
DISCOVERY SPORT



Al sinds het idee voor de eerste Land Rover in 1947, hebben 
wij auto’s gecreëerd die grenzen verleggen. Die eigenaars 
uitdagen om nieuwe gebieden te verkennen en moeilijk terrein  
te overwinnen. Onze auto’s vormen de essentie van de ideeën  
van de ontwerpers en ingenieurs die ze hebben ontwikkeld. 
Met in elk model iconische, Britse designelementen die 
capaciteiten combineren met een evenwichtige uitstraling.  
Dat is de reden waarom wij grenzen blijven verleggen, 
conventies in twijfel trekken en elkaar uitdagen om verder 
te gaan. Land Rover stelt u in staat meer van uw wereld te 
maken, om ‘above and beyond’ te gaan.





DE DISCOVERY SPORT COMBINEERT 
FANTASTISCH DESIGN, GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIE EN EXCEPTIONELE 
VEELZIJDIGHEID. HET RESULTAAT IS 
EEN TOONAANGEVENDE, COMPACTE 
PREMIUM-SUV.

Gerry McGovern,  
Land Rover Design Director & Chief Creative Officer.

Scan om de Discovery Sport in actie te zien.

De foto’s in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties kunnen derhalve 
afwijken van die van de uitvoeringen in ons land. Uw dealer geeft u graag meer informatie.
De afbeelding rechts toont de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey.
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DESIGN

EXTERIEUR
Met zijn fraai gevormde, compacte 
carrosserie en krachtige houding is dit een 
moderne, relevante en onweerstaanbare 
auto. Door zijn direct herkenbare silhouet 
en prachtig gevormde carrosserievlakken 
is een auto ontstaan met een sterk 
emotioneel karakter.

De Discovery Sport is overal op berekend. 
Specifieke Land Rover designelementen 
vullen de perfect gebalanceerde proporties 
aan. Krachtige, dynamische lijnen en robuuste 
details stralen de enorme omvang van 
capaciteiten van de Discovery Sport uit.

Karakteristieke kenmerken zijn de in de 
voorspatborden doorlopende motorkap  
en de markante grille met twee lamellen  
in honingraatpatroon.

De dynamische lijn van de motorkap, met 
een nadrukkelijke stap naar de oplopende 
taillelijn, zorgt voor een krachtige houding. 
Daarbij voegt de subtiel aflopende daklijn 
extra dynamiek toe.

De afbeeldingen boven en rechts tonen de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey.6
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INTERIEUR
Het onweerstaanbare exterieurdesign wordt voortgezet 
in een interieur met een krachtige ontwerptaal van 
horizontale en verticale lijnen. Dit wordt aangevuld 
door strakke oppervlakken, prachtige afwerkingen 
en hoogwaardige bekledingen, inclusief de optie 
van premium leder. Het resultaat is een prachtig en 
zeer veelzijdig interieur,  waarbij exterieur en interieur 
naadloos in elkaar overgaan. De Discovery Sport is  
een auto met een onmiskenbaar Discovery DNA,  
maar dan met een visie op de toekomst.

Deze avontuurlijke instelling spreekt ook uit het interieur 
van de Discovery Sport, dat is ontworpen rondom 
de bestuurder. Het is uitgevoerd in hoogwaardige 
materialen en heeft een krachtig, verticaal ontwerp  
van de middenconsole als verwijzing naar het premium  
design van het exterieur.

In het interieur kunnen tot vier 12V-aansluitingen en zes  
USB-oplaadpunten worden geïntegreerd. Deze kunnen 
worden gespecificeerd voor alle drie de zitrijen, waardoor 
meerdere elektronische apparaten gelijktijdig kunnen 
worden opgeladen.

Het nieuwe 10” touchscreen is een fantastische 
aanvulling op het interieur en is beslist het hoogtepunt 
van het dashboard. Het heeft een breedbeeldverhouding 
van 21:9 en 80 procent meer pixels dan het standaard  
8” touchscreen. Dit 8” display is standaard op SE, HSE  
en HSE Luxury.

DESIGNDe afbeeldingen links en boven tonen het interieur van de Discovery Sport HSE Luxury in Glacier/Lunar. 9
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BAGAGERUIMTE

BEENRUIMTE

MEER
BEENRUIMTE

839 mm

999 mm

1.887 mm

5+2-ZITS 
INTERIEUR- 
CONFIGURATIE
De Discovery Sport biedt toonaangevende 
niveaus van comfort en veelzijdigheid.  
De tweede zitrij is bijzonder ruim en flexibel, 
waarbij de zitplaatsen over een lengte van 
160 mm kunnen worden verschoven voor 
extra comfort of meer bagageruimte¹).

