
NOVÝ DISCOVERY SPORT



Od roku 1947, kdy byl zkonstruován první vůz Land Rover, 
nepřetržitě vyrábíme vozidla, která zkoušejí, co všechno 
je možné. Vozidla, která ve svých majitelích vyvolávají 
nutkání objevovat nová území a zdolávat náročné terény. 
Naše vozy ztělesňují hodnoty designérů a konstruktérů, 
kteří je vytvořili. Každé z nich dostalo do vínku kultovní 
rysy britského designu a mimořádně vyvážené schopnosti. 
Pokračujeme tak v objevování nových krajin, boříme 
konvence a vzájemně se povzbuzujeme na započaté cestě. 
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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Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue s výbavou na přání.
Zobrazená vozidla reprezentují globální produktovou řadu značky Land Rover. Technické údaje, výbava na přání a její 
dostupnost mohou záviset na konkrétní specifikaci vozidla (modelu a pohonné jednotce) nebo vyžadovat instalaci 
jiných prvků. Kontaktujte autorizovaného prodejce s žádostí o podrobnosti nebo si nakonfigurujte vozidlo online.





1K dispozici pouze pro verze s 5 sedadly.  2Pouze v kombinaci se zadními sedadly s manuálně ovládaným 
posuvem a sklonem.
Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo 
neustále plně pod kontrolou.
Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red s výbavou na přání.

ÚVOD

NEJVŠESTRANNĚJŠÍ 
KOMPAKTNÍ LAND ROVER
LADNÁ SILUETA, DOKONALÁ JÍZDA:  
PŘEDSTAVUJEME NOVÝ DISCOVERY SPORT 

Naším cílem bylo vytvořit vůz s důrazem na řidiče a cestující. A přesně to jsme udělali. 
Nový a elegantní Discovery Sport je tu. S pomocí moderních technologií jsme optimalizovali 
konstrukci přední a zadní části vozu včetně světel s LED signaturou, nárazníky a masku 
chladiče. Konstrukční změny umocnily kultivovanost osobitého exteriéru a dokonale se 
doplňují s působivým designem interiéru. To je podmanivý a nový Discovery Sport. Navržen 
a vyroben tak, aby vás a vaši rodinu vždy spolehlivě dopravil do cíle každé vaší cesty. 
Podrobnosti naleznete na stranách 8 až 15. 

Technologie hybridního automobilu PHEV1 zajišťuje modelu Discovery Sport výhody tichého 
elektrického pohonu a činí z něj ideální vůz do dnešní doby.

VROZENÁ VŠESTRANNOST

Konfigurovatelné uspořádání sedadel vozu Discovery Sport nabízí možnost posuvu a sklonu 
druhé řady při použití uspořádání 5+2 sedadla2. Díky tomu je vůz neuvěřitelně všestranný 
a vy tak budete moci přepravit téměř cokoli. Podrobnosti naleznete na stranách 16 až 23.

ÚCHVATNÉ JÍZDNÍ SCHOPNOSTI NA SILNICI I V TERÉNU

Svět je obrovský. Plný zákoutí, která čekají, až je objevíte. Terénní schopnosti vozu 
Discovery Sport vám umožní vydat se kamkoli. Díky inovativním novým funkcím se můžete 
vydat za dobrodružstvím zcela bez obav. Podrobnosti naleznete na stranách 24 až 32.

KONEKTIVITA A ZÁBAVA

Ať už jste kdekoli, moderní technologie vozu Discovery Sport zajistí vám a vašim 
cestujícím spolehlivé připojení a snadný přístup k informacím a zábavnému obsahu. 
Podrobnosti naleznete na stranách 33 až 52.
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DESIGN

NOVÝ DISCOVERY SPORT: 
JEŠTĚ DYNAMIČTĚJŠÍ
Nezaměnitelný design vozu Discovery byl dotažen k dokonalosti. Modernost a kultivovanost 
se odrážejí v nových náraznících vpředu i vzadu, v designu masky chladiče a LED světlech. 
Díky tomu je Discovery Sport ryzím zástupcem modelové řady Discovery. A protože jde 
o Land Rover, jsou rovněž zaručeny legendární jízdní schopnosti.

Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red s výbavou na přání.

„Discovery Sport je prémiové kompaktní SUV, které kombinuje 
úchvatný design, robustní konstrukci a výjimečnou praktičnost.“
Gerry McGovern 
ředitel designu a vrchní kreativní ředitel značky Land Rover
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MODERNÍ A PŘIPRAVENÝ 
NA VŠECHNO
Nový Discovery Sport nelze přehlédnout. Vůz s vyváženými proporcemi spojuje jedinečný charakter 
a vzhled. Výsledkem je nezaměnitelný Land Rover nabízející schopnosti, které se od něho tradičně očekávají. 
K dispozici jsou dvě varianty. Nově přepracovaný design vozu Discovery Sport klade důraz na všestrannost 
řady, Discovery Sport R-Dynamic je pak ztělesněním její sportovní povahy.

Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue s výbavou na přání.
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ÚCHVATNÝ INTERIÉR
V okamžiku, kdy nastoupíte do vozu Discovery Sport, pocítíte neuvěřitelný klid. Panoramatické střešní okno 
zaplavuje interiér přirozeným světlem a výrazné horizontální a vertikální linie dotvářejí všudypřítomné čisté povrchy. 
Připočteme-li k tomu prémiové materiály vyráběné trvale udržitelným způsobem, je zřejmé, proč si budete jízdu 
na otevřené silnici i ve městě vždy maximálně užívat.

Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
Na snímku je interiér vozu R-Dynamic HSE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínech Light Oyster/Ebony a výbavou na přání. DESIGN 13



DESIGN ZAMĚŘENÝ NA ŘIDIČE
Interiér se zaměřuje na všestrannost a byl navržen tak, aby vyhovoval nárokům aktivního životního stylu. 
Spojuje dynamické uspořádání sedadel 5+2* s velkým moderním prostorem, který nabízí obrazovku se dvěma 
displeji a novou středovou konzolu. Díky tomu si kultivované, luxusní prostředí mohou užívat skutečně všichni.

*Pouze v kombinaci se zadními sedadly s manuálně ovládaným posuvem a sklonem.
Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
Na snímku je interiér vozu R-Dynamic HSE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínech Light Oyster/Ebony a výbavou na přání.14
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VŠESTRANNOST

KOMFORT PRO VŠECHNY
Plný vůz není v případě modelu Discovery Sport problémem. Uspořádání sedadel 5+2* přináší pohodlí 
a mimořádnou všestrannost. Funkce posuvu a sklonu druhé řady sedadel poskytuje ještě větší flexibilitu a dává 
všem možnost pohodlně se usadit a například sledovat film nebo využít nabízený komfort a v klidu odpočívat.

*Pouze v kombinaci se zadními sedadly s manuálně ovládaným posuvem a sklonem.
Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Acorn a výbavou na přání.16





VŠESTRANNOST V KAŽDÉ SITUACI
Discovery Sport pojme zcela bez problémů předměty všech velikostí a tvarů. Díky spoustě úložného prostoru v interiéru vždy 
naleznete místo pro svůj telefon a další drobné předměty. K dispozici je praktická prostorná odkládací schránka a v zadní části vozu 
řada úložných řešení. Například sada upevňovacích poutek umožňuje oddělit rodinný nákup od brašen se sportovním vybavením.

Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Acorn a výbavou na přání.

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. Veškeré podrobnosti naleznete v části Technické údaje.

7 SEDADEL
SUCHÁ METODA 

115 LITRŮ
MOKRÁ METODA 

157 LITRŮ

6 SEDADEL
SUCHÁ METODA 

386 LITRŮ
MOKRÁ METODA 

456 LITRŮ

5 SEDADEL
SUCHÁ METODA 

780 LITRŮ
MOKRÁ METODA 

897 LITRŮ

4 SEDADLA
SUCHÁ METODA 

1 098 LITRŮ
MOKRÁ METODA 

1 256 LITRŮ
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VŠESTRANNOST

4 SEDADLA
SUCHÁ METODA 

939 LITRŮ
MOKRÁ METODA 

1 076 LITRŮ

3 SEDADLA
SUCHÁ METODA 

1 256 LITRŮ
MOKRÁ METODA 

1 435 LITRŮ

2 SEDADLA
SUCHÁ METODA 

1 574 LITRŮ
MOKRÁ METODA 

1 794 LITRŮ
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FLEXIBILITA PRO VŠECHNY
Discovery Sport je všestranný a praktický. Nabízí bezdrátové nabíjení, 
řadu portů USB a systém příslušenství Click and Go, díky kterým 
bude váš život snazší a zábavnější. Mimořádný objem zavazadlového 
prostoru snadno pojme zavazadla, nákup a mnoho dalšího. Můžete tedy 
jednoduše v klidu odpočívat bez ohledu na to, kam se posadíte, nebo co 
potřebujete přepravit.

Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue se sedadly čalouněnými kůží Windsor 
v odstínu Acorn a výbavou na přání.



TAHOUN
Už jste někdy jeli s přívěsem rozbláceným polem? Discovery Sport disponuje proslulým 
tažným výkonem, se kterým zvládne i ty nejnáročnější podmínky. Jak je zřejmé z názvu, 
asistent pro stabilizaci přívěsu automaticky snižuje točivý moment nebo brzdí v reakci 
na kývavé pohyby a zajišťuje tak vyšší stabilitu při tažení přívěsu. Vyspělý asistent pro jízdu 
s přívěsem* umožňuje snadněji kontrolovat směr přívěsu díky sledování jeho trajektorie 
na hlavním dotykovém displeji a řízením jeho dráhy otočným voličem na středové konzole.

*Pouze v kombinaci s prostorovou kamerou s rozsahem pokrytí 360° a automatickým nastavením sklonu světlometů.
Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue s výbavou na přání.22





*Pouze v kombinaci s automatickou převodovkou.
Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red s výbavou na přání.

JÍZDNÍ VLASTNOSTI A SCHOPNOSTI

NABÍDKA MOTORŮ
Široká nabídka našich motorů vyhoví všem požadavkům. Motory s precizní konstrukcí využívají 
nejvyspělejší technologie pro zajištění plynulého výkonu. O snížení spotřeby paliva a hodnot emisí se 
stará inteligentní systém Stop/Start. Technologie MHEV* je hybridní systém shromažďující a uchovávající 
energii, která se jinak běžně ztrácí při brzdění vozidla, a inteligentně ji využívá k podpoře funkce motoru 
a pro jeho maximální hospodárnost. Plug-In hybridy (PHEV) kombinují konvenční motor s elektromotorem. 
Při nízkých rychlostech nebo při jízdě na kratší vzdálenosti je pohon ryze elektrický, při jízdě na delší 
vzdálenosti nastupuje pohon zajišťovaný spalovacím motorem. Podrobnosti naleznete na stranách 60 a 61.
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HYBRIDNÍ VOZIDLO PHEV
Ať už se potýkáte s městským provozem při každodenním dojíždění nebo si chcete s rodinou vyrazit 
na víkend pod stan, pohonná jednotka našeho hybridního automobilu PHEV se přizpůsobí vašim 
požadavkům. Pro vás to znamená větší flexibilitu a efektivitu za všech okolností. Discovery Sport PHEV 
kombinuje spalovací motor s elektromotorem, což s sebou přináší výhody v podobě elektrického pohonu 
s nulovými emisemi, spolu s jistotou spolehlivého dojezdu díky možnosti využití konvenčních paliv.

Veřejné nabíjecí stanice jsou ve městech stále dostupnější, takže svůj vůz nabijete snadněji než kdy dříve. 
Regenerativní brzdění navíc pomáhá převádět energii na elektřinu, kterou poté vůz využívá k nabíjení 
akumulátoru. Spalovací motor a elektromotor se navzájem doplňují a nabízejí optimální výkon a hospodárný 
provoz, obzvláště při jízdě ve městě.

Vozidlo na snímku je R-Dynamic HSE v odstínu Fuji White s výbavou na přání.
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VŽDY SPOLEHLIVÝ VÝKON
V životě existují situace, kdy vám vrozené schopnosti vozu Land Rover přijdou opravdu vhod. Například nyní. 
Zdolávání rozbláceného břehu by většinu lidí odradilo, váš vůz je však vybaven systémem Terrain Response 2*. 
Tento automatický systém sleduje jízdní podmínky a volí nejvhodnější nastavení pro daný terén. Vůz pak snadno 
zvládá různé náročné povrchy.

*Pouze v kombinaci s automatickou převodovkou. Není k dispozici u vozů s motorem P300e.
Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue s výbavou na přání.





Discovery Sport využívá pohon všech kol1 a asistenta pro sjíždění strmých 
svahů1, se kterými je i ten nejnáročnější terén hračkou. Systém All Terrain 
Progress Control (ATPC)1 2 pak umožňuje udržovat stabilní rychlost 
v náročných jízdních podmínkách. Na nosič jízdních kol na tažné zařízení 
snadno upevníte kola a zbytek vybavení uložíte do zavazadlového prostoru. 
Při objemu až 1 794 litrů ho budete mít vždy dostatek. Váš vůz vyhoví všem 
vašim potřebám bez ohledu na to, co si na něj přichystáte.

1Pouze v kombinaci s automatickou převodovkou.  2Není k dispozici u vozů s motorem P300e.
Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red s výbavou na přání.





