km) 241 / 241 243 / 244 241 / 241 243 / 244 
mimo město (g/km) 167 / 167 168 / 169 167 / 167 168 / 169 
kombinované (g/km) 194 / 194 196 / 196 194 / 194 196 / 196

HOSPODÁRNOST – WLTP**
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7

Spotřeba paliva  
WLTP

nízká (l/100 km) 12,5-12,5 / 12,5-12,5 12,5-12,5 / 12,5-12,5
střední (l/100 km) 8,1-8,7 / 8,2-8,8 8,1-8,7 / 8,2-8,8
vysoká (l/100 km) 6,5-7,2 / 6,6-7,3 6,5-7,2 / 6,6-7,3
mimořádně vysoká (l/100 km) 8,3-8,9 / 8,3-8,9 8,3-8,9 / 8,3-8,9
kombinovaná (l/100 km) 8,3-8,8 / 8,3-8,9 8,3-8,8 / 8,3-8,9

Emise CO₂  
WLTP

nízké (g/km) 329-327 / 328-327 329-327 / 328-327 
střední (g/km) 211-227 / 214-230 211-227 / 214-230
vysoké (g/km) 171-188 / 173-191 171-188 / 173-191 
mimořádně vysoké (g/km) 217-232 / 218-234 217-232 / 218-234 
kombinované (g/km) 216-230 / 218-232 216-230 / 218-232

4 Standardní výbava.
Třída A (20"–22 "kola) 
Třída B (19" kola)
*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 
vypočítané z oficiálních testů WLTP 
provedených výrobcem v souladu s 
legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou 
určené pouze pro účely porovnání. Skutečné 
hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se 
emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit 
v závislosti na použitých kolech a použité 
doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 
se vypočítávají podle oficiálního vzorce 
z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem 
hodnot původního testu NEDC.
**Uvedené hodnoty jsou výsledkem 
oficiálních testů výrobce v souladu s 
legislativou Evropské unie. Hodnoty 
jsou určené pouze pro účely porovnání. 
Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty 
emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit 
v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, 
podmínky prostředí, zatížení, použitá kola 
a instalované příslušenství.

MOTORY
Vyberte si z nabídky vznětových a zážehových motorů, řada z nich je vybavena technologií MHEV. 
Tyto motory jsou navrženy pro čisté a účinné spalování a všechny jsou vybaveny technologií Stop/Start. 
Motory s technologií MHEV disponují rekuperací kinetické energie.
Nakonfigurujte si svůj Land Rover Discovery na adrese landrover.cz



VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV
HOSPODÁRNOST – pokračování D250 D300
Objem palivové nádrže – využitelný (l) 89 89
Nádrž na kapalné aditivum pro úpravu výfukových plynů 
u vznětových motorů (DEF) – využitelný objem (l) 18 18

Filtr pevných částic (DPF) 4 4

VÝKON
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7 
Zrychlení 0–100 km/h (s) 8,1 6,8
Nejvyšší rychlost (km/h) 194 209

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd čtyřpístkový pevný třmen, 
kotouč s vnitřním chlazením

19" kola – čtyřpístkový pevný třmen, 
kotouč s vnitřním chlazením

20"-22" kola – šestipístkový jednodílný 
pevný třmen, kotouč s vnitřním chlazením

Průměr předních kotoučů (mm) 363 19" kola – 363 
20"-22" kola – 380

Konstrukce zadních brzd kotoučové brzdy s vnitřním chlazením 
a jednopístkovými plovoucími třmeny

kotoučové brzdy s vnitřním chlazením 
a jednopístkovými plovoucími třmeny

Průměr zadních kotoučů (mm) 350 19" kola – 350 
20"-22" kola – 365 

Parkovací brzda integrovaná s motorem na třmenu integrovaná s motorem na třmenu

HMOTNOST (kg)*
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7 
Pohotovostní hmotnost (EU)** 2 386 / 2 437 2 386 / 2 437 
Pohotovostní hmotnost (DIN)† 2 311 / 2 362 2 311 / 2 362 
Celková hmotnost vozu (GVW) 3 080 / 3 260 3 080 / 3 260

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7 
Nebrzděný přívěs 750 750
Maximální přípustná hmotnost přívěsu 3 500 3 500 
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení†† 350 350 
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 6 580 / 6 760 6 580 / 6 760

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů) 80 80

4 Standardní výbava.
*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla 
se standardní výbavou. Výbava na přání 
zvyšuje hmotnost.
**Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, 
doplněných provozních kapalin a palivové 
nádrže naplněné z 90 %.
†Včetně doplněných provozních kapalin 
a palivové nádrže naplněné z 90 %.
††Pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným 
tažným zařízením. 195 kg s odnímatelným 
tažným zařízením.

