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Waarborg
Elke nieuwe Land Rover wordt geleverd met een algemene waarborg van 3 jaar / 100.000 km, afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt.

Land Rover Assistance
Wanneer u een nieuwe Land Rover koopt, geniet u gedurende 3 jaar van een gratis bijstandsverzekering doorheen Europa. Hebt u pech of een ongeval, dan zorgt Land Rover dat u uit de
nood geholpen wordt, hetzij door een plaatselijke pechverhelping, hetzij door sleping van uw voertuig en het leveren van een vervangwagen. Bij pech in het buitenland repatriëren wij uw 

Land Rover en zijn passagiers.

Land Rover Financial Services
Land Rover Financial Services biedt een brede waaier van financiële diensten aan om de aankoop van uw nieuwe Land Rover te helpen financieren. De producten van Land Rover Financial
Services kunnen afgestemd worden op uw persoonlijke en zakelijke behoeften. Raadpleeg uw plaatselijke Land Rover-verdeler voor meer informatie over de financiële dienstverlening van 

uw Land Rover.

Land Rover Insurance
Land Rover Insurance* is een autoverzekering ontworpen door en voor Land Rover.

 U geniet niet enkel van een zeer uitgebreide dekking maar eveneens van een zeer competitieve premie. Bij ongeval  zorgt uw officiële Land Rover-concessiehouder voor een vlotte 
schaderegeling: hij stelt de expert aan, voert de herstelling uit, volgens de stricte veiligheidsnormen voorgeschreven door de constructeur, beheert de administratieve afhandeling en 

regelt de betaling van de herstelling rechtstreeks met Land Rover Insurance. Een exclusieve service, getekend Land Rover Insurance.
* Amazon Insurance NV (CBFA nr 1023) is actief onder de handelsnaam Land Rover Insurance.

Hoewel Land Rover al het mogelijke doet om te garanderen dat al de details in deze publicatie correct zijn bij het ter perse gaan, streven we voortdurend naar verbetering en behouden we ons daarom het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder kennisgeving. Details van specificaties 
en uitrusting zijn ook vatbaar voor verandering om te voldoen aan de lokale omstandigheden en vereisten van de markt en niet alle producten zijn beschikbaar in elke markt. Sommige voertuigen worden getoond met accessoires of opties. Deze producten kunnen van markt tot markt verschillen. Uw 

Land Rover-dealer zal u graag de recentste gegevens verstrekken. Land Rover verdelers zijn geen agenten van Land Rover en zijn in geen geval bevoegd om Land Rover te engageren tot uitdrukkelijke of impliciete verbintenissen of offertes.

Concessiehouder
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Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen
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Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.

De uitrusting van de HSE  
aangevuld of vervangen door

Panoramisch schuifdak

Schakelhendels aan het stuur

Zijdorpels en uithoeken van voor-& achterbumper volledig in 
koetswerkkleur

Privacy Glass

Voorstoelen met 16-/16-voudige verstelling: elektrische 
langsverstelling (voor/achter), zithoogte (omhoog/omlaag), 
zithoek (groter/kleiner), rugleuning (voor/achter), lendensteun 
(in/uit & omhoog/omlaag), verstelbare zijwangen (smaller/
wijder), armsteun, en handmatig verstelbare hoofdsteun. Tevens 
met memoryfunctie.

Verwarmde zetels voor en achter

Tapijten voor en achter

Elektrochromatische buitenspiegels

‘Morzine’ stoffen hemelbekleding (Ebony)

Keyless Entry

Elektrisch bediende kofferklep met comforttoegang (via beweging)

Meridian™ Surround Sound-audiosysteem van 825 W met 18 
luidsprekers + 1 subwoofer

Drive Pack: Driver Condition Monitor, Blind Spot Monitor (BSM) 
en Closing Vehicle Sensing (CVS) en Reverse Traffic Detection 
(RTD), Intelligent Speed Limiter en Traffic Sign Recognition 
(TSR)

InControl Connect Pro Pack:

InControl™ Remote Premium

InControl™ Pro Services

InControl™ Apps

De uitrusting van de HSE DYNAMIC  
aangevuld of vervangen door

Panoramisch schuifdak

Stealth Pack: Satin Black afwerking voor de buitenspiegels, Satin Black Range Rover opschrift 
(motorkap en kofferklep), Satin Black afwerking koplampen, omlijsting ledmistlichten vooraan 
en Satin Black afwerking radiatorrooster, sleepoog, horizontale koffersierlijst en zijroosters.

22" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken in Satin Black afwerking

Privacy Glass

‘Morzine’ stoffen hemelbekleding (Ebony)

20" rode remklauwen met Brembo™-opschrift vooraan

Meridian™ Surround Sound-audiosysteem van 825 W met 18 luidsprekers + 1 subwoofer

Tapijten voor en achter

Verwarmde zetels voor en achter

Voorstoelen met 16-/16-voudige verstelling: elektrische langsverstelling (voor/achter), zithoogte 
(omhoog/omlaag), zithoek (groter/kleiner), rugleuning (voor/achter), lendensteun (in/uit & 
omhoog/omlaag), verstelbare zijwangen (smaller/wijder), armsteun, en handmatig verstelbare 
hoofdsteun. Tevens met memoryfunctie.

Elektrochromatische buitenspiegels

Keyless Entry

Elektrisch bediende kofferklep met comforttoegang (via beweging)

Zijdorpels en uithoeken van voor-& achterbumper volledig in koetswerkkleur

Drive Pack: Driver Condition Monitor, Blind Spot Monitor (BSM) en Closing Vehicle Sensing 
(CVS) en Reverse Traffic Detection (RTD), Intelligent Speed Limiter en Traffic Sign Recognition 
(TSR)

InControl Connect Pro Pack:

InControl™ Remote Premium

InControl™ Pro Services

InControl™ Apps

 PRIJS IN €
EXCL. 21% BTW

BTW 21% PRIJS IN €
INCL. 21% BTW

STELLAR HSE

TDV6 diesel 211 PK  & 258 PK (4WD - Automaat - 8 Versnellingen) € 65,619,83 € 13.780,17 € 79.400

De hierboven vermelde prijzen btwi vertegenwoordigen een klantenvoordeel van € 8.609 btwi voor de Range Rover Sport STELLAR HSE, tot stand gebracht door een gezamelijke inspanning van Land Rover Belux en de officiële Land Rover-verdeler van uw keuze.

 PRIJS IN €
EXCL. 21% BTW

BTW 21% PRIJS IN €
INCL. 21% BTW

STELLAR HSE DYNAMIC

TDV6 diesel 211 PK  & 258 PK (4WD - Automaat - 8 Versnellingen) € 71.239,67 € 14.960,33 € 86.200

SDV6 diesel 306 PK (4WD - Automaat - 8 Versnellingen) € 75.000,00 € 15.750,00 € 90.750

De hierboven vermelde prijzen btwi vertegenwoordigen een klantenvoordeel van € 8.937 btwi voor de Range Rover Sport STELLAR HSE DYNAMIC TDV6, tot stand gebracht door een gezamelijke inspanning van Land Rover Belux en de officiële Land Rover-verdeler van uw keuze. 
De hierboven vermelde prijzen btwi vertegenwoordigen een klantenvoordeel van € 9.119 btwi voor de Range Rover Sport STELLAR HSE DYNAMIC SDV6, tot stand gebracht door een gezamelijke inspanning van Land Rover Belux en de officiële Land Rover-verdeler van uw keuze.

 HSE HSE DYNAMIC PRIJS IN €
EXCL. 21% BTW

PRIJS IN €
INCL. 21% BTW

OPTIES

Koetswerkkleuren

Fuji White OZM OZM € 0,00 € 0

Santorini Black 8 8 € 942,97 € 1.141

Corris Grey 8 8 € 942,97 € 1.141

Carpathian Grey 8 8 € 1.885,95 € 2.282

Aruba 8 8 € 1.885,95 € 2.282

Interieur

Ebony/Ebony 4 4

4 Standaard     8 Optie     OZM  Optie Zonder Meerprijs 