PRODLUŽTE SI CESTU DOMŮ
Výkon vozů Land Rover při jízdě na silnici je naprosto jedinečný. Každý Discovery Sport s pohonem všech kol využívá systém 
rozdělování točivého momentu brzdnými zásahy (Torque Vectoring by Braking, TVbB)1, který poskytuje maximální kontrolu 
i v nejostřejších zatáčkách. Systém výpočtem zjišťuje úroveň brzdění na vnitřní straně kol a udržuje vás bezpečně na silnici. 
Na přání dodávaný konfigurovatelný režim Dynamic2 umožňuje upravit vlastnosti vozu podle vlastních požadavků pomocí 
nastavení na dotykové obrazovce. Lze si nastavit reakce plynového pedálu, řízení, převodovky, a pokud zvolíte systém 
Adaptive Dynamics3, i zavěšení. Vozy s motorem D240 se ve standardní výbavě navíc dodávají se systémem aktivně  
řízeného pohonu všech kol4 nové generace, který zajišťuje špičkovou agilitu, jízdní vlastnosti a ještě lepší trakci v terénu. 
Cestu domů si tak rádi dobrovolně prodloužíte.

1Pouze v kombinaci s automatickou převodovkou.  2Není k dispozici u vozů s motorem D150.  3Pouze v kombinaci se senzorově řízenou regulací dosahu světlometů. 
Není k dispozici u vozů s motory D150 a P300e.  4Exkluzivně pouze u vozů s motorem D240.
Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínech Light Oyster/Ebony a výbavou na přání.





TECHNOLOGIE

SVĚT NA DOSAH RUKY
V dnešním rychlém světě je důležité zůstat ve spojení. Proto Discovery Sport nabízí řadu přizpůsobitelných technologií, 
jako je moderní informační a zábavní systém Touch Pro, který poskytuje veškeré nezbytné informace, když jsou potřeba. 
Průhledový displej zobrazuje hlavní údaje o vozidle, jako je rychlost, zařazený převodový stupeň a pokyny navigace. 
Na přání dodávaný interaktivní displej řidiče s vysokým rozlišením s úhlopříčkou 12,3" zajišťuje informace o jízdě i údaje 
pro zajištění vaší bezpečnosti. Včetně mapy na celou obrazovku a možnosti zobrazení obsahu vašeho telefonu či jiných 
médií. K dispozici je rovněž systém hlasového ovládání, který umožňuje nastavit cíl cesty nebo telefonovat. To vše vám 
pomáhá věnovat svou pozornost cestě před vámi.

Všechny funkce ve vozidle používejte, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla a příslušném trhu. Podrobné informace zjistíte v aktuálním ceníku 
nebo u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Na snímku je interiér vozu R-Dynamic HSE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínech Light Oyster/Ebony a výbavou na přání. 33





VŽDY VE SPOJENÍ
Zůstat ve spojení nikdy nebylo tak snadné. Paket Smartphone Pack1 umožňuje 
propojit aplikace v telefonu s dotykovou obrazovkou vozu Discovery Sport,  
kde si můžete vybrat zábavu na cestu, například poslech nejnovějších podcastů, 
nebo vyhledat ideální místo na parkování. Co když jsou ale ve voze čtyři nebo 
více cestujících? Paket Online Pack2 3 obsahuje 4G Wi-Fi hotspot, který umožňuje 
přístup k internetu všem současně. Aplikace Live Apps také poskytují přístup 
k informačním službám v reálném čase, jako jsou předpověď počasí, sledování 
letů, zpravodajství a sportovní výsledky. Mezi další praktické funkce patří 
Kalendář a Online média pro přístup k účtům streamovacích služeb Deezer 
a TuneIn. Funkce Smart Settings se učí vaše zvyky a preference a dokáže vhodně 
upravit nastavení sedadla, klimatizace a výběr hudby. Během chladného dne 
navíc zajistí předehřátí volantu a sedadla nebo ve stanovený den v týdnu změní 
kanál médií. Všichni tak budou spokojení, včetně těch nejmenších, kteří rádi 
sledují filmy, nebo těch větších, kteří dávají přednost procházení sociálních sítí.

1Vezměte prosím na vědomí, že aplikace Android Auto a Apple CarPlay 
nejsou momentálně oficiálně podporovány na českém trhu. Pro více 
informací kontaktujte autorizovaného prodejce Land Rover.  2Online funkce 
a připojení prostřednictvím Wi-Fi závisí na použití Micro SIM karty s vhodným 
datovým tarifem. Technologie 4G Wi-Fi hotspot a paket Online Pack 
obsahují předplacené služby, které lze po počátečním období prodloužit 
u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.  3Pouze v kombinaci se systémem 
Connected Navigation Pro.
Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. 
Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
Na snímku je interiér vozu R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red se sedadly 
čalouněnými kůží Windsor v odstínech Light Oyster/Ebony a výbavou na přání. TECHNOLOGIE 35



SPOJENÍ S VOZEM NA DÁLKU
Je pozdě odpoledne a vaše dvě děti právě dohrály poslední zápas sezóny. Pomocí aplikace Remote (standardní výbava) 
předehřejete interiér vozu Discovery Sport na vhodnou teplotu, aby nabídl příjemné prostředí. V aplikaci můžete rovněž 
zkontrolovat délku trasy, zjistit, zda je vůz zamčený, nebo ho snadno vyhledat.

Funkce systému InControl, prvky výbavy na přání a jejich dostupnost nadále závisí na trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách 
vám poskytne autorizovaný prodejce vozů Land Rover. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo 
sekvencí, podléhají možnosti aktualizace softwaru, nových verzí a dalších systémových/vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání. 
Dostupnost připojení k bezdrátové telefonní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple/Play.
Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Acorn a výbavou na přání.36







O KROK NAPŘED
Jedete za přáteli, je hustý provoz a máte zpoždění. Takovou situaci zažil každý. 
Systém Connected Navigation Pro* naštěstí zaručí, že budete vždy o krok napřed. 
Funkce sledování dopravy monitoruje plánovanou trasu a podle nejpřesnějších 
dopravních informací pomáhá vyhnout se zácpám. Kromě toho vám vyhledávání 
online umožňuje najít zajímavá místa v okolí. Aplikace Route Planner umožňuje 
vyhledat cíl před zahájením jízdy a odeslat ho do vozidla. Po příjezdu do cíle vám pak 
prostřednictvím chytrého telefonu poskytne navigaci od dveří ke dveřím. Co když se 
však zpoždění nelze vyhnout? Funkce sdílení předpokládaného času příjezdu bude 
vaši rodinu a přátele informovat o vaší cestě a automaticky jim posílat zprávy.

*Obsahuje předplacené služby, které lze po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínech 
Light Oyster/Ebony a výbavou na přání.



JAKÉ POCITY VE VÁS 
VYVOLÁVÁ HUDBA?
Hudba dokáže změnit náladu, vyvolat vzpomínky a ovlivnit naši duševní 
pohodu. Může způsobit příjemné mrazení nebo nás rozplakat. Proto jdou 
hudba a automobily skvěle dohromady. Sedíte za volantem a posloucháte 
svého oblíbeného interpreta, skupinu nebo skladatele. Je to váš prostor. 
Váš svět.

Ale co kdybyste mohli dělat víc, než jen hudbu poslouchat? Co kdybyste 
ji mohli cítit, prožít, ponořit se do ní? Co kdybyste se ve voze Land Rover 
dokázali na hudbu lépe napojit a vychutnat si silnější akustický zážitek?

Britské audiosystémy Meridian™ staví na první místo zážitek z poslechu. 
Budete mít pocit, jako byste byli přímo na koncertě. Její cenami 
ověnčené, precizně vyrobené audiosystémy těží z dlouholetého výzkumu 
psychoakustiky (věda zkoumající jak lidský mozek vnímá zvuk), díky kterému 
nabízí věrnou reprodukci zvuku. Uslyšíte každý tón, každý sebemenší detail.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd.
Na snímku je interiér vozu R-Dynamic HSE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínech 
Light Oyster/Ebony a výbavou na přání.40





Nemáme na mysli pouze zvýšení úrovně hlasitosti. Jde spíše o řízení zvukového jeviště, zvýšení 
úrovní hloubky, zřetelnosti a realistické reprodukce hudby pomocí kombinace vyspělých akustických 
technologií a optimálně rozmístěných reproduktorů, aby vznikla naprosto dokonalá audio platforma 
pro interiér vašeho vozu Land Rover.

1 | AUDIOSYSTÉM LAND ROVER
Výjimečná akustika a zvukový rozsah s vysoce 
kvalitní ostrostí díky šesti reproduktorům.

2 | AUDIOSYSTÉM MERIDIAN
Toto klasické zvukové jeviště pro audiofily umožňuje vychutnat si hudbu prostřednictvím 
výjimečné zřetelnosti, křišťálově čistých výšek a plných, hlubokých basů. Díky pečlivě 
rozmístěným reproduktorům ve dveřích, umístěným co nejblíž k vašemu sedadlu, 
si vychutnáte zvuk, který je dokonale vybroušený, čistý a uklidňující.

6 REPRODUKTORŮ   VÝKON ZESILOVAČE 180 W 10 REPRODUKTORŮ   1 SUBWOOFER   VÝKON ZESILOVAČE 380 W

Bez ohledu na to, kde ve voze sedíte – ať už na sedadle řidiče, sedadle spolujezdce 
nebo sedadle vzadu – díky systému Meridian si vychutnáte stejně dokonalý poslech. 
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.

S AUDIOSYSTÉMEM MERIDIAN™ USLYŠÍTE VÍC
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3 | AUDIOSYSTÉM MERIDIAN SURROUND
Skutečně podmanivý, naprosto věrný zvuk jako v koncertním sále. Řidič a spolujezdci jsou 
díky sestavě bočních, předních a zadních reproduktorů obklopeni sytým a zřetelným 
zvukem na úrovni vystoupení v otevřeném, prostorném sále. Vše je dokonale integrováno 
pomocí technologie Trifield™, takže se můžete pohodlně usadit a vychutnat si každý detail.

14 REPRODUKTORŮ   1 SUBWOOFER   VÝKON ZESILOVAČE 825 W
Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. 
Trifield a zařízení „three fields“ je ochranná známka společnosti Trifield Productions Ltd.

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU
Přizpůsobuje akustické signály za účelem dosažení dokonalého zvukového výstupu. 
Funguje jako dirigent orchestru a zaručuje dokonalé sladění reproduktorů.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Tento jedinečný systém analyzuje tvar kabiny, její akustiku a ozvučné vlastnosti vozidla 
s cílem eliminovat veškerý nežádoucí ruch. Nezáleží na tom, zda posloucháte svou 
oblíbenou skupinu nebo audioknihu, zvuk bude vždy dokonale zřetelný. Přesně takový, 
jaký by měl být.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Okamžitě převádí formát vašeho streamovacího zařízení na optimalizovanou metodu 
přehrávání a upravuje ho, aby výsledek zněl stejně vytříbeně a autenticky jako 
originální nahrávka.

TRIFIELD
Dokonale sladí středový kanál a prostorové kanály s levým a pravým kanálem, 
čímž zajistí věrný prostorový zážitek z poslechu. Vytváří působivé zvukové jeviště, 
které všem cestujícím přináší zážitek jako na koncertu.

REPRODUKTOR STŘEDOVÉHO KANÁLU
Vdechne vaší hudbě hloubku a život – zejména vokálům, které zní ostře a čistě. 
Když budete poslouchat svého oblíbeného interpreta, budete mít pocit, že zpívá 
přímo pro vás.

SUBWOOFER
Subwoofer audiosystému Meridian se dvěma vstupy přináší hlubší, sytější a preciznější 
zvuk basů.
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OČI NAVÍC
Discovery Sport využívá naše dosud nejvyspělejší technologie a bezpečnostní prvky. Díky tomu je jízda po městě a parkování snazší a jízda na dálnici 
zábavnější. Například když neúmyslně vyjedete z jízdního pruhu, asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu naznačí jemným impulzem do řízení správný 
směr, a vy se tak můžete s vozem vrátit do původního pruhu. A co oči navíc, které pomáhají napravit drobná selhání a dodávají řidiči na klidu?

Čím více používáte tyto technologie, tím spíše zjistíte, že neřídí za vás, ale pouze snižují stres spojený s řízením. A to je rozhodně příjemné. 
Všechny podrobnosti o asistenčních systémech a parkovacím asistentovi naleznete na stranách 47 až 49.

Na snímku je interiér vozu R-Dynamic HSE se sedadly čalouněnými kůži Windsor v odstínech Light Oyster/Ebony a výbavou na přání.

Asistent pro nouzové brzdění může pomoci 
předcházet kolizím s jinými vozidly, chodci nebo 
cyklisty. Zobrazí upozornění na hrozící nebezpečí 
a zabrzdí, pokud řidič nereaguje.

Parkovací senzory vpředu a vzadu jsou umístěné 
v předním a zadním nárazníku a pomáhají při 
manévrování s vozem.

Tempomat a omezovač rychlosti umožňují udržovat 
aktuální rychlost vozidla bez nutnosti neustálé 
manipulace s plynovým pedálem, což přispívá ke 
snížení únavy řidiče. Omezovač rychlosti řidiči také 
umožňuje předem nastavit maximální rychlost, 
kterou vozidlo nepřekročí. Obě funkce může řidič 
snadno podle potřeby zapínat a vypínat.

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu 
detekuje nechtěné vyjetí vozu z jízdního pruhu 
a impulzem do řízení naznačí správný směr a vy  
tak můžete vůz navést zpět do původního pruhu.