TECHNICKÉ ÚDAJE



ZÁŽEHOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV
POHONNÁ JEDNOTKA P300 P360
Hybridní automobil MHEV – 4

Převodovka automatická automatická
Pohon pohon všech kol (AWD) pohon všech kol (AWD)
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min 300 (221) / 5 500 360 (265) / 5 500-6 500 
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) 400 / 1 500–4 000 500 / 1 750-5 000 
Zdvihový objem (cm³) 1 997 2 995 
Počet válců / ventilů na válec 4 / 4 6 / 4 
Uspořádání válců podélné, řadové podélné, řadové 
Vrtání / zdvih (mm) 83,0 / 92,29 83,0 / 92,29 
Kompresní poměr (:1) 9,5 +/– 0,5 10,5

SPOTŘEBA PALIVA – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)* TŘÍDA A TŘÍDA B TŘÍDA A TŘÍDA B
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7

Spotřeba paliva 
NEDC2

město (l/100 km) 10,9 / 10,9 11,0 / 11,1 12,1 / 12,1 12,2 / 12,2
mimo město (l/100 km) 8,1 / 8,1 8,3 / 8,3 7,6 / 7,6 7,7 / 7,7
kombinovaná (l/100 km) 9,1 / 9,1 9,3 / 9,3 9,3 / 9,3 9,3 / 9,3

Emise CO₂ 
NEDC2

město (g/km) 248 / 248 251 / 251 275 / 275 278 / 278 
mimo město (g/km) 183 / 184 188 / 189 173 / 173 174 / 174 
kombinované (g/km) 207 / 208 211 / 212 210 / 210 212 / 212

SPOTŘEBA PALIVA – WLTP**
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7

Spotřeba paliva 
WLTP

nízká (l/100 km) 15,2-16,2 / 15,4-16,4 14,7-15,2 / 14,8-15,4
střední (l/100 km) 10,6-11,8 / 10,8-12,0 10,2-11,1 / 10,4-11,3
vysoká (l/100 km) 9,3-10,4 / 9,4-10,6 8,9-9,4 / 9,0-9,5
mimořádně vysoká (l/100 km) 11,1-12,3 / 11,2-12,4 10,4-11,2 / 10,5-11,3 
kombinovaná (l/100 km) 11,0-12,1 / 11,2-12,3 10,5-11,2 / 10,6-11,3 

Emise CO₂ 
WLTP

nízké (g/km) 343-366 / 348-371 330-343 / 333-346 
střední (g/km) 240-266 / 244-271 230-250 / 234-254 
vysoké (g/km) 209-234 / 212-238 201-212 / 202-214 
mimořádně vysoké (g/km) 251-277 / 253-280 235-253 / 237-255 
kombinované (g/km) 248-273 / 251-277 236-252 / 238-254

4 Standardní výbava   – Nedodává se.
Třída A (17", 18" a 20" kola) 
Třída B (19" a 21" kola)
*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 
vypočítané z oficiálních testů WLTP 
provedených výrobcem v souladu s 
legislativou Evropské unie. Hodnoty 
jsou určené pouze pro účely porovnání. 
Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty 
týkající se emisí CO₂ a spotřeby paliva 
se mohou lišit v závislosti na použitých 
kolech a použité doplňkové výbavě. 
Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle 
oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou 
ekvivalentem hodnot původního testu NEDC.
**Uvedené hodnoty jsou výsledkem 
oficiálních testů výrobce v souladu s 
legislativou Evropské unie. Hodnoty 
jsou určené pouze pro účely porovnání. 
Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty 
emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit 
v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, 
podmínky prostředí, zatížení, použitá kola 
a instalované příslušenství.

