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Van bij de allereerste Land Rover in 1947 hebben  
we wagens gemaakt die de grenzen van het mogelijke 
verleggen. Op hun beurt hebben zij hun eigenaars 
geïnspireerd om op verkenning te gaan in onbekende 
gebieden en zich te wagen op het lastigste terrein.  
Onze wagens dragen alle waarden in zich van de  
designers en ingenieurs die ze hebben gecreëerd. 
Elk combineren ze iconisch Brits design met sterke 
capaciteiten en onverzettelijkheid. Vanuit die idee blijven 
we pionierswerk verrichten, gewoontes in vraag stellen 
en elkaar stimuleren om altijd nog een stap verder te 
gaan. Land Rover geeft u de mogelijkheid uw wereld te 
verruimen. Above and Beyond.  





De Discovery wordt algemeen 
beschouwd als de veelzijdigste en 
terreinvaardigste SUV ter wereld.
ROBIN COLGAN
GLOBAL BRAND DIRECTOR – LAND ROVER



INHOUD

04-15 
BRITISH COLUMBIA

16-29 
CHILI

30-33 
BELANGRIJKSTE UITRUSTING

34-77 
SPECIFICATIES

3



Het design van de Land Rover Discovery is doorheen zijn 
carrière blijven evolueren. Zo voelt de Discovery zich overal 
in zijn element, of hij nu een stad doorkruist of iedereen 
meeneemt voor een weekendje rotsklimmen.





Het design van de Discovery wordt benadrukt door 
het gebruik van diamantachtige koplampen die de 
wagen een eigentijdse look geven. Achteraan werd 
de tweedelige kofferklep dan weer getekend om ver 
in de wagen te kunnen reiken en zo flexibel mogelijk 
te zijn, en onhandige spullen dus gemakkelijker in 
en uit te kunnen laden.
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Ontsnap aan de dagelijkse sleur. Met een gamma van drie motoren 
speelt de Discovery in op de strengste vereisten op het gebied 
van zowel brandstofverbruik als vermogen en prestaties. De stad 
achterlaten en de vrije natuur intrekken moet keer op keer een 
plezier zijn. Daarom beschikt de Discovery over geavanceerde 
technologie die de bestuurder helpt om zich één te voelen met 
de weg en die een meeslepend en responsief rijgedrag aflevert. 
Voortaan is de rit naar uw bestemming even aangenaam als de 
bestemming zelf.
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De stadiumopstelling, die iedereen een ongehinderd uitzicht geeft, 
biedt ook een in deze klasse onovertroffen hoofd-, been- en  
schouderruimte en volwaardige zetels voor maar liefst zeven 
volwassenen. Het zijn maar enkele van de voordelen van het stoere 
design en de verticale zijwanden van de Discovery. En dankzij een 
uitgebreid gamma infotainmentsystemen en technologieën hoeft 
niemand zich te vervelen en kan men zich in alle comfort ontspannen.
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De Discovery wint aan functionaliteit en ruimte, 
zonder dat dit een impact heeft op het comfort of de 
aandacht voor details. Zijn aangenaam aanvoelende 
interieur is een eigentijdse en prachtig ontworpen 
omgeving. De zetels zijn verkrijgbaar in een brede 
keuze aan materialen zoals Windsor-leder wat elektrisch 
verstelbare kussens omvat die de bestuurder nog meer 
ondersteuning geven. De dubbele stiknaden bovenaan 
het dashboard bevestigen de hoogwaardige afwerking 
van de hele wagen.

De Discovery wordt aangevuld met een verfijnd 
en modern interieur dat klanten voorbeeldig zullen 
vinden – welk model u ook kiest.

DOMINIC CHAMBERS
GLOBAL COMMUNICATIONS DIRECTOR – LAND ROVER
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Land Rover werpt zich al sinds jaar en dag op  
als de kampioen inzake terreincapaciteiten en het 
Terrain Response® is daar het ideale bewijs van.  
Deze intern ontwikkelde technologie fungeert als 
een terreinexpert, die de bestuurder bijstaat om  
zelfs de moeilijkste terreinen met zelfvertrouwen  
te overwinnen. 
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De Discovery is een van de meest luxueuze,  
terreinvaardige en veelzijdige SUV's ter wereld.  
De perfecte wagen voor wie volop gaat voor  
een actieve levensstijl.
ROBIN COLGAN
GLOBAL BRAND DIRECTOR – LAND ROVER

Met een druk op de knop wijzigt Terrain Response® de afstelling van de motor, de transmissie, de gasklep  
en de tractiesystemen van de Discovery voor een optimaal rijgemak. Dus of hij nu asfalt, gras, grind en sneeuw,  
modder en sporen, zand of rotsen voor de wielen krijgt, hij overwint elke ondergrond met sprekend gemak.





Met zijn uitzonderlijke bodemvrijheid en korte overhangen 
voor en achter geeft de Discovery blijk van goed uitgekiende 
proporties. Gecombineerd met zijn indrukwekkende koppel en 
vermogensontwikkeling zorgen die eigenschappen ervoor dat  
de Discovery zelfs op het zwaarste terrein soeverein presteert  
en zich behendig laat manoeuvreren.







Wanneer een wagen aan een steile afdaling begint, komt er een moment 
waarop men een gevoel van plotse versnelling kan ervaren. Daarom heeft 
Land Rover Gradient Acceleration Control (geleidelijke acceleratie bij 
hellingstart) toegevoegd aan de standaard gemonteerde automatische 
afdalingsrem (Hill Descent Control, HDC) van de Discovery. De functie 
vermindert het gevoel van plotse versnelling en vlakt het algemene  
effect ervan uit waardoor de bestuurder met meer vertrouwen een helling 
kan afrijden.



In de loop van ruim 65 jaar heeft Land Rover een 
sterke reputatie van innovatie uitgebouwd. Eén van 
die innovaties is de hoge rijhouding, de "Command 
Driving Position". Die geeft de bestuurder een 
ongeëvenaard uitzicht op de weg en een beter zicht 
rondom. Zo worden gevaren vlugger opgemerkt 
en wordt parkeren eenvoudiger. En aangezien alle 
bedieningen natuurlijk in de hand vallen, gaat ze  
ook stress en vermoeidheid tegen.
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Een onverwachte waterpartij mag een terreinwagen 
niet tegenhouden. Net daarom is de Discovery 
uitgerust met Wade Sensing™, sensoren in de 
buitenspiegels die de bestuurder waarschuwen als het 
water te diep wordt. Het optionele systeem toont in 
real time de doorwaaddiepte op het centrale scherm, 
met onder meer de maximale doorwaaddiepte van de 
wagen, en is vooral handig in het donker en 's nachts.
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Met vijf digitale camera’s die op alle kanten van de wagen zijn 
gemonteerd, biedt het optionele omgevingscamerasysteem 
een bijna volledig 360°-beeld. Het maakt manoeuvreren tegen 
lage snelheid zoals parkeren een stuk eenvoudiger. Naargelang 
het aantal beelden dat de camera's moeten doorsturen naar het 
aanraakscherm, kunnen diverse functies worden gebruikt:  
All Round Vision, kruispuntweergave, zicht naar achteren...  
Maar ook de functies Tow Assist (trajectberekening in achteruit) 
en Tow Hitch Assist (grafische positieweergave van sleepbal  
van trekhaak) maken deel uit van dit geavanceerde systeem.





De Discovery gaat verder. Zijn capaciteiten stammen 
af van die van de eerste Land Rover en zijn reputatie is 
bekend, zowel in de stad als op het platteland en in alle 
uithoeken van de wereld. Zijn eigentijdse design oogt 
vastberaden, zijn rijgedrag voelt coherent en trefzeker 
aan. Voeg daar nog een toonaangevende veelzijdigheid 
en zeven volwaardige plaatsen voor volwassenen aan 
toe en het plaatje is compleet. 
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Meer informatie vindt u op landrover.be

Adaptieve snelheidsregelaar
De adaptieve snelheidsregelaar (ACC) met Forward Alert gebruikt een radar  
om de weg tien keer per seconde te scannen. De ACC past uw snelheid 
voortdurend aan die van de wagen voor u aan. Het behoudt een constante 
snelheid en houdt een veilige afstand aan volgens een van de vier volgafstanden 
die in de instellingen zijn gedefinieerd. Forward Alert geeft een audiovisueel 
alarm wanneer uw afstand tot de voorligger afneemt.

Parkeersensoren / achteruitrijcamera / omgevingscamerasysteem met 
T-Junction Camera
De achteruitrijcamera stuurt beelden van de zone achter de auto naar het 
aanraakkleurenscherm en werkt samen met de parkeersensoren achteraan.
Het omgevingscamerasysteem omvat vijf digitale camera’s die een bijna volledig 
360°-beeld van de omgeving rond de auto tonen op het aanraakkleurenscherm 
om manoeuvreren tegen lage snelheden te vergemakkelijken. De bestuurder 
kan kiezen tussen een weergave van slechts één camerabeeld of van meerdere 
camerabeelden. Tot de functies behoren: Parkeerhulp met achteruitkijkcamera,  
All Round Vision, Kruispuntweergave. Het omvat ook Tow Assist (trajectberekening 
in achteruit) en Tow Hitch Assist (grafische positieweergave van sleepbal  
van trekhaak).

Terrain Response® en vertraagde en geleidelijke remdrukvermindering op 
hellingen (Gradient Release Control, GRC)
Terrain Response®* stelt de wagen optimaal af voor nagenoeg alle 
rijomstandigheden op de verharde weg en het terrein, met de vijf standen asfalt, 
gras/grind/sneeuw, modder/sporen, zand en rotsen**.
Gradient Release Control is een door Land Rover gepatenteerd systeem dat 
samenwerkt met het Hill Descent Control (HDC®) op terreinen zoals rotsen, grind 
en zand voor meer gecontroleerde, geruststellende afdalingen. Werkt in achteruit 
en eerste versnelling.

* Beschikbaar als optie op bepaalde modellen.   ** "Rock Crawl" niet beschikbaar indien transferbak met enkele verhoudingen.

Automatische koplampen met automatische ontsteking van de grootlichten 
(High Beam Assist, HBA) en adaptieve xenonkoplampen met ledsignatuur* 
Detecteert koplampen/achterlichten en dimt de grootlichten zolang er voor- of 
tegenliggers zijn. Het systeem is in staat om lichten van auto’s en andere bronnen 
te onderscheiden.
Speciaal ontworpen leds combineren een unieke functionaliteit met een 
karakteristiek design. Om nachtelijke ritten meer ontspannen te laten verlopen, 
draaien de adaptieve koplampen mee met het stuur zodat de lichtbundel de 
bochten in de weg volgt.