Systém sledování pozornosti řidiče rozpozná,  
že začínáte pociťovat únavu a včas vás upozorní  
na to, že je třeba si udělat přestávku.
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PARK PACK
Zajíždění do úzkých parkovacích stání ve městě může být skutečně náročné. 
Náš na přání dodávaný paket Park Pack naštěstí obsahuje řadu technologií, 
díky kterým se pro vás parkování stane bezproblémovou činností.

Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red s výbavou na přání.

S pomocí parkovacího asistenta je podélné 
a kolmé parkování snadnější. Parkovací asistent 
vůz sám navede na vhodné parkovací místo. 
Stačí zvolit příslušný převodový stupeň a regulovat 
rychlost vozidla.

Systém varování před kolizí při couvání je  
užitečný při couvání, když máte omezený výhled. 
Upozorňuje vás na vozidla, chodce či jiná nebezpečí 
blížící se z obou stran k zadní části vašeho vozu.

Parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360° jsou 
rozmístěné po celém obvodu vozu a prostřednictvím 
dotykové obrazovky a zvukové signalizace vás 
informují, jak daleko se od překážek nacházíte.

Sledování bezpečného vystoupení pomáhá 
cestujícím na zadních sedadlech bezpečně 
vystoupit z vozu díky upozornění na blížící 
se nebezpečí prostřednictvím malé výstražné 
kontrolky na klice dveří.
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DRIVE PACK1

Bezpečnost vás i vašich spolucestujících pro nás bude vždy prvořadá. Proto paket Drive Pack obsahuje 
nejnovější bezpečnostní technologie, které rozpoznají riziko kolize a pomohou vám aktivně reagovat, 
abyste si každou jízdu mohli vychutnat s větší jistotou.

1Pouze v kombinaci s elektricky nastavitelnými a sklopnými, vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky, s osvětlením bezprostředního okolí vozu 
a samostmívací funkcí na straně řidiče. K dispozici pouze s automatickou převodovkou.
Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínech Light Oyster/Ebony a výbavou na přání.

Adaptivní tempomat udržuje při jízdě na dálnici 
nebo při pomalé jízdě v hustém provozu nastavený 
odstup od vozidla před vámi pro případ, že vozidlo 
zpomalí nebo zastaví.

Asistent pro nouzové brzdění při vysoké rychlosti 
přibrzdí, když řidič nereaguje, aby se zmírnila 
závažnost možné kolize.

Aktivní asistent sledování slepého úhlu pomáhá předcházet 
kolizím. Začnete-li měnit jízdní pruh a systém detekuje 
ve slepém úhlu jiný automobil, rozsvítí se výstražná kontrolka 
v příslušném vnějším zpětném zrcátku. Systém jemným 
impulzem do řízení naznačí správný směr a vy tak můžete  
vůz navést zpět do původního pruhu.
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DRIVER ASSIST PACK1

Paket Driver Assist Pack obsahuje kompletní sadu technologií z paketů Drive Pack a Park Pack včetně prostorové kamery s rozsahem 
pokrytí 360° a adaptivního tempomatu s asistentem řízení, které vám ještě více pomohou soustředit se na cestu před vámi.

Adaptivní tempomat s asistentem řízení2 automaticky upravuje rychlost vozidla podle 
dopravní situace a pomáhá udržovat vůz uprostřed jízdního pruhu.

Prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360°3 poskytuje zobrazení ClearSight Ground 
View a technologii Junction and Kerb View, které na dotykové obrazovce zajišťují 
přehled o situaci kolem vozu v pohledu shora, a umožňují tak bezpečné řízení.

2Další informace vám poskytne autorizovaný prodejce vozů Land Rover.  3Pouze v kombinaci s funkcí sledování hloubky brodu.
Všechny funkce ve vozidle smí řidič používat pouze za předpokladu, že tím nebude ohrožena bezpečnost. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou. TECHNOLOGIE 49



BEZPEČNĚJŠÍ, SNAZŠÍ, 
LÉPE VIDITELNÉ
Po dlouhém tréninku se vaši nejdražší uvelebí ve svých sedadlech a okamžitě 
usnou. Kdyby tak bylo zdolávání kamenitého terénu stejně jednoduché. 
Naše prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360°* se zobrazením ClearSight 
Ground View poskytuje navíc výhodu pohledu „skrz“ kapotu. Díky tomu máte 
větší jistotu při manévrování kolem překážek, například výmolů na cestě 
nebo sloupků na parkovišti. Máte zavazadlový prostor zaplněný sportovním 
vybavením a nevidíte nic ve zpětném zrcátku? Žádný problém. Vnitřní zpětné 
zrcátko ClearSight využívá speciální kameru, která do zpětného zrcátka přenáší 
živý obraz o situaci za vozidlem, a vy tak při couvání z parkovacího místa máte 
k dispozici ničím nerušený výhled.

*Pouze v kombinaci s elektricky nastavitelnými a sklopnými, vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky, 
s osvětlením bezprostředního okolí vozu, samostmívací funkcí na straně řidiče a sledováním hloubky 
brodu (Wade Sensing).
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla a příslušném trhu. 
Podrobné informace zjistíte v aktuálním ceníku nebo u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu 
Acorn a výbavou na přání.







BEZPEČNOST

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Naše vozy mají záviděníhodnou pověst, co se týče vzhledu, schopností a všestrannosti, to by však bez nejvyšších 
nároků na bezpečnost neznamenalo nic. Proto využíváme funkce, jako jsou systém kontroly náklonu a nouzový brzdový 
asistent, které vám pomohou včas zastavit. Systém Secure Tracker vám pak pomůže zjistit polohu vozidla v případě jeho 
odcizení, zatímco funkce Secure Tracker Pro* integruje technologii ověření do klíče. Pokud bude vaše vozidlo otevřeno 
neschválenými klíči, během několika minut bude odesláno upozornění do střediska pro sledování odcizených vozidel. 
Včetně předplacených služeb po dobu záruční lhůty.

Ve vozidle je osm airbagů a nejnovější, nejbezpečnější dětské autosedačky vybavené systémem ISOFIX a horními kotevními 
úchyty. Upevňovací body ISOFIX jsou umístěné vpředu i vzadu a jsou dobře dostupné, aby bylo autosedačky možné snadno 
instalovat. Naše vozy byly oceněny 5* hodnocením Euro NCAP, které představuje špičku v oblasti bezpečnostních standardů. 
Pokud byste potřebovali další pomoc, zajistí vám standardní funkce, jako je optimalizovaná asistenční služba Land Rover, 
vhodnou podporu s minimálním omezením vaší cesty. Zní to jako spousta technických termínů? Shrňme to do dvou slov: 
lepší ochrana. Pro vás a vaši rodinu.

*Pouze v kombinaci s bezklíčovým přístupovým systémem – Keyless Entry.
Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Firenze Red se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Light Oyster/Ebony a výbavou na přání.





LED SVĚTLOMETY PRÉMIOVÉ LED SVĚTLOMETY MATRIX LED SVĚTLOMETY
Světla pro denní svícení s LED signaturou – 4 4

Ostřikovače světlometů 8 8 8

Animované ukazatele směru vzadu 8 2 – –
Animované ukazatele směru vpředu a vzadu – 4 4

Asistent dálkových světel (AHBA) 8 8 3 –
Systém adaptivních předních světlometů (AFS) – – 4

Adaptivní tlumená světla (ADB) – – 4

Statická světla pro přisvěcování – – 4

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   – Nedodává se
1Pouze v kombinaci se senzorově řízenou regulací dosahu světlometů.  2Standardní součást verze výbavy S.  3Standardní součást verzí výbav SE a HSE.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla a příslušném trhu. Podrobné informace zjistíte v aktuálním ceníku 
nebo u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red s výbavou na přání.

VÝKONNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
Součástí standardní výbavy modelu Discovery Sport jsou zcela nová přední a zadní LED světla pro denní svícení (DRL). 
Tato technologie poskytuje světelný paprsek, který se blíží tónu denního světla a pomáhá snáze rozeznávat předměty. 
Znamená to, že si nebudete tolik namáhat oči a v porovnání s běžnou jízdou v noci se tak méně unavíte. Prémiová LED 
světla1 s charakteristickými světly pro denní svícení obsahují dvojnásobek LED diod, takže ve tmě uvidíte ještě více detailů. 
Matrix LED světlomety1 tento koncept ještě vylepšují a trvale využívají dálková světla, jejichž tvar paprsku automaticky 
upravují, aby se zabránilo oslňování protijedoucích vozidel. Naše světla nejsou jen výkonná, ale také chytrá.
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Následující stránky vás provedou logickou posloupností kroků, 
v nichž si Discovery Sport doladíte podle svých představ. Na výběr 
máte celou řadu možností, od volby modelu a motoru přes barvy 
karoserie a interiéru, kola a dekorativní prvky až po detaily, 
které definují váš styl.

Navštivte náš online konfigurátor na webové stránce landrover.cz

DISCOVERY SPORT NABÍZÍ EXKLUZIVNÍ 
ŘADU PROVEDENÍ, DOPLŇKŮ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÝMI MŮŽETE 
VŮZ PŘIZPŮSOBIT SVÝM PŘEDSTAVÁM.

KROK 1 
VYBERTE SI MODEL

Porovnejte si širokou standardní výbavu, 
jakou nabízejí verze Discovery Sport 
a Discovery Sport R-Dynamic.

KROK 2 
VYBERTE SI MOTOR

Vyberte si ze široké nabídky motorizací. 
Vznětové i zážehové motory vynikají 
vysokou účinností a silným výkonem.

60-6158-59
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KROK 3 
VYBERTE SI PAKET VÝBAVY

Discovery Sport si můžete ještě více 
přizpůsobit prostřednictvím řady důmyslně 
navržených a precizně vyrobených prvků 
v paketech prémiové výbavy.

KROK 4 
VYBERTE SI EXTERIÉR

Vybírat lze z široké nabídky výbavy 
exteriéru na přání, včetně provedení 
střechy, barvy laku a kol. Všemi dáte 
najevo svůj osobní vkus.

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

Pečlivě vybrané barvy interiéru ve spojení 
s vysoce hodnotnými materiály vám umožní 
individualizovat vnitřní prostor vozu dle 
vašich osobních představ.

KROK 6 
VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ 
A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
LAND ROVER

K dispozici máte širokou nabídku výbavy 
na přání pro montáž z výroby, abyste 
si mohli nechat vyrobit vůz přesně 
podle svých požadavků. Nabízíme také 
rozsáhlou řadu příslušenství, které vám 
může instalovat prodejce.

80-8562-65 66-71 72-79

57



Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
Kompletní seznam prvků a výbavy na přání naleznete v aktuálním ceníku a u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

1 | VYBERTE SI MODEL
S tímto průvodcem si snadno vyberete mezi modelem Discovery Sport a Discovery Sport R-Dynamic. Popisuje standardní 
výbavu obou modelů a doplňkové prvky, na které se můžete těšit v případě výběru verze Discovery Sport R-Dynamic.

Nakonfigurujte si svůj Discovery Sport na webové stránce landrover.cz

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC
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STANDARDNÍ VÝBAVA

VÝBAVA EXTERIÉRU
 – Zadní sklo, vyhřívané
 – Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem
 – Asistent pro stabilizaci přívěsu (TSA)
 – Tažná oka, vpředu a vzadu
 – Zadní mlhové světlo (světla)
 – Automatické světlomety
 – Vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná
 – Manuální nastavení sklonu světlometů
 – LED světlomety
 – Kryty bočních ventilačních otvorů v barvě vozu
 – Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu.

KOLA A PNEUMATIKY
 – 17" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Satin Dark Grey 
(Style 1005)1

 – Sada pro opravu poškozené pneumatiky.

VÝBAVA INTERIÉRU
 – Osvětlení zavazadlového prostoru
 – Upínací body pro zajištění zavazadel 
v zavazadlovém prostoru

 – Kryt zavazadlového prostoru
 – Dva přední držáky nápojů s krytem
 – Horní přihrádka na brýle
 – Středová konzola s loketní opěrkou
 – Osvětlení prostoru pro nohy
 – Stropní konzola s osvětlením
 – Sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky
 – Madla vpředu a vzadu
 – Manuálně sklopné vnitřní zpětné zrcátko
 – Ambientní osvětlení interiéru
 – Dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou 
řadu sedadel.

SEDADLA 
A VARIANTY INTERIÉRU
 – Pět sedadel
 – Manuálně nastavitelný sloupek řízení
 – Čalounění stropu v odstínu Light Oyster
 – Sedadla vpředu manuálně nastavitelná v 8 směrech
 – Ozdobné obložení v Gloss Black
 – Obložení po stranách středové konzoly 
s chromovanou povrchovou úpravou Noble

 – Volant obšitý kůží
 – Sedadla čalouněná textilní tkaninou v odstínu Ebony.

DYNAMIKA
 – Účinné hnací ústrojí2

 – Aktivně řízený pohon všech kol3

 – Terrain Response 24 5

 – All Terrain Progress Control (ATPC)4 5

 – Režim pro rozjezd při nízké trakci (LTL)4

 – Asistent pro sjíždění strmých svahů (HDC)4

 – Rozdělování točivého momentu brzdnými zásahy 
(Torque Vectoring by Braking, TVbB)4

 – Asistent pro rozjezd do svahu (HSA)
 – Elektromechanický posilovač řízení (EPAS)
 – Dynamická kontrola stability (DSC)
 – Elektronicky řízený protiprokluzový systém (ETC)
 – Systém kontroly náklonu (RSC)
 – Elektrická parkovací brzda (EPB).