De optionele derde zitrij is geïntegreerd 
zonder compromissen voor het exterieur- 
design en het comfort. Deze bestaat  
uit twee delen (50:50) en is eenvoudig  
met één hand te bedienen.

Door de derde zitrij neer te klappen ontstaat 
een vlakke bagageruimtevloer. Zo biedt het  
functionele interieur verschillende combinaties 
van zitplaatsen en bagageruimte.

1) Bij asymmetrisch (60:40) gedeelde achterbank met ’slide & recline’-functie.
De afbeelding links toont het interieur van de Discovery Sport HSE Luxury  
in Glacier/Lunar.
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De afbeelding toont het interieur van de Discovery Sport HSE Luxury in Glacier/Lunar.

BAGAGERUIMTE 
Verrassend ruim. Slim ontworpen.  
De Discovery Sport is gecreëerd om  
overal op berekend te zijn.

De auto heeft de optie van een flexibele  
interieurconfiguratie die, met vlak neer- 
geklapte achterbank, een bagageruimte 
biedt die even lang is als die van een 
Range Rover, met een maximum inhoud  
van 1.698 liter.

Zelfs met vijf inzittenden aan boord, 
bedraagt de bagageruimte een nog  
steeds indrukwekkende 981 liter.  
De Discovery Sport kan ook gemakkelijk 
grote voorwerpen vervoeren door de 
tweede en optionele derde zitrij neer 
te klappen. Deze flexibiliteit maakt het 
meenemen van passagiers, bagage en 
verschillende combinaties daarvan veel 
gemakkelijker.

5+2 ZITPLAATSEN  
194 LITER

5 ZITPLAATSEN  
981 LITER
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DESIGN

4 ZITPLAATSEN  
1.268 LITER

4 ZITPLAATSEN  
1.124 LITER

3 ZITPLAATSEN  
1.411 LITER

2 ZITPLAATSEN  
1.698 LITER
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EXTERIEUR
Het Dynamic Design Pack zorgt voor een 
nog assertievere uitstraling bij behoud van 
de direct herkenbare designdetails van de 
Discovery Sport. Daarbij is niets verloren 
gegaan aan capaciteiten of veelzijdigheid.

Daarentegen zijn dynamiek en uitstraling 
verder versterkt. De krachtige, nieuwe 
styling van voor- en achterzijde zorgt  
in combinatie met andere dorpellijsten  
voor een indrukwekkende verschijning.  
Dit wordt verder aangevuld met een nieuw 
rasterdesign in Black voor de grille en 
de luchtroosters in de voorspatborden. 
Krachtige uitlaateindstukken in Chrome 
vormen samen met de rode 'SPORT'- 
badge de finishing-touches.

De afbeelding rechts toont de Discovery Sport HSE Luxury met  
Dynamic Design Pack in Firenze Red.  
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.

DYNAMIC DESIGN PACK
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DESIGN

INTERIEUR
Zorgvuldig geselecteerde sport-details verfraaien 
het interieur van auto’s met Dynamic Design 
Pack. Samen met generfd leder voor SE Dynamic 
of Windsor leder voor HSE Dynamic en HSE 
Luxury Dynamic, beschikbaar in drie fraaie 
kleurenthema’s, is het resultaat een sublieme 
afwerking. Deze uitstraling wordt versterkt door 
een met geperforeerd leder bekleed sportstuurwiel 
en contrasterende microbiezen voor stoelen en 
hoofdsteunen. Daarnaast is er een unieke afwerking 

voor portierinzetten en middensectie dashboard.  
Deze sfeer wordt versterkt door zijstijlen van 
middenconsole in Dark Grey Brushed aluminium, 
die als optie beschikbaar zijn in markant Carmine 
Red Brushed aluminium. De interieurs van de  
HSE Dynamic en HSE Luxury Dynamic worden  
verder verfraaid door aluminium sportpedalen.