AdBlue®

Naarmate de eisen om de uitstoot te verlagen strenger worden, groeit ook de 
behoefte aan nieuwe technologie die daarvoor kan zorgen. Daarom introduceren 
we een nabehandelingssysteem met AdBlue®. Het maakt de motor EU6-conform 
en neutraliseert schadelijke gassen zoals stikstofoxides (NOx). Mocht het 
AdBlue®-peil tussen twee onderhoudsbeurten te laag worden, dan wordt dat 
duidelijk aangegeven op het instrumentenpaneel. AdBlue® bijvullen kan handig 
via een specifieke vuldop naast de brandstofvuldop.

Luchtvering
Volledig onafhankelijke luchtvering met variabele rijhoogte en elektronische 
dwarsverbindingen voor een constante rijhoogte, ongeacht de gewichtsverdeling. 
Men kan de rijhoogte met maximum 125 mm verhogen om obstakels te 
overwinnen of met 50 mm verlagen om de toegang tot het interieur en de  
koffer te vergemakkelijken.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING
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InControl™ Apps*
Met Land Rover InControl™ Apps kunt u smartphone apps die voor gebruik in 
de auto werden geoptimaliseerd, via het aanraakscherm van de wagen bedienen. 
Sluit uw smartphone aan op de USB-poort van InControl™ Apps en u krijgt 
toegang tot diverse voor auto's geoptimaliseerde apps zoals Contactpersonen, 
Agenda en Muziekspeler, naast nog vele andere apps van derden die geleidelijk 
aan zullen worden uitgebracht. Wanneer u het systeem gebruikt, wordt uw 
smartphone meteen ook opgeladen.

Intelligent Stop/Start-systeem
Een welkome aanvulling, ontworpen en ontwikkeld om de CO2-uitstoot en  
het brandstofverbruik te helpen terugdringen. Het systeem wordt automatisch 
geactiveerd wanneer het contact aan staat. Wanneer de motor niet hoeft te 
draaien, bij verkeerslichten bijvoorbeeld, schakelt hij zichzelf uit. Zodra het 
rempedaal wordt losgelaten met de versnellingsbak in D (Drive), S (Sport) of  
R (Reverse) wordt de motor onmiddellijk weer gestart. 

Portable Audio Interface
Maakt het mogelijk om een iPod® aan te sluiten op het entertainmentsysteem van 
de wagen, met volledige integratie van de track- en zoekfuncties. Een mp3-speler 
of toestel voor massaopslag kan eveneens worden aangesloten via de USB-poort.

Compacte Smart Key - Keyless Entry/Drukknop om te starten
Eens de wagen ontgrendeld is met behulp van de afstandsbediening, kan  
deze laatste in een broekzak of handtas bewaard worden: de wagen kan zonder 
sleutel gestart worden. Het optionele Keyless Entry-systeem zorgt voor nog meer 
gebruiksgemak. Zodra u in de buurt van de wagen komt met de Compact Smart 
Key op zak, kunt u de deur openen, instappen en de Startknop indrukken.

Audiosystemen**
Het Meridian™-audiosysteem staat borg voor een superieure akoestiek en 
uitmuntende weergavekwaliteit voor alle bronnen: radio, cd, iPod® of USB.
Het optionele Meridian surround audiosysteem geeft geluid weer in complete 
surround sound met 17 luidsprekers waaronder een subwoofer.

Rear Seat Entertainment: multimedia entertainmentsysteem achteraan**
Het Rear Seat Entertainment-pakket zorgt ervoor dat passagiers zich nooit  
hoeven te vervelen. Dankzij twee in de hoofdsteunen vooraan ingebouwde 
schermen van 8", een digitale WhiteFire®-hoofdtelefoon en een eigen 
afstandsbediening kunnen passagiers zich met hun favoriete film, tv-zender  
of muziek helemaal thuis voelen.

* Niet in alle Europese landen beschikbaar. Uw Land Rover-concessiehouder geeft u graag meer informatie.   ** Beschikbaar als optie op bepaalde modellen.   † Enkel beschikbaar op modellen met dieselmotor. 
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iPod® is als handelsmerk van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen.  WhiteFire® is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Technology LLC. Elk gebruik ervan door Land Rover gebeurt onder licentie. 

Schuif- en kanteldak vooraan en panoramisch glazen dak achteraan**
Zelfs de passagiers helemaal achterin kunnen in de Discovery genieten van een 
glazen dak dankzij het optionele schuif- en kanteldak vooraan gecombineerd met 
een panoramisch glazen dak achteraan. Het zonnedak kan elektronisch worden 
open geschoven of gekanteld en de reflectie-eigenschappen van het glaspaneel 
en de zonneblinden houden de inzittenden koel en het interieur licht en luchtig.

Tijdgestuurde airconditioning†

Optie, inclusief standverwarming. Verwarmt de wagen voor met restwarmte 
die naar het interieur wordt gekanaliseerd. Dit systeem kan het interieur ook 
ventileren met koele omgevingslucht, bijvoorbeeld wanneer het voertuig in de zon 
heeft gestaan. Met de functie ‘Timed Climate’ kan het systeem tot zeven dagen 
op voorhand worden geprogrammeerd via het aanraakscherm. Er is ook een 
afzonderlijke afstandsbediening voorzien.

Dodehoekmonitor (Blind Spot Monitor)/alarmfunctie bij snel naderend  
inhalend verkeer (Closing Vehicle Sensing)**
Deze systemen werken met sensoren achter de achterbumper en laten zien 
wat de bestuurder mogelijk niet ziet. Wanneer er een wagen in de dode hoek 
komt rijden, licht er een waarschuwingslampje op in de overeenkomstige 
buitenspiegel.
De alarmfunctie bij snel naderend inhalend verkeer (Closing Vehicle Sensing) 
scant een zone die tot veel verder achter de auto reikt, en helpt snel naderende 
voertuigen te detecteren die een gevaar zouden kunnen vormen bij het 
veranderen van rijstrook. 

Navigatiesysteem met harde schijf**
Het navigatiesysteem met harde schijf (HDD) biedt naast de hoge toegangs- 
en weergavesnelheid ook tot 40 GB aan schijfruimte om gegevens op te 
slaan. Upgrades voor de navigatiekaarten kunnen worden gedownload bij een 
concessiehouder van Land Rover.
Wagens met het navigatiesysteem met harde schijf kunnen ook audio-dvd's 
en mp3-dvd’s afspelen en zijn voorzien van een virtuele cd-wisselaar, die tot 10 
albums in ongecomprimeerd formaat opslaat op de harde schijf en de nodige 
informatie toont om cd’s en nummers eenvoudig terug te vinden.

Wade Sensing™: doorwaaddieptesensoren
Wade Sensing™ waarschuwt de bestuurder met behulp van sensoren in de 
buitenspiegels als het water te diep is om door te waden. Het systeem is vooral 
handig bij slechte zichtbaarheid en ’s nachts. Het geeft op het centrale scherm in 
real time doorwaadinformatie weer, zoals de diepte van het water in verhouding 
tot de wagen en de maximale doorwaaddiepte van de wagen. 

Detectie van achteropkomend verkeer bij achteruitrijden  
(Reverse Traffic Detection)**
Dit systeem maakt gebruik van radarsensoren achterin de wagen. Ze waarschuwen 
u voor mogelijke aanrijdingen tijdens het achteruitrijden. Het systeem kan 
voertuigen detecteren die van beide kanten komen. Zodra een voertuig wordt 
gedetecteerd dat een reëel aanrijdingsrisico inhoudt (een aanrijding binnen 
maximaal drie seconden), waarschuwt het systeem de bestuurder. Het geeft  
drie waarschuwingen: een indicator licht op in de buitenspiegel aan de kant  
in kwestie, een geluidssignaal weerklinkt en op het camerascherm verschijnt  
een waarschuwingssymbool. 

BELANGRIJKSTE UITRUSTING
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Op de volgende pagina's doorloopt u een aantal 
logische stappen om de voor u ideale Discovery 
samen te stellen. U kunt tal van keuzes maken, van 
de motor en de versie tot de kleuren voor exterieur 
en interieur, de velgen, de interieurafwerking en 
extra opties. 

Met onze online configurator op landrover.be brengt 
u uw keuzes helemaal tot leven.

1 2
STAP 1 
KIES UW MOTORISATIE

U kunt een keuze maken uit een 
gamma krachtige benzine- en 
dieselmotoren.

36-37 38-47

STAP 2 
KIES UW VERSIE

Vergelijk de standaard- en optionele 
uitrusting van elke versie.

De Discovery biedt een exclusief 
assortiment keuzemogelijkheden  
om uw wagen te personaliseren.
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3 4 5 6
48-51 52-53 54-65 66-75

STAP 3 
KIES UW EXTERIEUR

Kies uit het ruime gamma volgens  
uw eigen voorkeur en smaak.

STAP 4 
KIES UW VELGEN

Diverse modellen zijn beschikbaar, 
elk met een vormgeving die het 
geslaagde exterieur perfect aanvult.

STAP 5 
KIES UW INTERIEUR

Zorgvuldig geselecteerde kleuren 
aangevuld met diverse interieurafwerkingen 
waarmee u het interieur personaliseert 
volgens uw eigen smaak.

76-77

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Technische informatie en gegevens over afmetingen, prestaties en specificaties.

STAP 6 
KIES UW ACCESSOIRES

Een gamma stijlvolle en praktische 
accessoires. Stem uw wagen af  
op uw eigen, specifieke vereisten.
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3.0 TDV6 DIESEL 3.0 SDV6 DIESEL 3.0 V6 SUPERCHARGED BENZINE 

Aandrijving Vierwielaandrijving (4WD) Vierwielaandrijving (4WD) Vierwielaandrijving (4WD)

Vermogen (kW / pk) 155 / 211 188 / 256 250 / 340 

Koppel (Nm) 520 600 450

Motortoerental bij maximumkoppel (t/min) 2.000 2.000 3.500

Cilinderinhoud (cm³) 2.993 2.993 2.995

Aantal cilinders 6 6 6

Cilinderopstelling Overlangse V6 Overlangse V6 Overlangse V6 

BRANDSTOFVERBRUIK

In de stad l/100 km 8,5 8,5 14,4
Buiten de stad l/100 km 7,1 7,1 9,8
Gecombineerde cyclus l/100 km 7,7 7,7 11,5
CO2-uitstoot in de stad g/km 222 222 336
CO2-uitstoot buiten de stad g/km 186 186 229
Gecombineerde CO2-uitstoot g/km 203 203 269

Zowel de dieselversies als de benzinemodellen kunnen schermen met een intelligent Stop/Start-systeem dat de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik verlaagt.  
De 3.0 liter V6 Supercharged-benzinemotor wordt gekoppeld aan een achttrapsautomaat die het indrukwekkende vermogen van 250 kW (340 pk) en het royale 
koppel van 450 Nm naar de wielen stuurt.