INFORMAČNÍ 
A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY
 – Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou
 – 12V napájecí zásuvka (zásuvky)
 – Konektivita Bluetooth®
 – Audiosystém Land Rover
 – Aplikace Remote
 – Analogové přístroje se středovým TFT displejem.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY
 – Tempomat a omezovač rychlosti
 – Systém sledování pozornosti řidiče
 – Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA)
 – Parkovací senzory vpředu a vzadu
 – Asistent pro nouzové brzdění
 – Zadní kamera.

BEZPEČNOST
 – Systém ISOFIX na sedadle spolujezdce vpředu
 – Zadní systém ISOFIX
 – Hlavní spínač centrálního zamykání/odemykání 
na dveřích řidiče

 – Startování tlačítkem
 – Nouzový brzdový asistent (EBA)
 – Protiblokovací brzdový systém (ABS)
 – Elektronicky řízené rozdělování brzdné síly (EBD).

PRAKTICKÉ FUNKCE
 – 12V zásuvka vpředu a vzadu s portem USB vpředu.

Aplikace Remote obsahuje předplacené služby, které lze po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
Slovní značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Land Rover používá tyto značky se svolením 
jejich vlastníků.

118" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky v provedení Gloss Sparkle Silver (Style 5075) jsou součástí standardní výbavy vozů s motory D240, D250 a P300e.  2Součást standardní výbavy vozů s motory D150, D180, P200, P250. Pouze v kombinaci 
s automatickou převodovkou.  3Exkluzivně pouze u vozů s motorem D240.  4Pouze v kombinaci s automatickou převodovkou.  5Není k dispozici u vozů s motorem P300e.  618" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky v provedení Gloss Sparkle Silver 
(Style 5074) jsou součástí standardní výbavy vozů s motory D240, D250 a P300e.

Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 1 
VYBERTE SI MODEL

PRVKY VE VERZI R-DYNAMIC NAD RÁMEC STANDARDNÍ VÝBAVY:
 – 17" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, 
Satin Dark Grey (Style 5073)6

 – Nápis DISCOVERY na kapotě motoru a víku 
zavazadlového prostoru v odstínu Shadow Atlas

 – Mřížka chladiče v odstínu Shadow Atlas, s rámečkem 
v Gloss Black

 – Přední a zadní nárazníky v designu R-Dynamic

 – Sedadla čalouněná textilní tkaninou v odstínu 
Ebony s prošíváním v odstínu Mars Red

 – Obložení v provedení Titanium Mesh
 – Černé páčky pro manuální řazení4

 – Čalounění stropu v odstínu Ebony
 – Kovové prahové lišty s nápisem R-Dynamic
 – Znak R-Dynamic.
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D150

Pohon předních kol (FWD), manuální převodovka 
Pohon všech kol (AWD), automatická převodovka

Vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0 l s výkonem 150 k 
je optimalizován, aby poskytoval nejnižší spotřebu paliva 
ze všech nabízených motorů.
 – Přímé vstřikovače s nízkým třením regulují množství paliva vstupujícího 
do spalovací komory, aby byla zajištěna maximální hospodárnost.

 – Tuhý, lehký blok motoru se dvěma vyvažovacími hřídeli zaručuje velmi 
nízké úrovně hluku a vibrací.

 – Inteligentní elektronicky řízené adaptivní chlazení motoru se zapíná, 
pouze pokud to je potřeba, čímž se minimalizuje spotřeba paliva 
a emise CO2.

D180

Pohon všech kol (AWD), automatická převodovka

Vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0 l s výkonem 180 k nabízí 
točivý moment 430 Nm a je optimalizován za účelem zajištění 
lepší ovladatelnosti a dokonalé kultivovanosti.
 – Díky spolupráci systémů vysokotlakého přímého vstřikování paliva 
common rail, proměnného časování výfukových ventilů a vysoce 
účinného vodou chlazeného mezichladiče je zajištěno účinné spalování 
s minimem emisí.

 – Točivý moment 430 Nm je k dispozici v širokém rozsahu otáček 
1 500–3 000 ot/min a je tak zárukou trvale dostupného výkonu 
a silné akcelerace.

 – Motor je osazen turbodmychadlem s variabilní geometrií rozváděcích 
lopatek, které se přizpůsobují změnám průtoku výfukových plynů s cílem 
nabídnout vysoký točivý moment v celém rozsahu otáček a pohotové 
reakce, které jsou rovnoměrné, progresivní a téměř bez prodlevy.

D240

Pohon všech kol (AWD), automatická převodovka

Vznětový čtyřválec 2,0 l s výkonem 240 k přeplňovaný 
dvěma turbodmychadly poskytuje točivý moment 500 Nm, 
který zajišťuje vyšší výkon při zachování nízké spotřeby paliva.
 – Sekvenční přeplňování dvěma turbodmychadly zajišťuje ideální 
kombinaci maximálního výkonu a vynikajících jízdních vlastností 
při nízkých otáčkách.

 – Zlepšení zahrnuje vstřikovací soustavu common rail s vyšším tlakem 
(zvýšeným z 1 800 na 2 200 bar) a vyšším průtokem paliva vstřikovači. 
Tato kombinace je zárukou optimalizace spotřeby paliva, emisí 
i výkonových parametrů.

 – Průběžné řízení vířivosti dodává proudu vzduchu energii při nižších 
otáčkách motoru a menším točivém momentu a zajišťuje tak lepší 
směs vzduchu a paliva pro dokonalejší spalování s nižšími emisemi 
a rychlejším prohřátím.

VZNĚTOVÉ MOTORY

2 | VYBERTE SI MOTOR

KTERÝ MOTOR JE PRO MĚ NEJVHODNĚJŠÍ?
Zážehové a vznětové motory nabízejí různé přednosti, aby vyhověly požadavkům všech zákazníků.

Vznětové motory nabízí nižší spotřebu paliva při jízdě na delší vzdálenosti a větší točivý moment, takže jsou ideální volbou pro delší cesty, jízdu po dálnicích, 
s přívěsem nebo v terénu. Naše nové vznětové motory využívají vyspělé technologie, díky kterým jsou stejně čisté jako zážehové motory a navíc produkují méně CO2.

Zážehové motory jsou zpravidla výkonnější, nabízejí vyšší otáčky a obvykle zábavnější a sportovnější jízdní projev. Jsou kultivovanější a vhodnější pro kratší cesty 
s častými zastávkami.

Vozy Plug-In Hybrid (PHEV) nabízejí elektrický pohon při nízkých rychlostech či jízdě na kratší vzdálenosti a pohon zajišťovaný spalovacím motorem při jízdě 
na delší vzdálenosti.

Nakonfigurujte si svůj Discovery Sport na webové stránce landrover.cz

1K dispozici pouze pro verze s 5 sedadly.  2WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO₂ osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání 
realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Uvedené hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ jsou zjištěné podle nařízení 
EU 2017/1151 v platném znění na základě WLTP cyklu, které byly pro srovnání přepočítány zpětně na hodnoty NEDC. Nejnižší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/ 
nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO2, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 2 
VYBERTE SI MOTOR

ZÁŽEHOVÉ MOTORY

P200

Pohon všech kol (AWD), automatická převodovka

Zážehový přeplňovaný čtyřválec 2,0 l s výkonem 
200 k nabízí nižší spotřebu paliva bez kompromisů 
v oblasti ovladatelnosti.
 – Přímé vstřikování paliva z centrálně umístěných 
elektromagnetických vstřikovačů je zárukou přesné dodávky 
paliva pro vysoce efektivní, čisté spalování zajišťující  
nízké emise.

 – Inteligentní průběžné řízení proměnného časování ventilů 
(CVVL) ovládá pohyb sacích ventilů s cílem dosáhnout 
optimálního chodu motoru ve všech jízdních situacích.

 – Nezávisle proměnné časování sacích a výfukových ventilů ve 
spojení s funkcí CVVL pomáhá naplno využít ventilový rozvod. 
Výsledkem je vynikající výkon a nízká spotřeba paliva v celém 
rozsahu otáček.

P250

Pohon všech kol (AWD), automatická převodovka

Zážehový přeplňovaný čtyřválec 2,0 l s výkonem 249 k 
nabízí točivý moment 365 Nm, nízkou spotřebu paliva 
a vynikající ovladatelnost.
 – Systém inteligentního průběžného řízení proměnného zdvihu 
ventilů (CVVL) mění míru otevření sacích ventilů a snižuje 
ztráty motoru způsobené prouděním. Motor tak může 
„dýchat“ s maximální účinnosti, což přináší optimální výkon 
a točivý moment.

 – Systém CVVL ve spojení s nezávisle proměnným časováním 
sacích a výfukových ventilů zajišťuje mimořádnou flexibilitu 
provozu a tím i vynikající výkonové parametry a hospodárný 
provoz v celém rozsahu otáček.

 – Pro skvělou akceleraci a snadné předjíždění je k dispozici 
maximální točivý moment v rozsahu 1 400 až 4 500 ot/min.

 – Turbodmychadlo se dvěma spirálami je poháněno 
z integrovaného sběrného výfukového potrubí, které zvyšuje 
energii přiváděnou na turbínu. Díky tomu se výrazně snižují 
prodlevy turbodmychadla a zlepšují reakce motoru.

P300e1

Pohon všech kol (AWD), automatická převodovka

Pohonná jednotka P300e využívá vyspělý zážehový 
motor i3 o objemu 1,5 litru a výkonu 200 k, který 
v kombinaci s podporou elektromotoru nabízí 
celkový výkon 309 k.
 – Elektromotor může výkon dodávat paralelně se zážehovým 
motorem, nebo v manuálně voleném režimu elektromobilu (EV) 
pohánět vozidlo samostatně.

 – Díky kapacitě akumulátoru 15 kWh nabízí vůz při plném nabití 
dojezd 62 km2 na ryze elektrický pohon, což znamená rovněž 
nulové výfukové emise.

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV
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3 | VYBERTE SI VERZI VÝBAVY
Na výběr je k dispozici celá řada obložení, barevných kombinací a verzí výbavy, které vám pomohou přizpůsobit si Discovery Sport vlastním požadavkům.

Nakonfigurujte si svůj Discovery Sport na webové stránce landrover.cz

Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
Kompletní seznam prvků a výbavy na přání naleznete v aktuálním ceníku a u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

R-DYNAMIC S R-DYNAMIC SE R-DYNAMIC HSE

S SE HSE
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 3 
VYBERTE SI PAKET VÝBAVY

S SE HSE

KOLA  – 18" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, 
Gloss Sparkle Silver (Style 5075)

Při výběru verze R-Dynamic:
 – 18" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, 
Gloss Sparkle Silver (Style 5074).

 – 19" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, 
Gloss Sparkle Silver (Style 1039)

Při výběru verze R-Dynamic:
 – 19" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, 
Satin Dark Grey (Style 1039).

 – 20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky,  
Gloss Sparkle Silver (Style 5076)

Při výběru verze R-Dynamic:
 – 20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, 
Gloss Silver (Style 5089).

OSVĚTLENÍ EXTERIÉRU  – LED světlomety
 – Animované ukazatele směru vzadu.

 – Prémiové LED světlomety s charakteristickými světly  
pro denní svícení

 – Animované ukazatele směru vpředu a vzadu
 – Asistent dálkových světel (AHBA).

 – Prémiové LED světlomety s charakteristickými světly  
pro denní svícení

 – Animované ukazatele směru vpředu a vzadu
 – Asistent dálkových světel (AHBA).

PRAKTICKÉ FUNKCE  – Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, 
vyhřívaná, se samostmívací funkcí1 a osvětlením 
bezprostředního okolí vozu

 – Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí.

 – Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, 
vyhřívaná, se samostmívací1 a paměťovou funkcí, s osvětlením 
bezprostředního okolí vozu

 – Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí
 – Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru.

 – Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, 
vyhřívaná, se samostmívací1 a paměťovou funkcí,  
s osvětlením bezprostředního okolí vozu

 – Vnitřní zpětné zrcátko ClearSight Smart View
 – Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
 – Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry
 – Osvětlené prahové lišty.

SEDADLA  – Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony
 – Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 12 směrech 
s hlavovými opěrkami manuálně nastavitelnými ve 2 směrech

Při výběru verze R-Dynamic:
 – Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony, 
s prošíváním v odstínu Mars Red.

 – Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony
 – Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 12 směrech, 
s paměťovou funkcí a hlavovými opěrkami manuálně 
nastavitelnými ve 2 směrech

Při výběru verze R-Dynamic:
 – Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony, 
s prošíváním v odstínu Mars Red.

 – Sedadla čalouněná kůží Windsor v odstínu Ebony
 – Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech, 
s paměťovou funkcí a hlavovými opěrkami manuálně 
nastavitelnými ve 2 směrech

Při výběru verze R-Dynamic:
 – Sedadla čalouněná kůží Windsor v odstínu Ebony, 
s prošíváním v odstínu Mars Red.

INFORMAČNÍ 
A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

 – Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou
 – Analogové přístroje se středovým TFT displejem
 – Audiosystém Land Rover
 – Systém Connected Navigation Pro2

 – Paket Online Pack3 obsahující 4G Wi-Fi hotspot, 
aplikace Live Apps a technologii Smart Settings

 – Paket Smartphone Pack4 s podporou aplikací Android Auto™ 
a Apple CarPlay®.

 – Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou
 – Interaktivní displej řidiče
 – Audiosystém Land Rover
 – Systém Connected Navigation Pro2

 – Paket Online Pack3 obsahující 4G Wi-Fi hotspot, 
aplikace Live Apps a technologii Smart Settings

 – Paket Smartphone Pack4 s podporou aplikací Android Auto™ 
a Apple CarPlay®.

 – Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou
 – Interaktivní displej řidiče
 – Audiosystém Meridian™
 – Systém Connected Navigation Pro2

 – Paket Online Pack3 obsahující 4G Wi-Fi hotspot, 
aplikace Live Apps a technologii Smart Settings

 – Paket Smartphone Pack4 s podporou aplikací Android Auto™ 
a Apple CarPlay®.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY  – Rozpoznávání dopravních značek a adaptivní 
omezovač rychlosti.

 – Rozpoznávání dopravních značek a adaptivní 
omezovač rychlosti

 – Asistent sledování slepého úhlu s asistentem pro udržování 
vozu v jízdním pruhu a detekcí blížících se vozidel.

 – Rozpoznávání dopravních značek a adaptivní mezovač rychlosti
 – Paket Drive Pack: Asistent sledování slepého úhlu s asistentem 
pro udržování vozu v jízdním pruhu, adaptivní tempomat 
se systémem Stop & Go, asistent autonomního nouzového 
brzdění pro vysoké rychlosti.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd.
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple CarPlay® je ochranná známka společnosti Apple Inc., 
registrovaná v USA a dalších zemích.

1Samostmívací funkce pouze na straně řidiče.  2Obsahuje předplacené služby, které lze po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.  3Online funkce a připojení prostřednictvím Wi-Fi závisí na použití Micro 
SIM karty s vhodným datovým tarifem. Technologie 4G Wi-Fi hotspot a paket Online Pack obsahují předplacené služby, které lze po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.  4Vezměte prosím na vědomí, 
že aplikace Android Auto a Apple CarPlay nejsou momentálně oficiálně podporovány na českém trhu. Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
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Nápis na kapotě a masce chladiče, leskle černý

Dekorativní lišta na víku 
zavazadlového prostoru, leskle černá

Kryty vnějších zpětných zrcátek, leskle černé

BLACK EXTERIOR PACK

Působivý vzhled modelu Discovery Sport lze dále vylepšit na přání dodávaným paketem Black Exterior Pack. Nápis na kapotě a víku zavazadlového 
prostoru, přední a zadní nárazník a kryty vnějších zpětných zrcátek v leskle černé povrchové úpravě vozu dodají odhodlaný výraz.

Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue s paketem Black Exterior Pack a výbavou na přání.64



Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 3 
VYBERTE SI PAKET VÝBAVY

Nápis na kapotě a masce chladiče, leskle černý

Dekorativní lišta na víku 
zavazadlového prostoru, leskle černá

Kryty vnějších zpětných zrcátek, leskle černé

R-DYNAMIC BLACK EXTERIOR PACK

Ještě osobitější vzhled vytváří na přání dodávaný paket R-Dynamic Black Exterior Pack vycházející z paketu Discovery Sport Black Exterior Pack, 
který rozšiřuje výbavu o leskle černé koncovky výfukové soustavy a výrazný exteriér vozidla pozvedá na novou úroveň.

Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue s paketem Black Exterior Pack a výbavou na přání. Vozidlo na snímku je model HSE R-Dynamic v odstínu Firenze Red s paketem Black Exterior Pack a výbavou na přání. 65



*Černá kontrastní střecha se nedodává v kombinaci s barvou laku karoserie Narvik Black a Santorini Black. Všechna vozidla na snímcích jsou Discovery Sport HSE s výbavou na přání.

Černá kontrastní střecha* (výbava na přání) Černé kontrastní pevné panoramatické střešní okno* (výbava na přání)

Pevné panoramatické střešní okno v barvě vozu (výbava na přání)Kovová střecha v barvě vozu (standardní výbava)

4 | VYBERTE SI EXTERIÉR

VYBERTE SI STŘECHU
Pevné panoramatické střešní okno zvýrazňuje design interiéru vozidla, zaplavuje ho přirozeným světlem a umožňuje cestujícím 
ničím nerušený výhled do okolí. Můžete také zvolit kovovou střechu v barvě vozu nebo černou kontrastní střechu, která ještě 
více umocní exteriér vozidla. Objednat lze jakoukoli kombinaci kovového, panoramatického a kontrastního střešního okna.

Nakonfigurujte si svůj Discovery Sport na webové stránce landrover.cz
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

VYBERTE SI BARVU LAKU KAROSERIE
Poté, co jste si vybrali provedení střechy, si můžete zvolit barvu laku karoserie. Naše laky používají nejmodernější pigmentové 
technologie, které zaručují působivý, hluboký lesk se zářivými metalickými odlesky. Naše standardní laky se vyznačují hloubkou 
a dokonalou povrchovou úpravou. Naše na přání dodávané metalické laky vás bezesporu zaujmou třpytivou povrchovou úpravou. 
Na přání dodávané prémiové metalické laky mají ještě intenzivnější barvu a svým elegantním metalickým efektem dodají vašemu 
vozu působivější vzhled.

KROK 4 
VYBERTE SI EXTERIÉR

Narvik Black* (standardní lak)

Yulong White (metalický lak) Indus Silver (metalický lak)

Fuji White (standardní lak)
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Portofino Blue (metalický lak)

Eiger Grey (metalický lak) Byron Blue (metalický lak)

*Černá kontrastní střecha se nedodává v kombinaci s barvou laku karoserie Santorini Black. Všechna vozidla na snímcích jsou Discovery Sport HSE s výbavou na přání.

Firenze Red (metalický lak)
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 4 
VYBERTE SI EXTERIÉR

Santorini Black* (metalický lak) Carpathian Grey (prémiový metalický lak)

Namib Orange (prémiový metalický lak) Silicon Silver (prémiový metalický lak)
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Kompletní seznam prvků a výbavy na přání naleznete v aktuálním ceníku a u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

18" KOLA S 5 PAPRSKY
GLOSS BLACK

STYLE 5088

18" KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY
GLOSS SPARKLE SILVER

STYLE 5074

17" KOLA S 10 PAPRSKY
SATIN DARK GREY

STYLE 1005

17" KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY
SATIN DARK GREY

STYLE 5073

19" KOLA S 10 PAPRSKY
GLOSS SPARKLE SILVER

STYLE 1039

18" KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY
GLOSS SPARKLE SILVER

STYLE 5075

VYBERTE SI KOLA
Vybrat si můžete z 12 stylů kol. Rozměry kol zahrnují velikosti od 17" až po velmi atraktivních 21". 
Všechna se vyznačují osobitými stylovými prvky a každé z nich dodává celkovému vzhledu vozu výjimečný charakter.

Nakonfigurujte si svůj Discovery Sport na webové stránce landrover.cz
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 4 
VYBERTE SI EXTERIÉR

20" KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY
GLOSS DARK GREY CONTRAST DIAMOND TURNED

STYLE 5089

21" KOLA S 5 PAPRSKY
GLOSS DARK GREY CONTRAST DIAMOND TURNED

STYLE 5090

20" KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY
GLOSS SPARKLE SILVER

STYLE 5076

19" KOLA S 10 PAPRSKY
SATIN DARK GREY

STYLE 1039

20" KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY
GLOSS SILVER

STYLE 5089

20" KOLA S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY
GLOSS BLACK

STYLE 5089

71



Na snímku je interiér vozu HSE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Acorn a výbavou na přání.

5 | VYBERTE SI INTERIÉR

Druhá řada sedadel dělená v poměru 60:40, podélně posuvná, s nastavitelným 
sklonem opěradla

Sedadla lze podélně posouvat dopředu/dozadu v rozsahu 160 mm, což umožňuje 
flexibilně využívat prostor pro zavazadla nebo maximalizovat prostor pro nohy 
cestujících. Sedadla mají také nastavitelný sklon opěradla poskytující ještě větší pohodlí.

Druhá řada sedadel dělená v poměru 60:40, bez možnosti nastavení polohy (bez vyobrazení)

Pětimístný interiér je vybaven třemi pohodlnými sedadly vzadu, dělenými a sklopnými 
v poměru 60:40.

VYBERTE SI INTERIÉR – USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL

72



Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

*Pouze v kombinaci se zadními sedadly s manuálně ovládaným posuvem a sklonem. Není k dispozici u vozů s motorem P300e.
Kompletní seznam prvků a výbavy na přání naleznete v aktuálním ceníku a u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

Uspořádání sedadel 5+2*

Elegantně integrovanou třetí řadu sedadel si můžete zvolit, pokud potřebujete ještě vyšší 
úroveň praktičnosti. Sedadla jsou ideální pro děti a dospívající a také pro cestování dospělých 
osob na krátké vzdálenosti.

Jsou snadno přístupná po sklopení a odsunutí druhé řady sedadel dopředu. Složením třetí 
řady sedadel vznikne zavazadlový prostor s rovnou ložnou plochou, která je stejná jako 
u pětimístného modelu.
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A B C D E

KOMBINACE BAREV EBONY
(strana 76)

ACORN
(strana 76)

LIGHT OYSTER
(strana 76)

EBONY/ 
PROŠÍVÁNÍ V ODSTÍNU MARS RED

(strana 77)

LIGHT OYSTER/EBONY 
PROŠÍVÁNÍ V ODSTÍNU 

LIGHT OYSTER
(strana 77)

BARVA INTERIÉRU
Barva sedadel Ebony Acorn Light Oyster Ebony Light Oyster
Kobercové rohože Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony
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Discovery Sport 4 8 8 8 8 8 8 8 8 – – – – – – –
Discovery Sport S – 8 4 8 8 8 8 8 8 – – – – – – –
Discovery Sport SE – 8 4 8 8 8 8 8 8 – – – – – – –
Discovery Sport HSE – 8 – 4 – 8 8 – 8 – – – – – – –
Discovery Sport R-Dynamic – – – – – – – – – 4 8 8 8 8 8 8

Discovery Sport R-Dynamic S – – – – – – – – – – 8 4 8 8 8 8

Discovery Sport R-Dynamic SE – – – – – – – – – – 8 4 8 8 8 8

Discovery Sport R-Dynamic HSE – – – – – – – – – – 8 – 4 8 – 8

BARVA KAROSERIE
Fuji White 6 6 6 6 6

Narvik Black ˘ ˘ 6 ˘ ˘

Yulong White ˘ 6 6 ˘ 6

Indus Silver ˘ 6 6 ˘ 6

Eiger Grey 6 6 ˘ 6 ˘

Firenze Red ˘ 6 6 ˘ 6

Byron Blue 6 6 ˘ 6 ˘

Portofino Blue 6 ˘ 6 6 ˘

Santorini Black ˘ 6 6 ˘ ˘

Namib Orange ˘ 6 6 ˘ 6

Carpathian Grey 6 6 ˘ 6 ˘

Silicon Silver 6 ˘ 6 6 ˘

Výše uvedená tabulka je pouze vodítkem pro lepší orientaci. Podrobnější informace získáte u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

4 Standardní výbava   8 Výbava na přání   6 Dostupná kombinace   – Nedodává se   ˘ Kombinace doporučovaná designéry

VYBERTE SI KOMBINACE BAREV PRO INTERIÉR
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

1 2 3 4 5 6

KOMBINACE BAREV HORNÍ ČÁST VÝPLNÍ DVEŘÍ 
A LOKETNÍ OPĚRKA HORNÍ ČÁST VÝPLNÍ DVEŘÍ HORNÍ ČÁST 

PŘÍSTROJOVÉ DESKY
OBLOŽENÍ PO STRANÁCH 

STŘEDOVÉ KONZOLY ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA PROSTŘEDNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

A Ebony Ebony Ebony Ebony Chromovaná povrchová 
úprava Noble Ebony Ebony

B Acorn Ebony Acorn Ebony Chromovaná povrchová 
úprava Noble Ebony Acorn

C Light Oyster Ebony Light Oyster Ebony Chromovaná povrchová 
úprava Noble Ebony Light Oyster

D Ebony s prošíváním v odstínu Mars Red Ebony s prošíváním 
v odstínu Mars Red Ebony Ebony Chromovaná povrchová 

úprava Noble
Ebony s prošíváním 
v odstínu Mars Red Ebony

E Light Oyster/Ebony s prošíváním 
v odstínu Light Oyster

Ebony s dekorativním prvkem 
v odstínu Light Oyster Ebony Ebony Chromovaná povrchová 

úprava Noble Ebony s prošíváním Light Oyster Light Oyster

Vozidlo na snímku je model HSE v odstínu Byron Blue se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Acorn a výbavou na přání. 75



BAREVNÉ KOMBINACE INTERIÉRU 
VOZU DISCOVERY SPORT
Interiér modelu Discovery Sport ztělesňuje to nejlepší z moderního 
životního stylu. Výrazné linie a vynikající úroveň komfortu vytvářejí 
prostor, ve kterém budete rádi trávit čas se svou rodinou a přáteli. 
Na výběr je široká škála barevných kombinací a materiálů pro 
čalounění sedadel, které vyhoví jakémukoli vkusu.

Interiér na snímku: Discovery Sport S se sedadly čalouněnými kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony 
a leskle černým obložením.

Interiér na snímku: Discovery Sport HSE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Light Oyster 
a obložením v provedení Gloss Charcoal Oak.

Interiér na snímku: Discovery Sport SE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Acorn a obložením 
v provedení Natural Shadow Oak.

Interiéry na snímku slouží pouze pro představu o barvách a nereprezentují specifikace všech modelů.