De afbeeldingen links en boven tonen het interieur van de Discovery Sport HSE Luxury met Dynamic Design Pack  
in Ebony/Ebony met stiknaden en microbiezen in Pimento. 
Het afgebeelde interieur is uitgevoerd met de zijstijlen middenconsole en schakelpaddles in Carmine Red Brushed 
aluminium. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid. 17



OFFROAD
Van de ijskoude testbanen in Arjeplog, Zweden, tot de 
meedogenloze zandwoestijn van Dubai integreren wij onze 
legendarische all-terrain prestaties tot in het diepste DNA 
van elk Land Rover model. Tijdens de ontwikkeling van 
onze prototypes moeten ze meer dan 8.500 km afleggen 
onder de allerzwaarste offroad-condities.

SEMI-ANECHOÏSCHE KAMER
In het ‘neutrale geluid’ van onze semi-anechoïsche kamer 
stellen wij het interieur bloot aan een grote variatie aan 
frequenties en trillingen, zodat wij er zeker van zijn dat 
de Discovery Sport bij elke snelheid en op elk oppervlak 
geraffineerd klinkt.

MOESSONREGEN
In onze moessonregen-simulator kunnen wij in korte tijd zo’n 
85.000 liter speciaal gekleurd water laten neerstromen op 
onze auto’s, waarbij wij ze tot 45° kunnen kantelen. Daarbij 
controleren wij ze met UV-licht op lekkages. Zo zorgen wij 
dat onze auto’s probleemloos door water kunnen waden of 
tropische regenstormen kunnen doorstaan zonder dat er een 
druppel binnenkomt.

WIELOPHANGING
Het is zeer onwaarschijnlijk dat u een Land Rover zwaarder 
belast dan wij al hebben gedaan. Om een ongeëvenaarde 
omvang van dynamische capaciteiten te garanderen, op 
de weg en offroad, worden auto's op onze state-of-the-art 
testbank blootgesteld aan omgerekend tien jaar van de 
allerzwaarste rijbelastingen.

WINDSNELHEID
In klimaatkamers kunnen wij enkele van de zwaarste 
windcondities nabootsen waar de Discovery Sport in het 
echt mee te maken kan krijgen. Niet alleen zijwind van  
180 km/h, maar ook situaties met hoge temperatuur en 
weinig wind. Alleen door alle systemen maximaal te 
belasten kunnen wij echte betrouwbaarheid ontwikkelen.

HEET EN KOUD WEER
In de echte wereld en in onze klimaatkamers kunnen 
wij auto’s bevriezen tot -40° C en ze bakken tot 50° C. 
Belangrijke functies en systemen worden vervolgens getest 
volgens onze uiterst strenge normen. Zo bent u zelfs  
op de meest afgelegen locaties verzekerd van comfort  
en gemoedsrust.

RIJTECHNOLOGIE

TESTPROGRAMMA
Voordat een auto de Land Rover badge mag dragen, moet hij eerst een serie uiterst zware tests doorstaan  
om te bewijzen dat hij de allerhoogste niveaus van luxe, prestaties en capaciteiten biedt.

18
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TERRAIN RESPONSE
Land Rover is altijd het toonbeeld geweest van 
capaciteiten en de Discovery Sport voldoet dan 
ook aan de allerhoogste verwachtingen. De auto 
reageert alert en het zelfverzekerde rijgedrag 
wordt verder verbeterd door royale veerwegen  
en innovatieve offroad-technologieën, zoals 
Terrain Response.

Dit systeem is standaard in combinatie met 
alle TD4- en Si4-motoren en past de reacties 
van motor, transmissie, differentiëlen en 
onderstelregelsystemen aan om rijgedrag,  
comfort en tractie te optimaliseren.

Er zijn vier standaard Terrain Responsestanden: 
Algemeen, Gras/Grind/Sneeuw, Modder/Sporen 
en Zand. Daarmee voelt de auto altijd zelfverzekerd, 
ongeacht ondergrond of weersomstandigheden.

Op auto’s met Adaptive Dynamics is er 
bovendien een vijfde stand: Dynamic. Deze 
stemt de wielophanging af voor een nog betere 
carrosseriebeheersing, met minder overhellen  
en een scherpere respons.

De afbeelding rechts toont de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey.
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ALL TERRAIN  
PROGRESS CONTROL
All Terrain Progress Control is een  
state-of-the-art systeem dat de bestuurder  
in staat stelt om een constante snelheid aan 
te houden onder uitdagende condities.  
Het systeem is standaard op de SE, HSE  
en HSE Luxury met Si4-motor en is een 
optie op de Pure met Si4-motor en in 
combinatie met de 180 pk TD4-motor.