AANDRIJVING, MOTORPRESTATIES EN ZUINIGHEID

STAP 1
KIES UW MOTORISATIE 

De vermelde cijfers zijn het resultaat van officiële tests door de constructeur conform de wetgeving van de EU. Het werkelijke brandstofverbruik van een wagen kan verschillen van het in de tests behaalde verbruik. De cijfers zijn enkel 
bedoeld om vergelijkingen mogelijk te maken. 

Meer informatie vindt u op landrover.be 37



2

38



VERSIES VOLGENS MOTORISATIE

E S SE HSE

3.0 TDV6 diesel 4 4 4 4

3.0 SDV6 diesel 4 4

3.0 V6 Supercharged benzine 4 4

STAP 2
KIES UW VERSIE 

Meer informatie vindt u op landrover.be 39



DISCOVERY E

– Radiatorroosterspijlen in Brunel met glanzend zwarte rand

–  Zijdelingse luchtinlaatroosters in Brunel

– Zwarte deurgrepen

– Zwarte achterbumper

– Zwarte wielkastverbreders met korrelstructuur

– Sleephaakafdekking in Dark Techno Grey

– Halogeenkoplampen met dagrijlichten (DRL)

– 18" lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken ‘Style 509’.

Elke versie biedt de keuze uit verschillende motorisaties en krijgt een eigen, typerende uitrusting.
Deze gids zal u helpen om uw ideale Discovery te selecteren. Op de volgende 
pagina’s krijgt u een overzicht van de standaarduitrusting van elke versie.

DISCOVERY S

– Radiatorroosterspijlen in Brunel met glanzend zwarte rand

–  Zijdelingse luchtinlaatroosters in Brunel

– Zwarte deurgrepen

– Zwarte achterbumper

– Zwarte wielkastverbreders met korrelstructuur

– Sleephaakafdekking in Dark Techno Grey

– Halogeenkoplampen met dagrijlichten (DRL)

– 19" lichtmetalen velgen met tien spaken ‘Style 103’.
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STAP 2
KIES UW VERSIE 

Meer informatie vindt u op landrover.be

DISCOVERY SE DISCOVERY HSE

– Radiatorroosterspijlen in Brunel met glanzend zwarte rand

–  Zijdelingse luchtinlaatroosters in Brunel

– Deurgrepen in Oberon

– Wielkastverbreders en achterbumper in koetswerkkleur

– Sleephaakafdekking in Dark Techno Grey

–  Halogeenkoplampen met dagrijlichten (DRL) en koplampsproeiers

– Mistlichten vooraan

– 19" lichtmetalen velgen met zeven spaken ‘Style 703’.

– Radiatorroosterspijlen in Bright Atlas met glanzend zwarte rand

– Zijdelingse luchtinlaatroosters in Bright Atlas

– Deurgrepen in koetswerkkleur

– Wielkastverbreders en achterbumper in koetswerkkleur

– Sleephaakafdekking in White Silver

–  Xenonkoplampen met ledsignatuur, dagrijlichten (DRL) en koplampsproeiers

– Mistlichten vooraan

– 19" lichtmetalen velgen met zeven dubbele spaken ‘Style 704’.
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Aandrijving, ophanging en rijdynamiek

OPTIECODE E S SE HSE

Achttrapsautomaat 4 4 4 4

Transferbak met enkele verhouding 4 4 – –

Transferbak met dubbele verhouding en lage gearing 043BF – 8 4 4

Intelligent Stop/Start-systeem 4 4 4 4

Schroefveren rondom 4 – – –

Elektronische luchtvering (met variabele rijhoogte) – 4 4 4

Terrain Response® – 4 4 4

Stuurbekrachtiging 4 4 4 4

Mechanisch centraal sperdifferentieel 4 4 – –

Elektronisch centraal sperdifferentieel – 8 4 4

Open differentieel op voor- en achteras 4 4 4 4

Actief sperdifferentieel achteraan 027CC – 8 8 8

Elektrische parkeerrem (Electric Parking Brake, EPB) 4 4 4 4

Antiblokkeerremsysteem (Anti-lock Braking System, ABS) 4 4 4 4

Elektronische tractiecontrole (Electronic Traction Control, ETC) 4 4 4 4

Actieve rolonderdrukking (Active Roll Mitigation, ARM) 4 4 4 4

Dynamische stabiliteitscontrole (Dynamic Stability Control, DSC) 4 4 4 4

Automatische afdalingsrem (Hill Descent Control, HDC®) 4 4 4 4

Hellingstartassistentie (Hill Start Assist, HSA) 4 4 4 4

Kantelpreventiesysteem (Roll Stability Control, RSC) 4 4 4 4

Elektronische noodrembekrachtiging (Emergency Brake Assist, EBA) 4 4 4 4

Geleidelijke acceleratie bij hellingstart (Gradient Acceleration Control, GAC) 4 4 4 4

Roetfilter (DPF) (enkel TDV6 en SDV6) 4 4 4 4

Bescherming tegen foutief tanken (enkel TDV6 en SDV6) 4 4 4 4

AdBlue®-nabehandelingssysteem (enkel TDV6 en SDV6) 4 4 4 4

Boordcomputer met berichtencentrum 4 4 4 4

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES
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STAP 2
KIES UW VERSIE 

Meer informatie vindt u op landrover.be

Kenmerken en afwerking exterieur

OPTIECODE E S SE HSE

DAK EN STYLING EXTERIEUR

Zwarte achterbumper 4 4 – –

Radiatorrooster in Brunel met glanzend zwarte rand 4 4 4 –

Zijdelingse luchtinlaatroosters in Brunel 4 4 4 –

Radiatorrooster in Bright Atlas met glanzend zwarte rand – – – 4

Zijdelingse luchtinlaatroosters in Bright Atlas – – – 4

Voorbumper in koetswerkkleur 4 4 4 4

Buitenspiegelbehuizingen in koetswerkkleur 4 4 4 4

Zwarte deurhandgrepen 4 4 – –

Sleephaakafdekking in Dark Techno Grey 4 4 4 –

Sleephaakafdekking in White Silver – – – 4

Elektrisch schuif- en kanteldak vooraan, inclusief panoramisch glazen dak achteraan,  
en zonneschermen (1) 019AT – 8 8 8

Dakrails over de hele lengte – zwarte afwerking 060AY 8 8 8 8

Korte dakrails – zwarte afwerking 060AD 8 8 8 8

Exterieurupgrade – bestaat uit wielkastverbreders in koetswerkkleur, achterbumper in 
koetswerkkleur, sierpaneel achteraan in koetswerkkleur en deurhandgrepen in Oberon – – 4 –

Premium Exterieurupgrade – bestaat uit wielkastverbreders in koetswerkkleur, achterbumper 
in koetswerkkleur, sierpaneel achteraan in koetswerkkleur en deurhandgrepen in koetswerkkleur – – – 4

Achterruitwisser en -sproeier 4 4 4 4

RUITEN EN BUITENSPIEGELS

Verwarmbare achterruit 4 4 4 4

Elektrisch verwarmbare en verstelbare buitenspiegels 4 4 4 4

Verwarmbare voorruit (2) 040AK 8 8 8 8

Privacy Glass: verduisterde ruiten 047AB 8 8 8 8

Elektrisch inklapbare buitenspiegels 031BC 8 8 8 4

KOPLAMPEN EN VERLICHTING

Halogeenkoplampen 4 4 4 –

Automatische koplampen met High Beam Assist (automatische grootlichten) 030NT – – 8 8

Xenonkoplampen met ledsignatuur (incl. koplampsproeiers) 064CW – – 8 4

Adaptieve xenonkoplampen met specifieke ledsignatuur als dagrijverlichting 064DI – – 8 8

Dagrijverlichting 4 4 4 4

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar. 

(1) Neem contact op met uw Land Rover-concessiehouder voor meer informatie over de beschikbaarheid van bepaalde opties op wagens met 7 zitplaatsen en het elektrisch schuif- en kanteldak vooraan met panoramisch glazen dak achteraan.    
(2) Optie enkel beschikbaar als onderdeel van Cold Climate Pack.
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Kenmerken en afwerking exterieur (vervolg)

OPTIECODE E S SE HSE

KOETWERKKLEUR

Niet-metaalkleur 4 4 4 4

Metaalkleur 024AZ 8 8 8 8

Hoogwaardige metaalkleur 024BR 8 8 8 8

SLEPEN

Stabiliteitsvrijwaring bij slepen (Trailer Stability Assist, TSA) 4 4 4 4

Trailer Pack 028BT 8 8 8 8

VELGEN EN VELGOPTIES

18" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken – 'Style 509' 4 – – –

19" lichtmetalen velgen met 10 spaken – 'Style 103' 029QS 8 4 – –

19" lichtmetalen velgen met 7 spaken – 'Style 703' 029SV – 8 4 –

19" lichtmetalen velgen met 7 dubbele spaken – ‘Style 704’ 029TH – 8 8 4

19" glanzend zwarte lichtmetalen velgen met 7 dubbele spaken – 'Style 702' (1) 029SN – – 8 8

20" glanzend zwarte lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken – ‘Style 510’  
met “Diamond Turned” afwerking 029QM – 8 8 8

20" glanzend zwarte lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken – 'Style 510' (2) 029SP – – 8 8

20" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken – 'Style 511' 029TJ – 8 8 8

20" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken – ‘Style 516’ met “Silver Polished” afwerking 029MZ – 8 8 8

Antidiefstalmoeren 4 4 4 4

Bandenreparatieset: (enkel E) 4 – – –

Volwaardig reservewiel (enkel standaard met TDV6 en SDV6) 029IR – 4 4 4

Duurzaam tijdelijk reservewiel (niet voor TDV6 en SDV6, enkel voor V6 S/C) – 4 4 4