Ebony

Acorn Light Oyster
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

Interiér na snímku: Discovery Sport R-Dynamic S se sedadly čalouněnými kůží s výraznou texturou v odstínu 
Ebony, prošíváním v odstínu Mars Red a obložením v provedení Titanium Mesh.

Interiér na snímku: Discovery Sport R-Dynamic HSE se sedadly čalouněnými kůží s výraznou texturou 
v odstínech Ebony/Light Oyster, prošíváním v odstínu Light Oyster a obložením v provedení Titanium Mesh.

KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU 
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC
Výhradně pro Discovery Sport R-Dynamic jsou k dispozici 
dvě výrazné barevné kombinace. Vzhled dotváří jedinečné 
prošívání na sedadlech a opěrkách hlavy.

Ebony s prošíváním v odstínu Mars Red

Light Oyster/Ebony s prošíváním v odstínu Light Oyster
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Nakonfigurujte si vozidlo podle svých představ na webové stránce landrover.cz

KROK 5 
VYBERTE SI INTERIÉR

Leskle černé obložení Obložení v provedení Titanium Mesh

Obložení v provedení Natural Shadow OakObložení v provedení Gloss Charcoal Oak

VYBERTE SI OBLOŽENÍ
Poté, co si zvolíte model, si můžete vybrat dokonalou kombinaci barev interiéru. 
Vyberte si ze čtyř různých obložení, kterými si můžete svůj vůz dále přizpůsobit.

OBLOŽENÍ

Na snímku je interiér vozu R-Dynamic HSE se sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Light Oyster/Ebony a výbavou na přání. 79



Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost vozidla. Nakonfigurujte si svůj vůz online na landrover.cz nebo se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
HomeLink® je registrovaná ochranná známka společnosti Gentex Corporation.
Vozidlo na snímku je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red s výbavou na přání.

6 |  VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ A DOPLŇKOVÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ
Při objednávání nového vozidla je k dispozici široká nabídka výbavy na přání pro montáž ve výrobě, kterou můžete vyjádřit svůj styl a sestavit si tak 
Discovery Sport s prémiovými prvky podle svých požadavků. Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla 
a příslušném trhu. Kompletní seznam prvků a výbavy na přání naleznete v aktuálním ceníku nebo u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

Nakonfigurujte si svůj Discovery Sport na webové stránce landrover.cz
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Více informací naleznete na webové stránce landrover.cz

KROK 6 
VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER

VÝBAVA EXTERIÉRU

Světlomety a osvětlení – podrobnosti na straně 55
Zatmavená skla
Determální čelní sklo
Čelní sklo, vyhřívané.

KOLA A PNEUMATIKY

Letní pneumatiky1

Ocelové náhradní kolo s užším profilem2

Plnohodnotná náhradní kola3

Pojistné matice kol.

VÝBAVA INTERIÉRU

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru
Cold Climate Pack zahrnuje vyhřívané čelní sklo, 
ostřikovače světlometů a vyhřívaný volant4

Čalounění stropu (odstín Light Oyster nebo Ebony)
Snímač kvality vzduchu
Ionizace vzduchu v interiéru
Vyhřívaný volant4

Volant obšitý kůží s dekorativními prvky v odstínu Atlas5

Volant obšitý velurem6

Kobercové rohože

Prémiové kobercové rohože
Kovové prahové lišty s nápisem Discovery
Osvětlené kovové prahové lišty s nápisem Discovery5 
(nápis R-Dynamic na vozech R-Dynamic5)
Vyhřívaná sedadla vpředu manuálně nastavitelná 
v 8 směrech7

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 12 směrech 
s hlavovými opěrkami manuálně nastavitelnými 
ve 2 směrech8

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 12 směrech, 
s paměťovou funkcí a hlavovými opěrkami manuálně 
nastavitelnými ve 2 směrech8 9

Vyhřívaná sedadla vpředu elektricky nastavitelná 
ve 12 směrech s hlavovými opěrkami manuálně 
nastavitelnými ve 2 směrech8

Vyhřívaná sedadla vpředu elektricky nastavitelná 
ve 12 směrech, s paměťovou funkcí a hlavovými 
opěrkami manuálně nastavitelnými ve 2 směrech8 9

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech, 
s paměťovou funkcí a hlavovými opěrkami manuálně 
nastavitelnými ve 2 směrech8 9 10

Vyhřívaná sedadla vpředu elektricky nastavitelná 
ve 14 směrech, s paměťovou funkcí a hlavovými 
opěrkami manuálně nastavitelnými ve 2 směrech8 9 10

Vyhřívaná a chlazená sedadla vpředu elektricky 
nastavitelná ve 14 směrech, s paměťovou funkcí 
a hlavovými opěrkami manuálně nastavitelnými 
ve 2 směrech8 9

Vyhřívaná a chlazená sedadla vpředu elektricky 
nastavitelná ve 14 směrech, s masážní a paměťovou 
funkcí a hlavovými opěrkami manuálně nastavitelnými 
ve 2 směrech9 10

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech, 
s masážní a paměťovou funkcí a hlavovými opěrkami 
manuálně nastavitelnými ve 2 směrech9 10

Vyhřívaná sedadla vpředu elektricky nastavitelná 
ve 14 směrech, s masážní a paměťovou funkcí 
a hlavovými opěrkami manuálně nastavitelnými 
ve 2 směrech9 10

Vyhřívaná sedadla vzadu s manuálně ovládaným 
posuvem a sklonem11.

INFORMAČNÍ 
A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Informační a zábavní systém – podrobnosti na stranách 
33, 59 a 63
Konektivita – podrobnosti na stranách 33 až 35
Audiosystémy – podrobnosti na stranách 40 až 43.

TECHNOLOGIE

Sledování hloubky brodu12

Adaptive Dynamics13 – podrobnosti na straně 31
Konfigurovatelný režim Dynamic14 – podrobnosti 
na straně 31
Prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360º15 – 
podrobnosti na stranách 49 a 50
Interaktivní displej řidiče16

Park Pack, Drive Pack a Driver Assist Pack – 
podrobnosti na stranách 47 až 49
Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry5

Activity Key
Secure Tracker17 a Secure Tracker Pro18 – 
podrobnosti na straně 53
Snímač vniknutí do vozidla.

PRAKTICKÉ FUNKCE

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru16

Dálkové ovládání garážových vrat (HomeLink®)19

Vnitřní zpětné zrcátko ClearSight Smart View – 
podrobnosti na straně 50
Dělicí síť do zavazadlového prostoru
Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru
Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru se sadou 
upevňovacích poutek pro zavazadla
Jízda s přívěsem – podrobnosti na straně 22
Integrovaná základna Click and Go – podrobnosti 
na straně 21.

Všechny funkce ve vozidle používejte, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla a příslušném trhu. 
Podrobné informace zjistíte v aktuálním ceníku nebo u autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

1Není k dispozici se 17" a 19" koly.  2Není k dispozici s odnímatelným tažným zařízením nebo elektricky ovládaným tažným zařízením při uspořádání sedadel 5+2.  3Velikost náhradního kola bude odpovídat velikosti běžných kol použitých na vozidle. 
Není k dispozici s uspořádáním sedadel 5+2.  4Není k dispozici v kombinaci s volantem obšitým velurem.  5Standardní součást verze výbavy HSE.  6Není k dispozici v kombinaci s vyhřívaným volantem. Pouze v kombinaci s interiérem čalouněným imitací 
kůže Luxtec a velurem.  7Pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými textilní tkaninou.  8Pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými kůží s výraznou texturou nebo sedadly čalouněnými velurem a imitací kůže Luxtec.  9Pouze v kombinaci s elektricky 
nastavitelnými a sklopnými, vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí na straně řidiče a osvětlením bezprostředního okolí vozu.  10Pouze v kombinaci se sedadly čalouněnými kůží Windsor a s elektricky nastavitelnými a sklopnými, 
vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací a paměťovou funkcí a osvětlením bezprostředního okolí vozu.  11Pouze v kombinaci s vyhřívanými sedadly vpředu nebo vyhřívanými a chlazenými sedadly vpředu.  12Pouze v kombinaci s prostorovou 
kamerou s rozsahem pokrytí 360º a s elektricky nastavitelnými a sklopnými, vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí na straně řidiče osvětlením bezprostředního okolí vozu.  13Pouze v kombinaci se senzorově řízenou regulací 
dosahu světlometů. Není k dispozici u vozů s motory D150 a P300e.  14Není k dispozici u vozů s motorem D150.  15Pouze v kombinaci se systémem sledování hloubky brodu a s elektricky nastavitelnými a sklopnými, vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky 
se samostmívací funkcí na straně řidiče a osvětlením bezprostředního okolí vozu.  16Standardní součást výbavy S a SE.  17Není k dispozici se systémem Secure Tracker Pro.  18Pouze v kombinaci s bezklíčovým přístupovým systémem – Keyless Entry. 
Není k dispozici se systémem Secure Tracker Pro.  19Pouze v kombinaci s vnitřním zpětným zrcátkem se samostmívací funkcí nebo vnitřním zpětným zrcátkem ClearSight Smart View.
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VYBERTE SI DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER GEAR
K dispozici je široká nabídka elegantního, odolného a praktického příslušenství, se kterým si můžete Discovery Sport doladit podle svých představ. 
Příslušenství lze zakoupit u autorizovaného prodejce vozů Land Rover a nechat instalovat v kterékoli fázi života vozu. Nejen když je nový. 
Veškeré schválené příslušenství Land Rover je navrhováno a vyráběno podle stejných standardů, kterými se řídí originální vybavení vašeho vozidla.

Další informace a úplný seznam prvků na přání a příslušenství Land Rover Gear získáte při konfiguraci svého vozu Discovery Sport na adrese landrover.cz

Vozidlo na snímku je R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red vybavený střešním boxem na zavazadla, pevnými bočními nášlapy a výbavou na přání.82



Nakonfigurujte si vůz podle svých představ na webové stránce landrover.cz

Pevné boční nášlapy

Sedadlo v zavazadlovém prostoru

FUNKCE A TECHNOLOGIE

Sedadlo v zavazadlovém prostoru 
Vyjímatelné sedadlo v zavazadlovém prostoru je určeno k občasnému použití 
a nabízí komfortní sezení na prahu zavazadlového prostoru. Je upevněné 
k podlaze zavazadlového prostoru. Dodává se s úložným vakem s logem 
Land Rover, který se v době, kdy se nepoužívá, připevňuje na opěradlo 
sedadla druhé řady.
Sluneční clony 
Boční okna – druhá řada 
Boční okna – třetí řada 
Sluneční clony se snadno instalují i odnímají. Cestujícím poskytují ochranu 
před teplem a ostrým slunečním svitem a zvyšují tak pohodlí v interiéru.

Sluneční clona na čelní sklo 
Clona proti slunečnímu ultrafialovému záření na čelní sklo odráží sluneční 
paprsky a pomáhá udržovat nízkou teplotu v interiéru za horkého počasí.
Středová loketní opěrka s integrovanou chladicí/ohřívací schránkou 
Středová loketní opěrka pro cestující na zadních sedadlech současně slouží 
jako chladicí/ohřívací schránka na potraviny a nápoje. Schránka je vybavena 
kůží obšitým víkem, upevněna bezpečnostním pásem prostředního sedadla 
a napájena ze zadní zásuvky. Ideální na dlouhé cesty s rodinou.

DESIGN EXTERIÉRU

Pevné boční nášlapy1 
Pevné boční nášlapy usnadňují nejen nastupování a vystupování, ale zlepšují 
i přístup ke střeše vozu. Mezi úpravy vylepšující vzhled vozu patří lesklá vnější 
hrana z ušlechtilé oceli a protiskluzová povrchová úprava z pryže.
Kryty vnějších zpětných zrcátek, chromovaná povrchová úprava Noble 
Kryty vnějších zpětných zrcátek s chromovanou povrchovou úpravou Noble 
doplňují styl exteriéru Discovery Sport. Tyto elegantní stylové prvky ladí 
s vnějším designem vozu.

Boční ochranné rámy1 
Boční ochranné rámy jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli s vysoce lesklou 
povrchovou úpravou. Jejich robustní terénní vzhled doplňuje vnější 
design vozidla.
Boční ochranné lišty2 
Vylepšují vzhled boční části a chrání dveře vašeho vozu před poškozením 
od vedle stojících vozidel.

1Montáž pevných bočních nášlapů nebo bočních ochranných rámů může ovlivnit terénní vlastnosti vozidla. 
2Není kompatibilní s funkcí sledování hloubky brodu.
Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost vozidla. Nakonfigurujte si svůj vůz online na landrover.cz 
nebo se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Land Rover.

KROK 6 
VYBERTE SI VÝBAVU NA PŘÁNÍ A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ LAND ROVER GEAR

83



Přenosný mycí systém

Prahové lišty, osvětlené

DESIGN INTERIÉRU

Sportovní kryty pedálů 
Leštěné sportovní kryty pedálů z ušlechtilé oceli se snadno nasazují a jsou 
vybaveny decentními úchyty, které přispívají k dokonalému vzhledu.
Páčky pro manuální řazení – hliníkové/hliníkové červené 
Elegantními hliníkovými páčkami pro manuální řazení dovedete vzhled volantu 
vozu k dokonalosti. Páčky pro manuální řazení jsou leštěné, anodizované 
a ručně kartáčované, čímž získávají výjimečnou odolnost vůči opotřebení 
a špičkový vzhled.