Het systeem werkt als een cruise control 
voor lage snelheden tussen 1,8 en 30 km/h, 
waarbij de bestuurder zich volledig kan 
concentreren op het sturen en het vinden 
van een pad tussen obstakels door.

Daarnaast stelt het systeem de auto in 
staat om soepel en gemakkelijk vanuit 
stilstand op te trekken, zelfs op moeilijke 
ondergrond met weinig grip, zoals ijs, 
sneeuw of nat gras.

Het systeem, dat is ontwikkeld door 
Land Rover’s toonaangevende all-terrain 
specialisten, werkt naadloos samen met 
vierwielaandrijving, Terrain Response en 
tractie- en remsystemen.

Zodra All Terrain Progress Control is 
geactiveerd, kunnen de standaard ‘+/-’ 
cruise control-toetsen op het stuurwiel 
worden gebruikt om de snelheid in te 
stellen. Gebruik van rem- en gaspedaal 
onderdrukt de ingestelde snelheid.

De afbeelding links toont de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey. RIJTECHNOLOGIE 23





HILL DESCENT 
CONTROL
Land Rover’s gepatenteerde Hill Descent Control  
(HDC) is standaard op alle auto’s met vierwielaandrijving.  
Het helpt de bestuurder bij het gecontroleerd 
afdalen van moeilijke hellingen door een constante 
afdaalsnelheid aan te houden en de wielen individueel  
af te remmen.

Hill Start Assist zorgt ervoor dat de auto niet achteruit 
rolt bij wegrijden op een helling.

De Discovery Sport is ook uitgerust met Gradient 
Release Control (GRC) dat is ontworpen om te 
voorkomen dat de auto ongecontroleerd met grote 
snelheid wegrijdt op een steile afdaling, wanneer de 
bestuurder het rempedaal loslaat.

WADE  
SENSING
Met een doorwaaddiepte van 600 mm steekt u 
gemakkelijk beekjes, doorwaadbare plaatsen en 
ondergelopen land over. Wade Sensing kan daarbij  
van onschatbare waarde zijn.

Dit unieke Land Rover systeem heeft sensoren in 
de buitenspiegels en geeft de bestuurder via het 
touchscreen grafische informatie in real-time over  
de waterdiepte in verhouding tot de auto en over  
de maximum doorwaaddiepte.

RIJTECHNOLOGIEDe afbeelding links toont de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey. 25
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ADAPTIVE 
DYNAMICS
Adaptive Dynamics (optie) met verfijnd 
MagneRide™ evalueert meer dan 1.000 keer 
per seconde de bewegingen van de auto 
en reageert direct op commando’s van de 
bestuurder of veranderingen in de weg. 
Het resultaat is nog grotere controle en 
minder overhellen, voor een evenwichtig, 
vlak rijgedrag. Het systeem¹) kan offroad-
condities vaststellen en de actieve 
MagneRide™ schokdempers optimaliseren 
voor perfecte balans, wendbare handling  
en soepel, gecontroleerd rijgedrag. 

1 NIET GECORRIGEERD OVERHELLEN

2 GECORRIGEERD OVERHELLEN

TORQUE 
VECTORING
In bochten worden de wendbaarheid  
en stabiliteit van de auto verbeterd door 
de functie Torque Vectoring²).  
Torque Vectoring evalueert het gedrag van 
de auto en past continu de verdeling van het 
aandrijfkoppel over de wielen aan om grip en 
stuurgedrag te verbeteren, zowel op de weg 
als offroad.

A ONDERSTUUR GEDETECTEERD

B VOLLEDIG AANDRIJFKOPPEL NAAR  
BUITENSTE WIELEN

C REMKRACHT NAAR BINNENSTE WIELEN

D GECORRIGEERDE LIJN

ACTIVE  
DRIVELINE
De Active Driveline (optie voor Si4 en 
TD4 180 pk) biedt voordelen bij rijden op 
de weg en in offroad-situaties. Bij veel 
rijomstandigheden op de weg kan het 
systeem de aandrijving naar de achteras 
loskoppelen voor grotere efficiency en 
een lager verbruik. Een geavanceerd 
regelsysteem evalueert continu belangrijke 
voertuig- en omgevingsparameters. 