Bandendrukcontrolesysteem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS) 4 4 4 4

Zetels, kenmerken en afwerking interieur

OPTIECODE E S SE HSE

ZETELS

Stoffen zetelbekleding 4 4 4 –

Zetelbekleding in generfd leder (manueel verstelbaar, zonder armsteunen) 033AS 8 8 8 4

Zetels in Oxford-leder 033HJ – – – 8

60/40 asymmetrisch neerklapbare achterbank 4 4 4 4

Zeven zitplaatsen 033BI – 8 8 8

Verwarmbare voor- en achterzetels (3) 033EQ 8 8 8 8

Manuele zetelverstelling vooraan 4 4 4 –

Elektrisch verstelbare zetels zonder geheugen (4) 032DF – – 8 –

Elektrisch verstelbare zetels met geheugen (5) – – – 4

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES
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STAP 2
KIES UW VERSIE 

Meer informatie vindt u op landrover.be

Zetels, kenmerken en afwerking interieur (vervolg)

OPTIECODE E S SE HSE

STUURWIEL

Manueel verstelbare stuurkolom 4 4 4 4

Verwarmbaar lederen stuur met multifunctionele bedieningselementen (3) 032DV 8 8 8 8

Stuur in Grand Black Lacquer-hout en leder (6) 032DR – – 8 8

Stuur in afwerking Straight Grained Walnut-hout en leder (7) 032DR – – 8 8

Elektrisch verstelbare stuurkolom (met kantelfunctie bij in- en uitstappen  
en hoogte- en diepteverstelling) 049AL – – – 8

Lederen stuur met multifunctionele bedieningselementen 4 4 4 4

Verwarmbaar geperforeerd lederen stuur met met multifunctionele 
bedieningselementen – – – –

HOUTEN INTERIEURAFWERKING

Interieurafwerking Meteor 4 4 4 4

Interieurafwerking Straight Grained Walnut 088CI – – 8 Δ

Interieurafwerking Grand Black Lacquer 088EX – – 8 8

INTERIEURKENMERKEN

Binnenspiegel met manuele dag-nachtstand 4 4 4 4

Automatisch dimmende binnenspiegel (8) – – 4 4

Zonneklep met verlichte make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde (9) 031CE 8 8 8 8

Gekoeld opbergvak in middenconsole vooraan 045AC – – 8 8

Veiligheid en beveiliging

OPTIECODE E S SE HSE

Perimetrisch alarm 4 4 4 4

Airbags voor bestuurder en passagier vooraan 4 4 4 4

Gordijnairbags voor tweede zetelrij 4 4 4 4

Auditieve gordelwaarschuwing 4 4 4 4

Volumetrisch alarm 076DM 4 4 4 4

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar   Δ Gratis optie.

(1) Optie enkel beschikbaar als onderdeel van Black Design Pack  
met 19" velgen.
(2) Optie enkel beschikbaar als onderdeel van Black Design Pack  
met 20" velgen.
(3) Optie enkel beschikbaar als onderdeel van Cold Climate Pack. 
(4) Enkel beschikbaar in combinatie met generfd lederen zetels.
 

(5) Enkel beschikbaar in combinatie met generfd lederen zetels  
en Windsor-lederen zetels.
(6) Enkel beschikbaar in combinatie met interieurafwerking  
Grand Black Lacquer.
(7) Enkel beschikbaar in combinatie met interieurafwerking  
Straight Grained Walnut.
(8) Standaard in combinatie met Bright Pack.
(9) Enkel beschikbaar in combinatie met Convenience Pack  
met 7 zetels of Convenience Pack.
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Comfort & gebruiksgemak

OPTIECODE E S SE HSE

Startknop 4 4 4 4

Automatische airconditioning 4 4 4 4

Bekerhouders voor- & achteraan 4 4 4 4

Asbak vooraan met sigarenaansteker 094AA 4 4 4 4

Dodehoekmonitor (Blind Spot Monitor) met alarmfunctie bij snel naderend inhalend 
verkeer (Closing Vehicle Sensing) 086GH – – 8 8

Dodehoekmonitor (Blind Spot Monitor) met alarmfunctie bij snel naderend inhalend 
verkeer (Closing Vehicle Sensing) en detectie van achteropliggend verkeer bij 
achteruitrijden (Reverse Traffic Detection)

086GF – – 8 8

Snelheidsregelaar (Cruise Control) 065AE 8 8 4 4

Adaptieve snelheidsregelaar (1) 065AF – – 8 8

Centrale armsteun vooraan met gekoeld opbergvak 045AC – – 8 8

Parkeersensoren vooraan met visuele weergave op scherm vooraan 086EG – 8 8 4

Parkeersensoren achteraan met visuele weergave op scherm vooraan 086EH 8 8 4 4

HomeLink®: automatisch openingssysteem voor garagepoorten 025FG – – 8 8

Sfeerverlichting in het interieur – – – 4

Bagageafdekking 4 4 4 4

Keyless Entry: ontgrendeling/vergrendeling van de wagen zonder gebruik van de 
afstandsbediening 066AC – – 8 8

Bijkomende airconditioning achteraan 022AZ – 8 8 8

Achteruitrijcamera 086FA – – 8 8

Omgevingscamerasysteem (Surround Camera System) 086GC – – 8 8

Klimaatregeling met timer (2) 043AH – – 8 8

Vanop afstand programmeerbare standverwarming (2) 043AV – – 8 8

Wade Sensing™: doorwaaddieptesensoren 075EA – – 8 8

Informatie, communicatie en entertainment

OPTIECODE E S SE HSE

Stuurwielbediening voor het audiosysteem 4 4 4 4

Navigatiesysteem met harde schijf (inclusief 4x4-informatie, TMC-verkeersinformatie  
en spraakbediening) 087AA 8 8 8 4

Bluetooth®-telefoonverbinding 025DY 8 8 4 4

Digitale radio-ontvangst (Digital Audio Broadcasting, DAB) 025JB 8 8 8 8

Digitale tv-tuner (3) 129AA – – 8 8

Land Rover-audiosysteem met 8 luidsprekers 4 4 – –

Meridian™-audiosysteem (380 W) met 11 luidsprekers inclusief subwoofer 025LM 8 8 4 4

Meridian surround sound-audiosysteem (825 W) met 17 luidsprekers inclusief 
subwoofer 025LN – – 8 8

Rear Seat Entertainment (multimedia entertainmentsysteem achteraan) inclusief 
draadloze Whitefire®-hoofdtelefoon (4) 129AD – – 8 8

Enkele USB-aansluiting en iPod®-aansluiting met bladerfunctie 054AE 8 8 4 4

InControl™ Apps (5) 025PA 8 8 8 8

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar.
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Optiepacks

OPTIECODE E S SE HSE

Comfortpack – bestaat uit een complexe tweede zetelrij (35/30/35), verlichte  
make-upspiegels en een bagagenet achterin 017AE 8 8 8 8

Convenience pack met zeven zetels – bestaat uit zeven zetels, zonneklep met verlichte 
make-upspiegel voor bestuurder en passagier en bagagenet achteraan 017AH – 8 8 8

Black Design Pack 19" – bestaat uit een sleephaakafdekking in antraciet, een zwart 
motorkapopschrift, een zwart ‘Discovery’-opschrift op de achterklep, deurhandgrepen 
in Narvik Black, zijdelingse luchtinlaatroosters in Narvik Black, radiatorrooster in Narvik 
Black, buitenspiegelbehuizingen in Narvik Black, dakrails (zwarte afwerking) over de 
volledige lengte, verdonkerde ruiten achteraan en 19" lichtmetalen velgen met zeven 
dubbele spaken

032ED – – 8 8

Black Design Pack 20" – bestaat uit een sleephaakafdekking in antraciet, een zwart 
motorkapopschrift, een zwart ‘Discovery’-opschrift op de achterklep, deurhandgrepen 
in Narvik Black, zijdelingse luchtinlaatroosters in Narvik Black, radiatorrooster in Narvik 
Black, buitenspiegelbehuizingen in Narvik Black, dakrails (zwarte afwerking) over de 
volledige lengte, verdonkerde ruiten achteraan en 20" lichtmetalen velgen met vijf 
dubbele spaken

032EE – – 8 8

Bright Pack – bestaat uit instapverlichting, verlichting van voetruimte, mistlichten 
vooraan, automatische koplampen, koplampsproeiers, een automatisch dimmende 
binnenspiegel en ruitenwissers met regensensor

017AF – 8 4 4

Cold Climate Pack – bestaat uit een verwarmbaar lederen stuur, verwarmbare voorzetels, 
verwarmbare achterzetels en een verwarmbare voorruit 072AC 8 8 8 8

Uitgebreid lederpack – bestaat uit deurarmsteunen in Oxford-leder, deurhandgrepen 
in Oxford-leder, bovenkanten van de deuren in Oxford-leder en Oxford-leder op de 
bovenzijde van het instrumentenbord 

032CG – – – 8

Technology Pack – bestaat uit parkeersensoren vooraan met visuele weergave op 
scherm vooraan, een navigatiesysteem met harde schijf en een achteruitrijcamera 074KY – – 8 –

Vision Assist Pack – bestaat uit adaptieve xenonkoplampen met specifieke 
ledsignatuur als dagrijverlichting (inclusief koplampsproeiers), automatische koplampen 
met automatische grootlichten (Automatic High Beam Assist, AHBA), elektrisch 
verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met naderingsverlichting en 
geheugenfunctie, een dodehoekmonitor (Blind Spot Monitor) met alarmfunctie bij snel 
naderend inhalend verkeer (Closing Vehicle Sensing) en detectie van achteropkomend 
verkeer bij achteruitrijden (Reverse Traffic Detection), een achteruitrijcamera en een 
omgevingscamerasysteem (Surround Camera System)

041CB – – 8 8

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar.

(1) Niet beschikbaar in combinatie met TDV6. 
(2) Niet beschikbaar in combinatie met V6 S/C. 
(3) Enkel beschikbaar in combinatie met Rear Seat Entertainment. 
(4) Voor TDV6 en SDV6 is optie enkel beschikbaar indien digitale tv-tuner wordt gekozen. 
(5) Voor E en S is optie enkel beschikbaar indien Meridian™-audiosysteem wordt gekozen.
Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en worden onder licentie gebruikt door Land Rover.  
iPod® is als handelsmerk van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen.  
WhiteFire® is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Technology LLC. Elk gebruik ervan door Land Rover gebeurt onder licentie.