Osvětlené prahové lišty 
Osvětlené prahové lišty s nápisem Discovery pro stranu řidiče 
a spolujezdce vpředu.
Prémiové kobercové rohože 
Sada luxusních, na míru vyrobených kobercových rohoží s dlouhým vlasem 
z materiálu o hmotnosti 780 g/m2, s nepropustnou podkladovou vrstvou, 
dotváří příjemnou atmosféru v interiéru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZVÍŘATA

Prošívaná vložka do zavazadlového prostoru 
Na míru vyrobená vložka zakrývá a chrání všechny části zavazadlového 
prostoru, kde se nachází koberec, včetně podlahy, druhé řady sedadel a stěn. 
Je vyrobena z měkké prošívané textilie s integrovanou pryžovou podkladovou 
vrstvou a odnímatelným chráničem nárazníku. Snadno se otírá a je ideální pro 
všechny, kdo v zavazadlovém prostoru pravidelně převážejí psy a jiná zvířata.
Miska na vodu s ochranou proti rozlití 
Miska na vodu s ochranou proti rozlití je praktické řešení, které lze použít při 
přepravě nebo mimo vozidlo. Vyznačuje se důmyslným konstrukčním prvkem, 
který směřuje rozčeřenou vodu do středu misky, což je ideální řešení pro 
všechny, kdo ve vozidle pravidelně převážejí psy a jiná zvířata.
Přenosný mycí systém 
Přenosný mycí systém je určený k použití mimo vozidlo a nabízí praktické 
řešení, které umožňuje mytí zvířat před přepravou nebo omytí jiného vybavení, 
od kol po neopreny. Podle zvoleného nastavení zajistí přenosný mycí systém 
souvislý proud vody z nástavce ve stylu sprchové hadice po dobu minimálně 
2 minut. Systém nevyžaduje použití baterií či externího napájení, neboť 
využívá tlak získaný při plnění z kohoutku. Pokud plníte nádrž mimo domov, 
lze vodu natlakovat pomocí integrovaného ručního čerpadla. Obsahuje brašnu 
s držadlem a logem Land Rover.

Skládací nosič zvířat 
Skládací nosič zvířat poskytuje bezpečí a pohodlí při přepravě domácích 
mazlíčků. Ideální pro všechny, kdo v zavazadlovém prostoru vozidla pravidelně 
převážejí psy a jiná zvířata. Vyztužené popruhy a rohy zajišťují prémiový vzhled, 
boční kapsa pak představuje praktický úložný prostor pro další příslušenství 
pro zvířata nebo malé předměty.
Rampa pro zvířata 
Rampa díky optimálním rozměrům a úhlu sklonu umožňuje zvířatům snadný 
přístup do zavazadlového prostoru a majitel tak svého mazlíčka nemusí zvedat. 
Ideální pro všechny, kdo v zavazadlovém prostoru pravidelně převážejí psy 
a jiná zvířata.

1Při instalaci mříže do zavazadlového prostoru v celé nebo poloviční výšce interiéru ve vozech s uspořádáním sedadel 5 + 2 nelze použít 3. řadu sedadel.  2Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro 
veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše.  3Maximální nosnost minus hmotnost příslušenství instalovaného na střechu.  4Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství instalovaného na střeše.84



Více informací naleznete na webové stránce landrover.com/gear
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Nosič jízdních kol s upevněním za kolo

Dělicí přepážka na mříž zavazadlového prostoru

OCHRANA INTERIÉRU

Vana do zavazadlového prostoru 
Vodotěsná vana z polotuhého materiálu má na třech stranách zvýšené okraje, 
které chrání koberec na podlaze a bočních stěnách zavazadlového prostoru 
před znečištěním a vlhkostí.
Pryžová rohož do zavazadlového prostoru 
Nepropustná pryžová rohož přispívá k ochraně koberce v zavazadlovém 
prostoru před znečištěním.
Luxusní kobercové rohože 
Sada luxusních, na míru vyrobených kobercových rohoží s dlouhým vlasem 
z materiálu o hmotnosti 2 050 g/m2, s nepropustnou podkladovou vrstvou, 
dotváří příjemnou atmosféru v interiéru.

Mříž do zavazadlového prostoru1 – v celé nebo poloviční výšce interiéru 
Brání vniknutí zavazadel do prostoru pro cestující. Design mříže do 
zavazadlového prostoru byl optimalizován pro funkci sklápění druhé 
řady sedadel.
Dělicí přepážka na mříž zavazadlového prostoru 
Dělicí přepážku lze instalovat na mříž zavazadlového prostoru za účelem 
rozdělení zavazadlového prostoru na dvě části.

PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič jízdních kol na tažné zařízení 
Nosič kol na tažné zařízení je opatřen jednostranným rychloupínacím 
mechanismem pro upevnění na tažné zařízení. Pomocí pedálu ho lze odklonit 
od vozidla, aby byl umožněn snadný přístup k víku zavazadlového prostoru. 
Víko zavazadlového prostoru lze otevřít s nosičem v přepravní i odkloněné 
poloze. Nosič kol z hliníku a jiných lehkých materiálů je opatřen zadním 
osvětlením a upevněním pro registrační značku a je uzamykatelný. Nosič je 
vybaven sklápěcím/posuvným mechanismem, který umožňuje snadné složení 
v době, kdy se nepoužívá. Držák s funkcí ráčny zajišťuje bezpečné uchycení kol. 
Maximální nosnost nosiče 2 jízdních kol je 40 kg a nosnost nosiče 3 jízdních kol 
je 51 kg (maximální hmotnost jednoho kola je 20 kg).
Nosič jízdních kol s upevněním za kolo2 
Uzamykatelný nosič s upevněním za kolo je navržen pro přepravu jednoho 
jízdního kola s hmotností do 20 kg.
Střešní box na zavazadla2 3 
Střešní box na zavazadla s leskle černou povrchovou úpravou. Otevírá se 
z obou stran a je uzamykatelný. Střešní box je vybaven rychloupínacím 
systémem pro snadné a rychlé připevnění ke střešnímu nosiči. 
Vnější rozměry: délka 1 750 mm, šířka 820 mm, výška 450 mm.
Objem 410 litrů. Maximální nosnost 75 kg. Maximální nosnost 
střechy činí 60 kg, pokud je vůz vybaven letními pneumatikami.

Nosič Aqua pro vybavení na vodní sporty2 4 
Nosič pro windsurfingové prkno, kánoi nebo kajak. Zahrnuje uzamykatelný 
víceúčelový držák pro přepravu vesel nebo pádel. Funkce sklopení usnadňuje 
nakládání a vykládání vybavení. Ve výbavě nechybí upevňovací popruhy 
a pryžové podpěry pro dosažení optimálního rozložení hmotnosti a ochranu 
kajaku a vozidla před poškozením. Maximální nosnost 45 kg.
Nosič lyží/snowboardů2 4 
Nosič pro čtyři páry lyží nebo dva snowboardy obsahuje posuvné příčníky pro 
snadné nakládání a je rovněž uzamykatelný. Nosnost 36 kg.

Vždy je nutné brát zřetel na maximální nosnost střechy vozidla a nosnost nepřekračovat.
Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem 
a negativně tak ovlivňovat funkci navigačního systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno.
Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost vozidla. Nakonfigurujte si svůj vůz online na landrover.cz 
nebo se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Land Rover.
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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 jiná 
vozidla jednoduše nedostanou, a navíc v nedostižném stylu. S cílem podpořit 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.

ZKUŠEBNÍ JÍZDY EXPERIENCE DRIVE ADVENTURE TRAVEL

Probuďte v sobě dobrodruha a poznejte legendární schopnosti vozů Land Rover na vlastní 
kůži. Pod odborným vedením nejlepších světových instruktorů navštívíte nejúchvatnější 
a nejnáročnější terény a prověříte vozidlo na hranici jeho možností.

landrover.com/experience

Jízdy Adventure Travel organizované značkou Land Rover vám nabízejí jedinečnou příležitost 
seznámit se s dobrodružným duchem našich vozidel v úchvatném prostředí arktických 
sněhových plání či velkolepých písečných dun Namibie.

landrover.com/adventure
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SVĚT ZNAČKY LAND ROVER

PROHLÍDKY VÝROBNÍCH ZÁVODŮ DIVIZE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

Toto je jedinečná příležitost prohlédnout si naše špičkové výrobní závody a podívat se, 
kde vznikají nejnovější vozy. Prohlídky pod vedením zkušených průvodců nabízejí pohled 
do zákulisí a ukazují, jak značka Land Rover kombinuje bezkonkurenční řemeslné zpracování 
s nejmodernější robotikou.

landrover.com/tours

Land Rover vítězí na všech frontách, ať už svým prvotřídním luxusem, vzrušujícím výkonem 
nebo mimořádnými terénními schopnostmi. Divize Special Vehicle Operations posouvá laťku 
ještě výš. Nabízí absolutní vrchol konstrukčního a designového umění značky Land Rover. 
V každém voze se snoubí nedostižná kultivovanost, výkon a nejmodernější technologie. 
Proto logo SV tolik znamená.

landrover.com/svo

Sledujte nás na:
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Naše nejnovější kolekce oblečení a příslušenství pro životní styl se vyznačuje znamenitým 
designem a je vyrobena s maximální pozorností věnovanou detailům, stejně jako naše vozy. 
Je inspirována naší jedinečnou historií a obsahuje položky, ze kterých si vyberou všichni 
členové vaší rodiny.

landrover.com/collection

KOLEKCE LAND ROVER PRO ŽIVOTNÍ STYL

Jako majitel vozu Land Rover se můžete dvakrát ročně po dobu prvních tří let odběru 
zdarma začíst do tohoto oceňovaného magazínu, který nabízí kvalitní fotografie, 
autentické reportáže a názory odborníků. Magazín Onelife vás přenese přímo do centra 
dění a pozoruhodných dobrodružství, a současně vás bude informovat o nejnovějších 
inovacích, designu a lifestylových doplňcích.

landrover.com/onelife

MAGAZÍN ONELIFE
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Čestnost. Odvaha. Hrdost. To jsou hodnoty, které značka Land Rover sdílí se svými partnery. 
Ať už se jedná o akci Invictus Games, společnost Virgin Galactic nebo tým British and 
Irish Lions, všechny vedou výjimeční lidé. Lidé, kteří posouvají své schopnosti až na 
hranice možností a vyznávají náš slogan „Above and Beyond“.

landrover.com/partnerships

PARTNERSTVÍ ZNAČKY

Již od roku 1954 značka Land Rover hrdě podporuje humanitární práci Mezinárodního hnutí 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Tato ambiciózní globální spolupráce pomohla 
prostřednictvím vozidel, financování a společných zkušeností zlepšit životy více než jednoho 
milionu lidí na čtyřech kontinentech.

landrover.com/responsibility

Sledujte nás na:

HUMANITÁRNÍ PARTNERSTVÍ
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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, 2020. 1L5502020000BCZCS01P

VAŠE JISTOTA

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Když k nám přivezete svůj Land Rover, ověříme prostřednictvím nejmodernějších 
diagnostických přístrojů stav veškerých mechanických a elektronických systémů. 
Kvalifikovaní technici používají nástroje navržené specificky pro vozy naší značky 
a instalují pouze originální díly Land Rover a příslušenství. Vybrat si můžete z řady 
servisních plánů. Společně s praktickými asistenčními službami vyřeší veškeré 
starosti spojené s údržbou vozu.

Další informace získáte u autorizovaného prodejce vozů Land Rover  
nebo po vyhledání hesla „Vlastnictví vozu Land Rover“.

ASISTENČNÍ SLUŽBA LAND ROVER
Land Rover poskytuje asistenční služby motoristům v nouzi, ať už se jedná o nepojízdnost 
v důsledku poruchy vozu, nehodu nebo méně závažnější problémy, jako je například 
defekt. Na naše asistenční služby se můžete spolehnout v jakékoli situaci, ať jste kdekoli.

Více informací naleznete v příručce Výhody záruky nebo po vyhledání hesla 
„Asistenční služba Land Rover“. Rovněž vám je ochotně sdělí nejbližší autorizované 
servisní středisko Land Rover.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
Cesta ke klíčům od vlastního vozu Land Rover ještě nikdy nebyla tak snadná. A je cenově 
dostupnější, než si možná myslíte. Ať se rozhodnete pro nový nebo použitý vůz k osobnímu 
využití či podnikání, předložíme vám vždy nabídku, s níž budete mít vše pod kontrolou.

Další informace získáte u autorizovaného prodejce vozů Land Rover  
nebo po vyhledání hesla „Financování Land Rover“.

FIREMNÍ VOZOVÉ PARKY A PODNIKATELÉ
Land Rover jako prémiový výrobce nabízí klientům vysoce atraktivní modely a příkladný 
zákaznický servis. Ocení je i provozovatelé firemních vozových parků a podnikatelé. 
Osobitá, schopná a všestranná vozidla Land Rover mají nízké celkové náklady na vlastnictví 
díky vysokým zůstatkovým hodnotám, konkurenceschopným cenám za servisní služby, 
údržbu i opravy a pozoruhodným hodnotám spotřeby paliva a emisí CO2.

Naše poprodejní služby vychází vstříc potřebám zákazníků. Správcům firemních vozových 
parků a podnikatelům zajistí naprosto spolehlivý a optimální technický stav vozidel 
Land Rover a náklady udrží na minimu.