Indien aan de voorwaarden voor 
vierwielaandrijving wordt voldaan, schakelt 
het systeem de vierwielaandrijving naadloos 
en onmerkbaar binnen 300 milliseconden 
in. Bij offroad-rijden kan het aandrijfkoppel 
naar elk achterwiel worden gevarieerd in 
overeenstemming met de beschikbare 
grip. Een speciaal 4x4i-scherm op het 
touchscreen toont u uitgebreide informatie, 
zodat u altijd alles onder controle hebt.

3 VOORWIELAANDRIJVING (2WD)

4 VIERWIELAANDRIJVING (4WD) GEACTIVEERD

RIJTECHNOLOGIE
1) Alleen beschikbaar met 180 pk TD4- en Si4-motoren   2) Alleen i.c.m. Active Driveline.   MagneRideTM is een geregistreerde merknaam van BWI Company Limited S.A.  
De afbeeldingen links en boven tonen de Discovery Sport HSE Luxury Dynamic met Design Pack in Firenze Red. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie  
over beschikbaarheid. De afbeelding rechtsboven toont de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey.  27



BESTUURDERONDERSTEUNING

RIJTECHNOLOGIE
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COMMAND DRIVING POSITION
De Command Driving Position in de Discovery 
Sport biedt een beter zicht over weg, verkeer en 
omgeving, voor een zelfverzekerde rijbeleving.

HEAD-UP DISPLAY
Het Head-Up Display, onderdeel van het Head-Up 
Display Pack, is een geavanceerde optie die voor 
het rijden belangrijke informatie, zoals snelheid, 
versnelling en navigatie-instructies¹), direct in het 
gezichtsveld van de bestuurder projecteert op de 
voorruit, zodat u uw aandacht bij weg en verkeer 
kunt houden en minder wordt afgeleid.

Het innovatieve lasersysteem is beter bestand tegen 
aspecten als ‘vervaging’ – het effect dat fel zonlicht 
heeft op systemen met LED-technologie. Het display 
kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de 
voorkeur van de bestuurder.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
Traffic Sign Recognition houdt u volledig op de 
hoogte door bepaalde verkeersborden te tonen 
in het instrumentenpaneel, waar deze gemakkelijk 
kunnen worden gezien. Op auto’s met Head-Up 
Display wordt de informatie ook hierin getoond.  
De volgende borden worden herkend: 
snelheidslimieten (inclusief variabele boven de weg 
geplaatste snelheidslimieten), inhaalverboden en 
verkeersborden met extra informatie – zoals lagere 
snelheden bij nat wegdek. Traffic Sign Recognition  
is standaard op de HSE Luxury en een optie op  
de Pure, SE en HSE.

1) Alleen i.c.m. InControl Touch navigatiesysteem  
of InControl Touch Pro navigatiesysteem.
De afbeelding links toont de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey.

BESTUURDERONDERSTEUNING 29



BESTUURDERONDERSTEUNING
De Discovery Sport biedt verschillende bestuurderondersteunende systemen om het rijden voor u en uw passagiers  
nog zelfverzekerder te maken. Deze functies bieden bijzonder innovatieve ideeën en technologieën, en helpen  
u om de meeste verkeerssituaties, rijden op de (snel)weg en zelfs rijden in het donker nog gemakkelijker te maken.

LANE KEEP ASSIST EN 
DRIVER CONDITION MONITOR
Lane Keep Assist voelt wanneer uw auto  
ongemerkt buiten de eigen rijstrook komt  
en  stuurt u rustig terug. Driver Condition 
Monitor detecteert wanneer u vermoeid 
begint te raken en waarschuwt u wanneer  
u beter een pauze kunt nemen.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
MET QUEUE ASSIST
Bij rijden op de snelweg of in langzaam 
rijdend en stilstaand verkeer houdt dit 
systeem u op veilige afstand van een 
voorligger, zelfs wanneer deze tot stilstand 
komt. Wanneer de voorligger weer gaat 
rijden, doet de Discovery Sport dat ook.

AUTONOMOUS  
EMERGENCY BRAKING
Indien het risico van een botsing wordt 
gedetecteerd, waarschuwt dit systeem de 
bestuurder, zodat u tijd hebt om in actie 
te komen. Wanneer er nog steeds risico 
is van een botsing en u hebt geen actie 
ondernomen, zal het systeem zelf  
de remmen activeren om de kracht van  
een mogelijke botsing te reduceren.