STAP 2
KIES UW VERSIE 
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Meer informatie vindt u op landrover.be

BLACK DESIGN PACK

Personaliseer het exterieur

Het optionele Black Design Pack heeft zijn eigen, unieke karakter. Het exterieur onderscheidt zich door gesatineerde  
zwarte dakrails over de volledige lengte van het dak en buitenspiegels en deurhandgrepen in Narvik Black. Het Narvik Black 
radiatorrooster met heldere inleg, de zwarte randen rond de mistlichten vooraan en de zwarte ‘Discovery’-logo's op de motorkap 
en kofferklep, zonder vermelding van de motor of de versie dragen bij tot het design en geven de wagen een meer eigentijdse 
uitstraling. Een sleephaakafdekking in antraciet, verduisterde ruiten achteraan en ofwel zwarte 19" lichtmetalen velgen  
met 7 dubbele spaken* ofwel zwarte 20" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken maken de look compleet.

STAP 3
KIES UW EXTERIEUR 

Radiatorrooster in Narvik Black Zijdelingse luchtinlaatroosters in Narvik Black Zwarte 19" glanzend lichtmetalen velgen met 7 
dubbele spaken – 'Style 702'

Zwarte 20" glanzend lichtmetalen velgen met 5 
dubbele spaken – 'Style 510'

* Verkrijgbaar tot de productie van december 2015. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.
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Fuji White  
(niet-metaalkleur)

Yulong White 
(metaalkleur)

Indus Silver 
(metaalkleur)

Kaikoura Stone† 
(metaalkleur)

Aruba 
(hoogwaardige metaalkleur)

Scotia Grey† 
(metaalkleur)

Corris Grey 
(metaalkleur)

Montalcino Red 
(metaalkleur)
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* Niet beschikbaar in combinatie met Black Design Pack.   † Verkrijgbaar tot de productie van december 2015. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.

Firenze Red†  
(metaalkleur)

Aintree Green†  
(metaalkleur)

Loire Blue 
(metaalkleur)

Mariana Black*† 
(hoogwaardige metaalkleur)

Santorini Black  
(metaalkleur)

Waitomo Grey 
(hoogwaardige metaalkleur)

Barolo Black*† 
(hoogwaardige metaalkleur)

STAP 3
KIES UW EXTERIEUR 
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4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar.

OPTIECODE E S SE HSE

VELGEN

18" lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken – ‘Style 509’ 029JM 4 – – –

19" lichtmetalen velgen met tien spaken – ‘Style 103’ 029QS 8 4 – –

19" lichtmetalen velgen met zeven spaken – ‘Style 703’ 029SV – 8 4 –

19" LICHTMETALEN VELGEN 
MET TIEN SPAKEN ‘STYLE 103’

18" LICHTMETALEN VELGEN 
MET VIJF DUBBELE SPAKEN ‘STYLE 509’

19" LICHTMETALEN VELGEN 
MET ZEVEN SPAKEN ‘STYLE 703’
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19" LICHTMETALEN VELGEN 
MET ZEVEN DUBBELE SPAKEN ‘STYLE 704’*

* Beschikbaar als accessoire. 
** Verkrijgbaar tot de productie van december 2015. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.
Opmerking: Bij de keuze van specifieke combinaties van velgen en banden of optionele velgen en banden dient u rekening te houden met het beoogde gebruik van de wagen. Velgen met een grotere diameter en banden met een lager profiel 
kunnen bepaalde styling- of rijvoordelen bieden, maar zijn mogelijk ook kwetsbaarder. U bespreekt best uw specifieke vereisten met uw Land Rover-concessiehouder. Voor meer informatie over banden en brandstofverbruik zoals voorgeschreven 
door de regelgeving van de EU kunt u terecht bij uw Land Rover-concessiehouder.

20" LICHTMETALEN VELGEN 
MET VIJF DUBBELE SPAKEN ‘STYLE 511’*

20" GLANZEND ZWARTE LICHTMETALEN VELGEN 
MET VIJF DUBBELE SPAKEN ‘STYLE 510’ 
MET “DIAMOND TURNED” AFWERKING 

OPTIECODE E S SE HSE

VELGEN

19" lichtmetalen velgen met zeven dubbele spaken – ‘Style 704’* 029TH – 8 8 4

20" glanzend zwarte lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken  
– ‘Style 510’ met “Diamond Turned” afwerking 029QM – 8 8 8

20" lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken – ‘Style 511’* 029TJ – 8 8 8

20" lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken – ‘Style 516’  
met “Light Silver Polished” afwerking** 029MZ – 8 8 8

20" LICHTMETALEN VELGEN MET VIJF DUBBELE 
SPAKEN ‘STYLE 516’, 

MET "LIGHT SILVER POLISHED" AFWERKING**

Meer informatie vindt u op landrover.be

STAP 4
KIES UW VELGEN 
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Meer informatie vindt u op landrover.be

GENERFD LEDER 
Beschikbaar op E, S, SE en HSE

OXFORD-LEDER 
Beschikbaar op HSE

STOF 
Beschikbaar op E, S en SE

Prachtige materialen, perfect afgewerkt

Het vakmanschap en de afwerking in de Discovery zijn onberispelijk. De geraffineerde kleurcombinaties en de keuze tussen 
stoffen of fijne lederen bekledingen helpen u om uw ideale ruimte te creëren. Maar wat u ook kiest, u brengt er perfect uw 
smaak mee tot uiting.

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 
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INTERIEURAFWERKINGEN

De final touch kan het globale effect nog aantrekkelijker maken. Daarom zijn diverse afwerkingen voorzien, waaronder Meteor, 
Cosmic Grey*, Straight Grained Walnut en Grand Black Lacquer. De afwerking wordt aangebracht op de vier deuren en op het 
centrale deel van het dashboard.

* Verkrijgbaar tot de productie van december 2015. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.

COSMIC GREY*METEOR STRAIGHT GRAINED WALNUT GRAND BLACK LACQUER

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 
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Vijf zitplaatsen en 60/40 asymmetrisch neerklapbare achterbank

De standaardlay-out met vijf zitplaatsen en asymmetrisch (60/40) neerklapbare 
achterbank bestaat uit twee zetelrijen met achterin drie comfortabele zitplaatsen  
en grote hoofdsteunen. 

Vijf zitplaatsen en in drie delen (35/30/35) neerklapbare achterbank

Als optie is een configuratie met vijf zitplaatsen en in drie delen (35/30/35)  
neerklapbare achterbank beschikbaar die nog handiger en flexibeler is dankzij  
tal van wegklapmogelijkheden. De achterbank kan bijvoorbeeld ook volledig  
vlak worden neergeklapt. 

Bij alle zetelconfiguraties hebben de buitenste zitplaatsen van elke rij ISOFIX-punten om kinderzitjes te plaatsen. De verschillende zetelopstellingen worden getoond op pagina 60.

ZETELCONFIGURATIES

58



Zeven zitplaatsen

Met zeven volwaardige zitplaatsen voor volwassenen omvat deze optionele configuratie een in drie delen (35/30/35) opgedeelde tweede 
zetelrij, die een vlotte toegang tot de derde zetelrij verzekert, alsook tal van wegklapmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om de 
tweede zetelrij volledig vlak neer te klappen.

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 
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ZETELCONFIGURATIES

MAANDAG: LUCHTHAVEN

DONDERDAG: RUGBYTRAINING

* Derde zetelrij beschikbaar als optie.

De Discovery vervoert met gemak 
de bestuurder, zes passagiers en hun 
bagage en is dus de enige wagen  
die u ooit nodig zult hebben.

De flexibele, veelzijdige lay-out biedt een configuratie  
op maat van nagenoeg elke denkbare toepassing, temeer 
omdat de tweede en derde* zetelrij onafhankelijk van 
elkaar kunnen worden neergeklapt.
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DINSDAG: OEFENSESSIE MET BAND WOENSDAG: SCHOOLBUS

VRIJDAG: EEN AVONDJE THEATER HET IS WEEKEND…

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 
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KLEURSCHEMA’S EBONY
 

(pag. 63)

ALMOND/ARABICA
 

(pag. 64)

ARABICA/ALMOND†

 
(pag. 65)

INTERIEURKLEUR

Zetelkleur Ebony Almond Arabica

Tapijt Ebony Nutmeg Nutmeg

VERSIE

E (Stof) 6 – –

S (Stof) 6 – –

SE (Stof) 6 6 –

HSE (Windsor-leder) 6 6 6

DASHBOARDAFWERKING

Meteor 6 6 6

Cosmic Grey*† 6 6 –

Straight Grained Walnut 6 6 6

Grand Black Lacquer 6 6 6

KOETSWERKKLEUR

Fuji White ˘ 6 6

Yulong White ˘ ˘ ˘

Indus Silver ˘ ˘ ˘

Kaikoura Stone† ˘ 6 ˘

Aruba ˘ ˘ ˘

Scotia Grey† ˘ 6 6

Corris Grey ˘ ˘ ˘

Montalcino Red ˘ 6 6

Firenze Red† ˘ 6 6

Aintree Green† ˘ ˘ ˘

Loire Blue ˘ ˘ ˘

Mariana Black† ˘ 6 6

Santorini Black ˘ 6 6

Waitomo Grey ˘ ˘ ˘

Barolo Black† ˘ 6 6

In dit deel personaliseert u het interieur met het kleurschema van uw keuze. Daarnaast zijn diverse 
interieurafwerkingen beschikbaar.

˘ Combinatie is "Designer's Choice".   6 Combinatie is beschikbaar.   – Niet beschikbaar.  

* Niet beschikbaar op HSE.   † Verkrijgbaar tot de productie van december 2015. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie. 
De tabel hierboven is enkel richtinggevend. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.

MOGELIJKE COMBINATIES VAN KLEUREN EN BEKLEDINGEN
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Ebony / Ebony - (verkrijgbaar op E, S, SE en HSE)

Ebony

Meteor

Cosmic Grey**

Straight Grained Walnut

Grand Black Lacquer

Afgebeeld interieur*: interieur in Oxford-leder Ebony/Ebony, met Ebony zetels en Grand Black Lacquer interieurafwerking.
Dit kleurschema is beschikbaar in: stof op E, S en SE, generfd leder op E, S, SE en HSE, en Windsor-leder op HSE.
Meer informatie over kleurschema's vindt u op pagina 62.
Op de HSE is als optie het uitgebreid lederpack beschikbaar. Op pagina 65 vindt u een foto van een interieur met uitgebreid lederpack.