Veškeré podrobnosti se dozvíte po vyhledání hesla „Land Rover – firemní vozové 
parky a podnikatelé“.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu 
a výroby svých vozů, dílů a příslušenství. Tomu odpovídá průběžný vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost 
věnovanou aktuálnosti dat nelze tuto publikaci považovat za neomylného průvodce nejnovějšími specifikacemi, 
ani za nabídku k prodeji konkrétního vozidla, dílu nebo příslušenství. Distribuční partneři a autorizovaní prodejci 
nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za Jaguar Land Rover Limited 
právně závazná prohlášení nebo ujištění.
Obrázky slouží pouze pro ilustrační účely. Reprodukované barvy se 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. Zkontrolujte si dostupnost barev a aktuální 
specifikace u autorizovaného prodejce vozů Land Rover. Distribuční partneři a 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.
Land Rover exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional.
Vozidlo vlevo a na přední a zadní straně obálky je model R-Dynamic HSE v odstínu Firenze Red s výbavou na přání.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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MOTORY
Vyberte si z nabídky vznětových a zážehových motorů nebo motorů s technologií PHEV. Tyto motory jsou navrženy pro čisté a účinné spalování a všechny 
jsou vybaveny technologií Stop/Start. Všechny motory s pohonem všech kol (AWD) disponují chytrým dobíjením akumulátoru rekuperací kinetické energie.

Nakonfigurujte si svůj Discovery Sport na webové stránce landrover.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE
VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ  

MOTOR PHEV
POHONNÁ JEDNOTKA D150 D180 D240 P200 P250 P300е
Částečně hybridní automobil (MHEV) – 4 4 4 4 4 –
Převodovka manuální automatická automatická automatická automatická automatická automatická

Hnací ústrojí pohon předních kol  
(FWD)

pohon všech kol  
(AWD)

pohon všech kol  
(AWD)

pohon všech kol  
(AWD)

pohon všech kol  
(AWD)

pohon všech kol  
(AWD)

pohon všech kol  
(AWD)

Nejvyšší výkon (k při ot/min) 150/4 000 150/4 000 180/4 000 240/4 000 200/5 500 249/5 500 309*/5 500*
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) 380/1 750–2 500 380/1 750–2 500 430/1 500–3 000 500/1 500–3 000 320/1 250–4 500 365/1 400–4 500 540*/2 000-2 500*
Zdvihový objem (cm³) 1 999 1 999 1 999 1 999 1 997 1 997 1 497
Počet válců/ventilů na válec 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4
Uspořádání válců příčné příčné příčné příčné příčné příčné příčné
Vrtání/zdvih (mm) 83/92,35 83/92,35 83/92,35 83/92,35 83/92,29 83/92,29 83/92,35
Kompresní poměr (:1) 15,5 +/– 0,5 15,5 +/– 0,5 15,5 +/– 0,5 15,5 +/– 0,5 10,5 +/– 0,5 10,5 +/– 0,5 10,5

4 Standardní výbava   – Nedodává se

*V kombinaci s elektromotorem.

Nakonfigurujte si vůz podle svých představ na webové stránce landrover.cz



*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.  
**WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO₂ osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. 
Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Uvedené hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ jsou zjištěné podle nařízení EU 2017/1151 v platném znění na základě 
WLTP cyklu, které byly pro srovnání přepočítány zpětně na hodnoty NEDC. Nejnižší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, 
že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO2, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.

Nakonfigurujte si vůz podle svých představ na webové stránce landrover.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE
VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ  

MOTOR PHEV
D150 D180 D240 P200 P250 P300e

HOSPODÁRNOST – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)* Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A
Sedadla 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5

Spotřeba paliva
NEDC2

Město (l/100 km) 6,3/6,5 6,7/6,9 6,4/6,5 6,5/6,6 6,6/6,7 6,7/6,9 7,3/7,6 7,6/7,8 9,8/10,0 10,0/10,1 9,8/10,0 10,0/10,2 -
Mimo město (l/100 km) 4,7/4,9 5,1/5,3 5,0/5,1 5,1/5,3 5,1/5,2 5,2/5,3 5,6/5,7 5,8/6,0 6,6/6,7 6,8/6,9 6,8/6,9 6,9/7,0 -
Kombinovaná (l/100 km) 5,3/5,5 5,7/5,9 5,5/5,6 5,6/5,8 5,6/5,7 5,8/5,9 6,2/6,4 6,5/6,7 7,8/7,9 8,0/8,1 7,9/8,0 8,0/8,2 2,0

Emise CO2

NEDC2

Město (g/km) 165/171 175/181 167/171 171/174 172/176 176/181 191/198 199/206 222/226 226/230 223/227 227/231 -
Mimo město (g/km) 125/128 134/138 130/133 135/138 133/136 137/140 147/151 153/157 151/153 154/157 153/156 157/159 -
Kombinované (g/km) 140/144 149/154 144/147 148/152 147/150 152/155 163/168 170/175 177/179 180/183 179/182 183/185 46

HOSPODÁRNOST – WLTP**
Sedadla 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5

Spotřeba paliva
WLTP

Nízká (l/100 km) 7,6-8,3/7,8-8,4 9,3-9,7/9,4-9,7 9,8-10,2/9,9-10,2 9,7-10,3/9,9-10,3 12,8-13,5/13,0-13,6 12,8-13,5/13,1-13,6 –
Střední (l/100 km) 5,8-6,6/6,1-6,8 6,8-7,3/7,0-7,4 7,7-8,3/7,8-8,3 7,2-7,7/7,3-7,8 9,3-9,9/9,5-10,0 9,3-10,0/9,5-10,0 –
Vysoká (l/100 km) 5,0-5,9/5,2-6,0 5,8-6,4/6,0-6,5 5,3-6,0/5,4-6,0 6,0-6,6/6,2-6,6 7,7-8,4/7,8-8,4 7,8-8,5/7,9-8,5 –
Mimořádně 
vysoká (l/100 km) 6,1-6,9/6,3-7,1 7,1-7,6/7,2-7,7 7,0-7,6/7,1-7,6 7,1-7,7/7,2-7,7 9,1-9,8/9,2-9,8 9,2-9,9/9,3-9,9 –

Kombinovaná (l/100 km) 5,9-6,7/6,1-6,9 6,9-7,4/7,1-7,5 7,0-7,6/7,1-7,6 7,1-7,7/7,3-7,7 9,2-9,9/9,3-9,9 9,3-9,9/9,4-10,0 1,6-2,0

Emise CO2

WLTP

Nízké (g/km) 204-224/211-228 243-253/247-255 258-267/261-269 253-269/259-272 290-305/295-307 291-305/296-307 –
Střední (g/km) 157-179/164-184 178-192/182-195 201-217/206-218 188-203/193-205 210-225/215-227 211-226/216-227 –
Vysoké (g/km) 136-158/141-163 153-168/157-171 139-156/143-157 158-173/161-174 174-190/178-191 176-191/179-192 –
Mimořádně 
vysoké (g/km) 164-187/169-191 185-199/188-201 184-200/187-199 187-202/190-201 205-222/208-221 208-224/211-223 –

Kombinované (g/km) 159-182/165-186 181-195/185-198 183-199/187-199 187-202/191-203 208-224/212-225 210-225/214-226 36-44

HOSPODÁRNOST 
Objem palivové nádrže – využitelný (l) 65 65 65 65 67 67 57
Nádrž na kapalné aditivum pro úpravu výfukových 
plynů u vznětových motorů (DEF) – využitelný objem (l) 17 17 17 17 – – –

Dojezd v režimu elektrického pohonu, třída A, 
kombinovaný provoz (NEDC2) km – – – – – – 64*

Dojezd v režimu elektrického pohonu, 
kombinovaný provoz (WLTP) km – – – – – – 62**

ÚDAJE O ELEKTROMOTORU
Nejvyšší výkon v k (kW) – – – – – – 109 (80)
Nejvyšší točivý moment (Nm) – – – – – – 260

– Nedodává se 
Třída A (17", 18" a 20" kola)  
Třída B (19" a 21" kola)



*Pokud je vůz vybaven 18" koly, nejvyšší rychlost je 221 km/h.  **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 letními pneumatikami, maximální nosnost střechy činí 60 kg.
Další informace naleznete na webové stránce landrover.cz, kde si lze nakonfigurovat vozidlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE
VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ  

MOTOR PHEV
PROVOZNÍ VLASTNOSTI D150 D180 D240 P200 P250 P300e
Sedadla 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5
Zrychlení 0–100 km/h (s) 11,1/11,4 11,4/11,8 9,7/10,1 7,7/7,9 9,0/9,2 7,6/7,8 6,6
Nejvyšší rychlost (km/h) 194/193 190/188 202/201 220/219 207/206 225*/224* 209

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd
jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

třmen s protilehlými 
písty, kotouče z lehké 

slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

třmen s protilehlými 
písty,  

kotouče z lehké slitiny

třmen s protilehlými 
písty, kotouče z lehké 

slitiny

Průměr předních kotoučů (mm) 325 (17" kola)/ 
349 (18"–20" kola)

325 (17" kola)/ 
349 (18"–20" kola)

325 (17" kola)/ 
349 (18"–21" kola) 349 325 (17" kola)/ 

349 (18"–21" kola) 349 349

Konstrukce zadních brzd
jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen,  

kotouče z lehké slitiny

jednopístkový,  
plovoucí třmen, 

kotouče z lehké slitiny
Průměr zadních kotoučů (mm) 300/325 300/325 300/325 325 300/325 300/325 325
Průměr parkovací brzdy (mm) 300/325 300/325 300/325 325 300/325 300/325 325

HMOTNOST (kg)**
Sedadla 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5
Pohotovostní hmotnost (EU)† 1 844/1 926 1 948/2 028 1 948/2 028 2 009/2 090 1 901/1 979 1 939/2 017 2 168
Pohotovostní hmotnost (DIN)†† 1 769/1 851 1 873/1 953 1 873/1 953 1 934/2 015 1 826/1 904 1 864/1 942 2 093
Celková hmotnost vozu (GVW) 2 440/2 640 2 590/2 750 2 590/2 750 2 620/2 750 2 550/2 700 2 550/2 700 2 750

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Sedadla 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5
Nebrzděný přívěs 750 750 750 750 750 750 750
Maximální přípustná hmotnost přívěsu až 1 800/až 1 800 až 2 200/až 2 200 až 2 500/až 2 200 až 2 500/až 2 200 až 2 000/až 2 000 až 2 000/až 2 000 až 1 600
Maximální přípustné svislé zatížení 
hlavice tažného zařízení 100 100 100 100 100 100 100

Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 4 240/4 440 4 790/4 950 5 090/4 950 5 120/4 950 4 550/4 700 4 550/4 700 4 350

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy 
(včetně příčných střešních nosičů)‡ 75 75 75 75 75 75 75

Nakonfigurujte si vůz podle svých představ na webové stránce landrover.cz



ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

Celková délka: 4 597 mm

Délka za druhou  
řadou sedadel: 967 mm

Délka za první  
řadou sedadel: 1 824 mm

Rozvor: 2 741 mm

Šířka se sklopenými zrcátky: 2 069 mm 
Šířka včetně zrcátek: 2 173 mm

Rozchod kol vzadu†:  
1 623,0 mm – 1 642,7 mm

Rozchod kol vpředu**:  
1 625,2 mm – 1 635,6 mm

Šířka 
zavazadlového 

prostoru: 
1 323 mm

Výška: 
1 727 mm

*Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA. Mokrý: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou. Obrázky znázorňují nesklopená sedadla 
v poloze zcela vpředu.  **Rozchod kol vpředu u vozů s motory D240, P250 a P300e: 1 625,6 – 1 635,6 mm.  †Rozchod kol vzadu u vozů s motorem D150: 1 623,0 – 1 642,2 mm. Rozchod kol vzadu u vozů s motorem P300e: 1 632,1 – 1 642,2 mm. 
††Hodnoty uvedené v závorkách platí pouze pro verze R-Dynamic.  ‡Pouze modely PHEV.
Montáž bočních ochranných rámů a pevných bočních nášlapů může ovlivnit terénní schopnosti vozidla. Náročná jízda v terénu vyžaduje důkladné proškolení a zkušenosti.

Standardní světlá výška
Se střešní anténou: 1 727 mm

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/
vzadu se standardní střechou: 1 003 mm/984 mm
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/
vzadu s panoramatickým střešním oknem: 1 049 mm/1 013 mm

Prostor pro nohy
Maximální prostor pro nohy vpředu: 993 mm  
Maximální prostor pro nohy, druhá řada sedadel: 968 mm 
Maximální prostor pro nohy, třetí řada sedadel: 655 mm

Rozměry zavazadlového prostoru
Výška 757 mm, šířka 1 323 mm 
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 1 107 mm 
5 sedadel
Maximální objem zavazadlového prostoru za první 
řadou sedadel: 
Suchá metoda*: 1 574 litrů 
Mokrá metoda*: 1 794 litrů 
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za druhou řadou sedadel: 
Duchá metoda*: 963 litrů 
Mokrá metoda*: 1 179 litrů 
Uspořádání sedadel 5+2
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za první řadou sedadel: 
Suchá metoda*: 1 451 litrů 
Mokrá metoda*: 1 651 litrů 
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za druhou řadou sedadel: 
Suchá metoda*: 840 litrů 
Mokrá metoda*: 1 036 litrů 
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za třetí řadou sedadel: 
Suchá metoda*: 115 litrů 
Mokrá metoda*: 157 litrů

Světlá výška
Standardní světlá výška: 212 mm

A B C
Nájezdový úhel vpředu Přechodový úhel Nájezdový úhel vzadu

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

Průměr otáčení
Stopový: 11,8 m 
Obrysový: 12,14 m 
Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,31

Brodivost
Maximální brodivost: 600 mm