MOTORY



ZÁŽEHOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV
HOSPODÁRNOST – pokračování P300 P360
Objem palivové nádrže – využitelný (l) 90 90
Filtr pevných částic zážehového motoru (GPF) – –

VÝKON
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7
Zrychlení 0-100 km/h (s) 7,3 6,5
Nejvyšší rychlost (km/h) 201 209

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd čtyřpístkový pevný třmen, 
kotouč s vnitřním chlazením

šestipístkový jednodílný pevný třmen, 
kotouč s vnitřním chlazením

Průměr předních kotoučů (mm) 363 380

Konstrukce zadních brzd kotoučové brzdy s vnitřním chlazením 
a jednopístkovými plovoucími třmeny

kotoučové brzdy s vnitřním chlazením 
a jednopístkovými plovoucími třmeny

Průměr zadních kotoučů (mm) 350 365
Parkovací brzda integrovaná s motorem na třmenu integrovaná s motorem na třmenu

HMOTNOST (kg)*
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7 
Pohotovostní hmotnost (EU)** 2 232 / 2 284 2 366 / 2 417 
Pohotovostní hmotnost (DIN)† 2 157 / 2 209 2 291 / 2 342 
Celková hmotnost vozu (GVW) 2 940 / 3 120 3 020 / 3 210 

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Počet sedadel 5 / 7 5 / 7 
Nebrzděný přívěs 750 750 
Maximální přípustná hmotnost přívěsu 3 000 3 500 
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení†† 350 350 
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 5 940 / 6 120 6 520 / 6 710

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů) 80 80

– Nedodává se.
*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla 
se standardní výbavou. Výbava na přání 
zvyšuje hmotnost.
**Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, 
doplněných provozních kapalin a palivové 
nádrže naplněné z 90 %.
†Včetně doplněných provozních kapalin 
a palivové nádrže naplněné z 90 %.
††Pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným 
tažným zařízením. 195 kg s odnímatelným 
tažným zařízením.

TECHNICKÉ ÚDAJE



B CA

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

*Pokud je vůz vybaven čtyřzónovou klimatizací, činí šířka zavazadlového 
prostoru 1 273 mm.  **Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků 
(200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA.  †Mokrá metoda: Objem měřený 
simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou.  ††Brodivost (při nájezdu 
a výjezdu v úhlu 25 stupňů) 750 mm, hluboká brodivost (při nájezdu a výjezdu v úhlu 
9 stupňů) 900 mm.  ‡V terénní výšce a s odstraněným krytem otvoru pro tažné oko.

STANDARDNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA
Maximální výška: 1 888 mm (vzduchové odpružení)
Automatické snížení světlé výšky vzduchového odpružení 
sníží výše uvedené hodnoty o 40 mm.

TERÉNNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA
Maximální výška: 1 964 mm (vzduchové odpružení)

VÝŠKA STROPU NAD SEDÁKEM
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu 
se standardní střechou: 1 001 mm / 991 mm
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu 
s panoramatickým střešním oknem: 1 016 mm / 991 mm

PROSTOR PRO NOHY
Maximální prostor pro nohy vpředu: 993 mm 
Maximální prostor pro nohy, druhá řada sedadel: 950 mm 
Maximální prostor pro nohy, třetí řada sedadel: 850 mm

ROZMĚRY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Výška: 854 mm, šířka: 1 411 mm*
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 1 200 mm
Maximální objem zavazadlového prostoru za první řadou 
sedadel (5 sedadel / 7 sedadel):
suchá metoda: 2 061 / 1 997 l*, 
mokrá metoda: 2 485 / 2 391 l†

Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou 
řadou sedadel (5 sedadel / 7 sedadel):
suchá metoda: 986 / 922 l*, 
mokrá metoda: 1 231 / 1 137 l†

Maximální objem zavazadlového prostoru za třetí 
řadou sedadel: 
suchá metoda: 172 l**, mokrá metoda: 258 l†

Celková délka: 4 956 mm

Šířka se sklopenými zrcátky: 2 073 mm
Šířka včetně zrcátek: 2 220 mm

Rozchod kol vzadu
(vzduchové odpružení): 

1 686,6 mm

Rozchod kol vpředu
(vzduchové odpružení): 

1 692,4 mm

Výška
(vzduchové 
odpružení): 
1 888 mm

Délka za první řadou sedadel: 1 954 mm

Šířka 
zavazadlového 

prostoru: 
1 411 mm*

Délka za druhou řadou sedadel: 1 101 mm

Rozvor: 2 923 mm

SVĚTLÁ VÝŠKA
Standardní (vzduchové odpružení): 207 mm
Terénní (vzduchové odpružení): 283 mm

PRŮMĚR OTÁČENÍ
Stopový: 12,41 m
Obrysový: 12,84 m
Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,7

BRODIVOST††

Maximální brodivost 
(vzduchové odpružení): 900 mm

A B C
Světlá výška Nájezdový 

úhel vpředu
Přechodový 
úhel

Nájezdový 
úhel vzadu

Standardní – vzduchové odpružení 26,0° 21,2° 24,8°

Terénní‡ – vzduchové odpružení 34,0° 27,5° 30,0°