* Het afgebeelde interieur beschikt over optionele hoofdsteunen met infotainmentsysteem achterin. Niet verkrijgbaar op E en S.
** Niet beschikbaar op HSE. Verkrijgbaar tot de productie van december 2015. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 

Zetel

Interieurafwerking
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Almond / Arabica - (verkrijgbaar op E, S, SE en HSE)

Zetel

Almond

Interieurafwerking

Meteor

Cosmic Grey**

Straight Grained Walnut

Grand Black Lacquer

Afgebeeld interieur*: interieur in Oxford-leder Almond/Arabica met Almond zetels en Straight Grained Walnut interieurafwerking.
Dit kleurschema is beschikbaar in: generfd leder op TDV6, S, SE en HSE, en Windsor-leder op HSE.
Meer informatie over kleurschema's vindt u op pagina 62.
Op de HSE is als optie het uitgebreid lederpack beschikbaar. Op pagina 65 vindt u een foto van een interieur met uitgebreid lederpack.

* Het afgebeelde interieur beschikt over optionele hoofdsteunen met infotainmentsysteem achterin. Niet verkrijgbaar op E en S.
** Niet beschikbaar op HSE. Verkrijgbaar tot de productie van december 2015. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.
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Arabica / Almond – (verkrijgbaar op HSE)†

Zetel

Arabica†

Interieurafwerking

Meteor

Straight Grained Walnut

Grand Black Lacquer

Afgebeeld interieur*: interieur in Oxford-leder Arabica/Almond met Arabica 
zetels, Straight Grained Walnut interieurafwerking en het uitgebreid lederpack.**
Dit kleurschema is beschikbaar in: Windsor-leder op HSE.
Meer informatie over kleurschema's vindt u op pagina 62.

* Het afgebeelde interieur beschikt over optionele hoofdsteunen met infotainmentsysteem achterin.
** Op de HSE is als optie het Uitgebreid lederpack beschikbaar.
† Verkrijgbaar tot de productie van december 2015. Neem contact op met uw lokale Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.

Oxford-leder op instrumentenbord Oxford-leder bovenaan de deuren en 
het instrumentenbord verkrijgbaar in 
Arabica of Ebony

Uitgebreid lederpack

STAP 5
KIES UW INTERIEUR 
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ORIGINELE ACCESSOIRES VAN LAND ROVER

De Discovery is zo veelzijdig dat u hem onmiddellijk aan het werk kunt zetten,  
en dat ongeacht het terrein, de omstandigheden of de opdracht. Toch willen sommige 
eigenaars hun eigen, unieke stempel drukken op hun wagen door hun Discovery af 
te stemmen op hun specifieke behoeften. Dat kan dankzij het uitgebreide gamma 
stijlvolle en praktische accessoires die nieuwe personaliseringsmogelijkheden binnen 
bereik brengen. Belangrijk om te weten is dat de accessoires op elk moment tijdens de 
levensduur van de auto kunnen worden aangekocht, niet alleen wanneer hij nieuw is. 
Het spreekt voor zich dat de originele accessoires van Land Rover ontwikkeld, getest en 
geproduceerd worden volgens dezelfde strenge normen die ook gelden voor de overige 
uitrusting van uw wagen.

STAP 6
KIES UW ACCESSOIRES 
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Zijdelingse beschermstrips met glanzend inzetstuk 
VPLAP0013
Zijdelingse beschermstrips zonder glanzend inzetstuk 
VPLAP0012 (niet getoond)
Beschermen uw deuren tegen beschadiging wanneer bijvoorbeeld de deur  
van een naast u geparkeerde wagen per ongeluk te ver wordt geopend.

Zijdelingse beschermbuizen, roestvrij staal* 
VTD500020
Zijdelingse beschermbuizen, zwart staal* 
VTD500010 (niet getoond)
Van glanzend of zwart gelakt roestvrij staal. De stoere terreinlook sluit perfect aan 
bij het koetswerkdesign.

Vaste zijtreden* 
VPLAP0035
De zijtreden vergemakkelijken de in- en uitstap en de toegang tot het dak.  
Met rand van roestvrij staal en rubberen antislipmat.

Set sierstrips in roestvrij staal 
VPLAB0044
Omvat een sierstrip voor de deurdrempels en de kofferklep.

Buitenspiegelbehuizingen met heldere afwerking 
VPLAB0132 – Bovenaan

Verhoogde luchtinlaat 
VPLAP0018
Deze verhoogde luchtinlaat is ideaal voor stoffige omgevingen. Hij wordt 
bevestigd aan de A-stijl en maakt gebruik van de bestaande bevestigingen  
van het luchtinlaatrooster. 
Voor de 3.0 TDV6 en 3.0 SDV6 zijn bijkomende onderdelen vereist:

Slang LR020025 
Koppeling PHD000714

* Zijtreden of zijdelingse beschermbuizen kunnen een invloed hebben op de terreincapaciteiten van de wagen.
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* Niet compatibel met elektrische lier (VPLAP0130).

Set verstralers 
VPLAV0019
Uiterst krachtige halogeenlampen, geleverd met afdekking. 
Bijkomende bevestigingsbeugels vereist.*

Bevestigingsbeugels voor verstralers 
Set van twee – Montage rechtstreeks op bumper VPLAV0098 (niet getoond) 

Ladder achteraan 
AGP780020

Zonnescherm voor voorruit 
VPLFY0068
Reflecteert de zonnestralen en helpt het interieur van uw wagen koel te houden.

Roestvrijstalen beschermplaat voor achterbumper 
LR006874

Spatlappen vooraan 
CAS500010PCL
De spatlappen beperken opspattend water en beschermen de lak.

Spatlappen achteraan 
VPLAP0017
De spatlappen beperken opspattend water en beschermen de lak.

STAP 6
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Bodembescherming 
VPLAP0189
Bodembescherming (versie met lier) 
VPLAP0188 (niet getoond)

Elektrische lier 
VPLAP0130
Maximale trekkracht: 4.300 kg. Met afdekking die ze beschermt wanneer  
u ze niet gebruikt. Inplugbare afstandsbediening voor veilige bediening  
tot op 3,6 meter afstand. 

Set lieraccessoires  
STC53202 (niet getoond)
Met riem, schaarblok, twee beugels, stevige handschoenen en een opbergtas.

Sneeuwtractiesysteem 
VPLAW0080
Geschikt voor velg- en bandenmaten 235/70 R17, 255/60 R18, 255/55 R19,  
255/50 R20. Enkel voor gebruik op de voorwielen. 

20" lichtmetalen velgen met 10 spaken ’Style 104’  
Bandenmaat: 255/50 ZR20 
VPLAW0003*

20" glanzend zwarte lichtmetalen velgen  
met vijf dubbele spaken ’Style 510’  
met “Diamond Turned” afwerking 
Bandenmaat: 255/50 ZR20 
VPLAW0002*

Gestileerde ventieldoppen 
Land Rover – LR027560 
Britse vlag – LR027664 
Zwarte Britse vlag – LR027666 
Nitrogen (groen) – VPLFY0076 (niet getoond)

Opmerking: Bij de keuze van specifieke combinaties van velgen en banden of optionele velgen en banden dient u rekening te houden met het beoogde gebruik van de wagen. Velgen met een grotere diameter en banden met een lager profiel  
kunnen bepaalde styling- of rijvoordelen bieden, maar zijn mogelijk ook kwetsbaarder. U bespreekt best uw specifieke vereisten met uw Land Rover-concessiehouder. Voor meer informatie over banden en brandstofverbruik zoals voorgeschreven  
door de regelgeving van de EU kunt u terecht bij uw Land Rover-concessiehouder.
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Bagageverdeling 
EOH500040
Verdeelt de kofferruimte in 
twee afgeschermde delen. Aan 
één kant met vergrendelbare 
poort. Scheidingswand vereist. 
Niet compatibel met standaard 
bagagescherm.**

Scheidingswand 
VUB501170
Eenvoudig te verwijderen. Voldoet 
aan Verordening (EEG) nr. 17.Bruikbaar 
in combinatie met standaard 
bagagescherm.**

Bagagenet 
VUB503130
Gebruikt bevestigingshaken in de koffer. Vloernet en twee ratelriemen.  
Lengte van riemen ongeveer twee meter.

Stijve kofferbeschermer
EBF500010 Niet compatibel met scheidingswand 
EBF500080 Compatibel met scheidingswand en bagageverdeling

Rubberen koffermat 
LR006401
Waterdicht, met bevestiging en antislipoppervlak.

Flexibele kofferbeschermer 
VPLAS0015
Zware stof helpt de laadruimte tot raamhoogte te beschermen. Bedekt ook de 
koffervloer met neergeklapte tweede zetelrij. Inclusief extra sterke handschoenen.

Oplaadbare zaklamp 
VPLAV0102
Krachtige oplaadbare zaklamp van 300 Lumen, gemaakt van massief aluminium 
met een zwarte geanodiseerde afwerking. Een geïntegreerde lader in de 
bagageruimte zorgt ervoor dat ze altijd opgeladen en gebruiksklaar is. Levert 
maximumvermogen en drie extra standen, waaronder een knipperstand. Met 
Land Rover-opschrift.

*Accessoirewiel, enkel velg. Om de middendop van Land Rover te bestellen, gebruik onderdeelnr. LR023301.   ** Kan worden gebruikt met rubberen koffermat (LR006401) en stijve kofferbeschermer (EBF500080).
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Hoogwaardige interieurtapijten 
VPLAS0192SVB – Nutmeg 
VPLAS0192PVJ – Ebony
Hoogpolig tapijt met waterdichte rug.

Centrale armsteun met koel-/warmhoudbox 
VPLVS0176
Deze handige box voor drankjes en etenswaren is ideaal voor lange ritten en 
kan ook worden gebruikt als centrale armsteun achteraan. Afgewerkt met leder 
aansluitend bij de hoogwaardige interieurafwerking van de Discovery.

Opbergvak op rugleuning 
Premium – VPLVS0182
Standaard – VPLVS0181 (niet getoond)
Gemaakt van hoogwaardige materialen met een zachte voering en magnetische 
sluitingen. Het handige opbergsysteem voor op de rugleuning van de voorzetels 
is voorzien van verschillende vakken waarin u kleine spullen kwijt kunt.

Skitas 
VPLGS0166
Voor tot twee paar ski's en stokken tot 180 cm lang. Met afneembare 
schouderriemen.

iPad® 1-houder 
VPLVS0164 
iPad® houder 
VPLVS0165
Compatibel met iPad® van 2de, 3de en 4de generatie. Niet compatibel  
met iPad Air™ en iPad Mini™.

Rubberen matten 
VPLAS0253
Rubberen matten, derde zetelrij 
EAH500100PMA (niet getoond)

iPad® is als handelsmerk van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen.
* Beschermen de zetels tegen modder, vuil en slijtage. Wasbaar in de machine. Inclusief hoezen voor hoofd- en armsteunen. De afgebeelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijke producten.   Opmerking: Alle dessins en kleuren van de zetelhoezen 
worden regelmatig vernieuwd.   ** Voor alle dakaccessoires van Land Rover zijn dakrails en dwarsstangen vereist. Voorwerpen die boven de satellietantenne op het dak worden geplaatst, kunnen de signaalkwaliteit verminderen en de werking van het 
navigatiesysteem en de satellietradio (indien geplaatst) beïnvloeden.   † Het maximale laadvermogen is de maximale toegelaten belasting van het dakaccessoire.
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Roestvrijstalen deurdrempelplaten 
EBN500041
Om het uitzicht van de drempeltreden te beschermen en te verfraaien. 
Voor deurdrempels voor en achter.

Upgrade ‘Drive Select’-draaiknop  
Rode afwerking – VPLVS0180 
Zilverkleurige afwerking – VPLSS0142 
Lederen ‘Drive Select’ bovenafdekking – VPLSS0143PVJ 
Verfraai de look van uw interieur met deze stijlvolle ‘Drive Select’-draaiknop  
en de lederen bovenafdekking.

Schakelhendels 
Aluminium – VPLVS0187MMU 
Rood aluminium – VPLVS0187CAY
Maak het stuur nog knapper en aangenamer met deze hoogwaardige aluminium 
hendels. De schakelhendels worden machinaal gepolijst, geanodiseerd en met de 
hand geborsteld, en koppelen daardoor een buitengewone slijtvastheid aan een 
luxueuze afwerking.

Waterdichte zetelhoezen – Almond 
Set van twee voor zetels vooraan* 
(hierboven getoond) VPLAS0130SVA

Voor zetels met dvd-hoofdsteunen, set van  
twee voor zetels vooraan* VPLAS0131SVA

Voor zetels achteraan (5 zitplaatsen en 
35/30/35-achterbank)* VPLAS0132SVA

Voor zetels achteraan (5 zitplaatsen en 
60/40-achterbank)* VPLAS0168SVA

Voor zetels achteraan (7 zitplaatsen, hoezen 
voor 2de en 3de zetelrij)* VPLAS0134SVA

Waterdichte zetelhoezen – Ebony Set van 
twee voor zetels vooraan* VPLAS0130PVJ

Voor zetels met dvd-hoofdsteunen, set van 
twee voor zetels vooraan* VPLAS0131PVJ

Voor zetels achteraan (5 zitplaatsen en 
35/30/35-achterbank)* VPLAS0132PVJ

Voor zetels achteraan (5 zitplaatsen en 
60/40-achterbank)* VPLAS0168PVJ

Voor zetels achteraan (7 zitplaatsen, 
hoezen voor 2de en 3de zetelrij)* 
VPLAS0134PVJ

Set dakrails over de hele lengte 
Zilverkleurig** – VPLAR0075 
Zwart** – VPLAR0074 (niet getoond)
Dwarsstangen – Bright Silver-afwerking 
VPLAR0001
Verstelbare dwarsstangen, geschikt voor alle vermelde dakaccessoires van 
Land Rover. Eenvoudig te verwijderen wanneer niet in gebruik. Vergrendelbaar 
voor extra veiligheid. 
Maximaal laadvermogen 71,8 kg.† Wagen moet uitgerust zijn met af fabriek 
geplaatste dakrails of dakrailsset.

Imperiaal** 
LR006848
Maximaal laadvermogen 62,6 kg.†
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Watersportdrager* 
VPLGR0107
Watersportdrager voor twee kajaks* (niet getoond) 
VPLWR0099
De watersportdrager is geschikt voor één surfplank, windsurfplank, kano of 
kajak. Met vergrendelbare multifunctionele houder voor een mast of roeispanen. 
Kantelbaar om items gemakkelijk te bevestigen/verwijderen. Maximaal 
laadvermogen 45 kg.**

Met de watersportdrager voor twee kajaks kunnen tot twee kajaks of kano’s 
worden vervoerd. Ook geschikt voor bijvoorbeeld surfplanken en kleine boten. 

Ski-/snowboarddrager* 
LR006849
Voor vier paar ski's of twee snowboards. Omvat schuifrails voor gemakkelijk 
inladen. Vergrendelbaar voor extra veiligheid. Maximaal laadvermogen 36 kg.**

Expeditierek op het dak* 
CAB500021PMA
Het voertuig moet uitgerust zijn met een set korte dakrails in zwarte of heldere 
afwerking CAB500120PVJ/CAP500090. 
Wagenhoogte wanneer gemonteerd: 2.100 mm bij normale rijhoogte. 
Maximaal laadvermogen 54,3 kg.**

Sportbox* 
VPLVR0061
Bagagebox* 
VPLVR0062 (niet getoond)

Grote bagagebox*  
VPLWR0100 (niet getoond)
Alle versies kunnen aan beide kanten worden 
gemonteerd zodat ze altijd in alle landen open 
kunnen aan de stoepkant. Zij zijn voorzien van 
geïntegreerde sloten voor extra veiligheid. De 
transportinhoud varieert van 320 liter met de 
Sportbox tot 410 liter voor de Bagagebox  
of 430 liter voor de Grote Sportbox. 
 Maximaal laadvermogen 75 kg.

Universeel til- & laadsysteem 
VPLVR0096
Dit hulpmiddel voor dakbelading dient u aan het plafond van uw garage te 
bevestigen en stelt u in staat om uitrusting eenvoudig op de wagen te tillen. 
Het systeem kan ook worden gebruikt om de bagagebox handig op te bergen 
wanneer hij verwijderd is van de auto.

Dubbele fietsdrager op trekhaak† 
VPLVR0067
Fietsdrager voor drie fietsen 
VPLVR0069 (niet getoond)
Geschikt voor zowel de verwijderbare als de in de hoogte verstelbare trekhaken. 
Er kan tegelijk geen aanhangwagen worden gesleept.

* Voor alle dakaccessoires van Land Rover zijn dakrails en dwarsstangen vereist. Voorwerpen die boven de satellietantenne op het dak worden geplaatst, kunnen de signaalkwaliteit verminderen en de werking van het navigatiesysteem en de satellietradio 
(indien geplaatst) beïnvloeden.   ** Het maximale laadvermogen is de maximale toegelaten belasting van het dakaccessoire.   † Lichtpaneel afzonderlijk verkocht (STC8153). Mag op geen enkele manier nummerplaat en achterlichten afdekken. 
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Versterkte, in de hoogte verstelbare trekhaak†† 
LR043271
Sleepbal van 50 mm. Drie verschillende sleephoogten. Laagste hoogte  
voor sleepbal: 350 mm boven grond, hoogste hoogte voor sleepbal: 500 mm  
boven grond.

Combinatie sleepbal / klauw†† 
LR008244
Combinatie van sleepbal van 50 mm en klauw voor extra sleepmogelijkheden. 
Enkel geplaatst op 450 mm vanaf de grond op de in hoogte verstelbare trekhaak.

Verwijderbare trekhaak†† 
LR040247
Vergrendelbaar voor extra veiligheid. Eenvoudig te verwijderen. Sleepbal 50 mm, 
hoogte 400 mm vanaf de grond.

Opbergruimte voor verwijderbare sleephaak 
LR020002 (niet getoond)
Verborgen opbergruimte in de koffer. Enkel wagens met zeven zitplaatsen.

†† Vereist voor wagens met optionele Trailer Assist bij slepen (TSA).   Δ Deze accessoires zijn niet geschikt voor caravans, aanhangwagens en lichtpanelen met ledlichtsets achteraan.   8 Kinderen zitten veiliger wanneer ze correct zijn vastgemaakt op de 
achterbank van de auto.

Trekhaakbekabeling ‘N’- en ‘S’-typeΔ 
VPLAT0135 
Voorziet alle achterlichten en interieuruitrusting van aanhangwagens waar 
nodig van elektriciteit. Geleverd als complete set. Compatibel met lichtpaneel 
(STC8153).

Trekhaakbekabeling, 13-poligΔ 
VPLAT0136  
Europese trekhaakbekabeling, geschikt om alle achterlichten van en apparatuur  
in aanhangwagens van elektriciteit te voorzien. Niet compatibel met lichtpaneel.

Kinderzitje – Groep 0+ (geboorte – 13 kg)8 
VPLFS0100 
Voor baby’s van 0 tot 13 kg (geboorte tot ongeveer 12-15 maanden). Met zonne-/
windkap. Gevoerde hoes mag in de wasmachine. Kan worden geïnstalleerd met 
de driepuntsgordel of de BABYSAFE ISOFIX-voet VPLMS0008

Kinderzitje – Groep I (9 – 18 kg)8 
LR006637 
Voor kinderen van 9 tot 18 kg (ongeveer 9 maanden tot 4 jaar). Met één 
trekbeweging in de hoogte verstelbare hoofdsteun en riemen. Gevoerde hoes 
mag in de wasmachine. Naar voren gericht op achterbank. Het ISOFIX-systeem 
verankert het zitje rechtstreeks op de ISOFIX-bevestigingspunten van de wagen.

Kinderzitje – Groep I-II (15 – 36 kg) met verhoogkussen8 
LR004940 
Voor kinderen van 15 tot 36 kg (ongeveer 4 tot 12 jaar). Gordelgeleiders zorgen 
voor een correcte positionering van de gordel. Drie instelbare breedteposities. 
Verbeterde bescherming bij zijdelingse aanrijdingen. Gevoerde hoes mag in  
de wasmachine.

Kinderzitje – ISOFIX-voet8 
VPLMS0008

Elektrische koeltas 
VUP100140L 
Aan te sluiten op 12V-stopcontact. Thermostatisch geregelde temperatuur. 
Eenvoudig te reinigen binnenkant. Hoogte 380 mm, lengte 380 mm, breedte  
220 mm. Volume 14 liter.

Set sjorringen voor dwarsstangen 
VUB503160 
Zes bijkomende bevestigingspunten voor gebruik met de T-sleuven in  
de dwarsstangen.

Lampenpakket 
VPLAV0018
Brandblusser 
VPLAS0041  
Poederblusser 1 kg met bevestigingsbeugels voor de voorzetel en de vloer. 
Compatibel met manueel en elektrisch verstelbare zetels. 
Niet gehomologeerd in België.

Gevarendriehoek 
KCC500021
LichtpaneelΔ 
STC8153 
4 meter lange kabel, enkel aan te sluiten op elektrische aansluiting van ‘N’-type.

Bandendrukmeter 
VPLVW0077
EHBO-set 
VPLCS0319

Tracking Target Sticker 
LR021589 
Bijkomende sticker vereist voor wagens voorzien van de optionele 
trajectberekening in achteruit (Tow Assist).

Ratelriem 
CAR500010 
Nylon riem om spullen te bevestigen op de dwarsstangen of het imperiaal.  
5 m lang, 20 mm breed. Per stuk geleverd.

Sleepkabel 
STC8919AA 
Met opbergtas die als waarschuwingsvlag aan de kabel kan worden bevestigd. 
Maximale belasting: 3.000 kg.

Bijwerklakken 
Een compleet gamma laksticks en spuitbussen om uw Discovery er weer zo goed 
als nieuw te laten uitzien, ondanks kleine krassen.  
Neem contact op met uw Land Rover-concessiehouder voor meer informatie.

Kleerhanger 
VPLVS0167
Opplooibare bagagedrager 
VPLVS0175
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Wielbasis 2.885 mm Spoorbreedte achteraan 
1.612,5 mm

Breedte met ingeklapte spiegels  
2.053 mm 

Breedte met uitgeklapte spiegels  
2.200 mm 

Bodemvrijheid
Off-roadrijhoogte tot 310 mm  
Standaardrijhoogte tot 185 mm

Totale lengte 4.829 mm 

Draaicirkel
Tussen stoepranden: 11,45 m 
Aantal stuuromwentelingen van 
aanslag tot aanslag: 3,32

A B C

Rijhoogte Oprijhoek Overschrijdingshoek Afrijhoek
Motor Benzine / diesel Benzine / diesel Benzine / diesel
Off-road 36,2° / 36,2° 27,3° / 27,3° 29,6° / 25,4°
Standaard 32,2° / 32,2° 22,8° / 22,8° 26,7° / 22,2°

Spoorbreedte vooraan  
1.605 mm

Standaardrijhoogte
Met panoramisch glazen dak (schuifdak vooraan gesloten) 1.882 mm 
Met vast dak 1.887 mm 
Met dakrails 1.891 mm 
Met panoramisch glazen dak (schuifdak vooraan open) 1.920 mm 
Met DAB-antennes 1.938 mm 
Met dakrails en dwarsstangen 1.980 mm 
Instaphoogte (enkel wagens met luchtvering) reduceert 
bovenstaande cijfers met 50 mm.

Koffer
Achterzetels rechtop 
Hoogte 1.027 mm (1.058 mm met panoramisch glazen dak) 
Breedte 1.235 mm 
Koffervolume 1.260 liter 
Kofferbreedte tussen wielkasten 1.146 mm 
Achterzetels neergeklapt 
Hoogte 1.027 mm (1.058 mm met panoramisch glazen dak) 
Breedte 1.235 mm 
Koffervolume 2.558 liter 
Kofferbreedte tussen wielkasten 1.146 mm 
Maximale lengte van koffervloer 1.950 mm

Hoofdruimte
Maximale hoofdruimte vooraan 1.020 mm 
Maximale hoofdruimte vooraan met schuifdak 1.027 mm 
Hoofdruimte 2de zetelrij 1.043 mm 
Hoofdruimte 2de zetelrij met panoramisch glazen dak 1.076 mm 
Hoofdruimte 3de zetelrij 983 mm 
Hoofdruimte 3de zetelrij met panoramisch glazen dak 1.018 mm

Doorwaaddiepte
Maximale doorwaaddiepte 
Met luchtvering: 700 mm 
Met schroefveren: 600 mm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES PRESTATIES EN BELANGRIJKSTE GEGEVENS

3.0 TDV6 
(SCHROEFVEREN)

3.0 TDV6  
(LUCHTVERING)

3.0 SDV6  
(LUCHTVERING)

3.0 V6  
SUPERCHARGED 
(LUCHTVERING)

Aantal zitplaatsen 5 5 / 7 5 / 7 5 / 7

GEWICHTEN (kg)

Minimumleeggewicht (vanaf) 2.514 2.557 / 2.622 2.557 / 2.622 2.500 / 2.565

Maximaal toegelaten massa 2.950 3.240 / 3.280* 2.240 / 3.280* 3.240

Maximale last op elke as 
(vooraan) 1.450 1.450 / 1.500 1.450 / 1.500 1.450

Maximale last op elke as 
(achteraan) 1.650 1.855 / 1.855 1.855 / 1.855 1.855

SLEEPVERMOGEN (kg)

Ongeremde aanhangwagen 750 750 750 750

Maximaal sleepvermogen 3.000 3.500 3.500 3.500

Maximale verticale last op het 
koppelingspunt 120 150 150 150

MTM van de combinatie  
voertuig en aanhangwagen 5.950 6.740 / 6.780** 6.740 / 6.780** 6.740

DAKBELASTING (kg)

Maximale dakbelasting 
(inclusief dakrails) 75 75 75 75

PRESTATIES 

Topsnelheid (km/u) 180 180 180 195

Acceleratie 0-100 km/u (s) 10,7 10,7 9,3 8,1

Bruikbare inhoud  
brandstoftank (l) 82,3 82,3 82,3 86,3

 Dieselpartikelfilter (DPF) Standaard Standaard Standaard NVT

3.0 TDV6 
(SCHROEFVEREN)

3.0 TDV6  
(LUCHTVERING)

3.0 SDV6  
(LUCHTVERING)

3.0 V6  
SUPERCHARGED  
(LUCHTVERING)

MOTORGEGEVENS

Cilinderinhoud (cm³) 2.993 2.993 2.993 2.995

Aantal cilinders 6 6 6 6

Cilinderopstelling Overlangse V6 Overlangse V6 Overlangse V6 Overlangse V6

Kleppen per cilinder 4 4 4 4

Boring (mm) 84 84 84 84,5

Slag (mm) 90 90 90 89

Compressieverhouding (:1) 16 16 16 10,5

Maximumvermogen kW (pk) 
bij t/min 155 (211) bij 4.000 155 (211) bij 4.000 188 (256) bij 4.000 250 (340) bij 6.500

Maximumkoppel Nm bij t/min 520 bij 2.000 520 bij 2.000 600 bij 2.000 450 bij 3.500

REMMEN

Type vooraan Geventileerde 
schijven

Geventileerde 
schijven

Geventileerde 
schijven

Geventileerde 
schijven

Diameter vooraan (mm) 317 360 360 360

Type achteraan Geventileerde 
schijven

Geventileerde 
schijven

Geventileerde 
schijven

Geventileerde 
schijven

Diameter achteraan (mm) 325 350 350 350

Parkeerrem Elektromechanische parkeerrem in het remzadel geïntegreerd

* 3.280 kg voor S met 7 zitplaatsen. 3.300 kg voor SE en 3.310 kg voor HSE.
** 6.780 kg voor S met 7 zitplaatsen. 6.800 kg voor SE en 6.810 kg voor HSE.
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BELANGRIJKE OPMERKING: Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar de 
specificaties, het design en de productie van zijn wagens te verbeteren. Daardoor worden 
er continu wijzigingen doorgevoerd. Hoewel we alles in het werk stellen om u de recentste 
informatie te bezorgen, mag deze brochure niet worden beschouwd als een onfeilbare referentie 
inzake de huidige specificaties. Ze vormt evenmin een bindend verkoopaanbod voor een 
bepaalde wagen. Concessiehouders en verdelers zijn noch expliciet, noch impliciet agenten  
van Jaguar Land Rover Limited.

Alle originele accessoires van Land Rover krijgen dezelfde garantievoorwaarden en -periode 
als de auto zelf, op voorwaarde dat ze binnen de maand of 1.600 kilometer (wat zich het eerst 
voordoet) na de levering van een nieuwe ingeschreven wagen worden gemonteerd door een 
Land Rover-concessiehouder. Accessoires die na die periode worden gemonteerd, genieten 12 
maanden garantie zonder kilometerbeperking. Alle originele Land Rover-accessoires zijn streng 
getest volgens dezelfde hoge eisen als onze wagens. De prestaties bij extreem warme en koude 
temperaturen, de corrosieweerstand, het gedrag bij ongevallen en de ontplooiing van de airbags 
zijn enkele van de elementen die grondig worden getest om ervoor te zorgen dat accessoires een 
lange levensduur hebben en, nog belangrijker, aan de huidige wetgeving blijven voldoen.

Al onze accessoires werden ontwikkeld om een geheel te vormen met de modellen van 
Land Rover. Hoewel veel items zoals dakdragers eenvoudig te plaatsen zijn, is voor sommige 
producten gespecialiseerd gereedschap en diagnoseapparatuur vereist om een correcte 
integratie in de structuur en elektrische systemen van de auto te verzekeren. Die producten 
verschillen van markt tot markt. Uw Land Rover-concessiehouder zal u graag de recentste 
gegevens verstrekken en beantwoordt al uw vragen.

Als gevolg van de beperkingen van het drukprocedé kunnen de hier weergegeven kleuren licht 
verschillen van de kleuren van het echte voertuig. De constructeur behoudt zich het recht voor 
om bepaalde koetswerkkleuren zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit het gamma 
te schrappen. Bepaalde kleuren zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Neem contact op 
met uw Land Rover-concessiehouder voor informatie over de beschikbaarheid van kleuren en 
uitrusting.

Land Rover beveelt enkel Castrol EDGE Professional aan.

Delen van deze brochure zijn een reproductie van materiaal gecreëerd en gedeeld door 
Google, dat gebruikt wordt in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de  
Creative Commons 3.0 Attribution License.
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België
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