BLIND SPOT MONITOR  
MET REVERSE  
TRAFFIC DETECTION
Via een waarschuwingslampje in de 
betreffende buitenspiegel waarschuwt 
Blind Spot Monitor u voor auto’s in uw 
dode hoeken of die snel van achteren 
naderen. Reverse Traffic Detection, dat 
actief is tijdens achteruitrijden, waarschuwt 
u voor verkeer van weerszijden via visuele 
symbolen en een geluidssignaal. Zo weet  
u altijd wat er achter u gebeurt, ook 
wanneer uw zicht is belemmerd.

30



BESTUURDERONDERSTEUNING

PARKEERTECHNOLOGIE
Het parkeren van uw auto in een drukke stad of op een vol parkeerterrein vereist vaak enig manoeuvreren.  
Daarom biedt de Discovery Sport systemen die u helpen om zelfverzekerd te parkeren en achteruit te rijden,  
zelfs in de krapste plekken.

PARK ASSIST – PARALLEL 
PARK, PARKING EXIT EN 
PERPENDICULAR PARK
Ons Park Assist-systeem maakt fileparkeren 
en dwars op de rijrichting parkeren 
gemakkelijker dan ooit door de auto zelf  
in een geschikte plek te sturen. U hoeft  
alleen de juiste versnelling te kiezen en  
de snelheid van de auto te regelen via gas-  
en rempedaal. Park Assist helpt u ook met 
uitparkeren, waarmee het systeem u alle 
parkeerstress uit handen neemt. Symbolen 
en meldingen op het display leiden u door 
de manoeuvre.

SURROUND  
CAMERA SYSTEM
Toont een 360° beeld van de directe 
omgeving op het touchscreen en maakt 
verschillende manoeuvres gemakkelijker 
- van het parkeren langs een stoeprand, 
het in-/uitrijden van krappe plekken en het 
verlaten van onoverzichtelijke uitritten.

ACHTERUITRIJCAMERA
Statische lijnen over het beeld van de 
achteruitrijcamera op het touchscreen 
geven de omtrek en de verwachte baan 
van de auto (op basis van de actuele 
stuurwielstand) aan en maken parkeren in 
krappe plekken zo gemakkelijk mogelijk.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering.  
Zie pagina's 66-85 of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie. 31





TREKTECHNOLOGIE
Met een trekgewicht tot 2.500 kg en door 
het integreren van diverse technologieën is 
de Discovery Sport berekend op de meest 
veeleisende taken.

ELEKTRISCH UIT-/INKLAPBARE 
TREKHAAK
De elektrisch uit-/inklapbare trekhaak (optie) is 
onzichtbaar achter de achterbumper verborgen 
en verstoort zo niet de fraaie lijnen van de auto. 
Goedgekeurd voor een geremd trailergewicht  
tot 2.500 kg.

AFNEEMBARE TREKHAAK
Gemakkelijk afneembaar zonder gereedschap.  
De afneembare trekhaak zorgt dat het exterieur- 
design niet wordt verstoord wanneer u niets  
hoeft te trekken.

ACHTERUITRIJCAMERA
Biedt een beter zicht bij achteruitrijden. Bovendien 
is de achteruitrijcamera een handig hulpmiddel 
bij parkeren en het aankoppelen van een trailer. 
Standaard op HSE en HSE Luxury en een optie  
op Pure en SE.

De aankoppelassistent Tow Hitch Assist maakt 
het aankoppelen van een trailer aan de auto veel 
gemakkelijker door het proces te visualiseren.  
Op het touchscreen toont het de verwachte 
baan van de trekhaak naar de trailerkoppeling. 
Standaard in combinatie met achteruitrijcamera.

TRAILER STABILITY ASSIST
Trailer Stability Assist (TSA) evalueert bewegingen 
van de auto om eventueel gevaarlijk pendelen 
van de trailer te constateren en remt vervolgens 
individuele wielen af om de combinatie van auto 
en trailer weer onder controle te brengen.

SURROUND CAMERA SYSTEM
Als onderdeel van het Surround Camera System 
helpt de functie Tow Assist bij het achteruitrijden 
door de baan van de trailer te voorspellen.  
U kunt zelfs de breedte van uw trailer instellen  
om nauwkeurige hulplijnen te laten tonen op  
het touchscreen.

Wettelijk regels voor het trekken van een trailer variëren per land. Neem altijd de actuele wettelijke regels in acht.
De afbeelding toont de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey. BESTUURDERONDERSTEUNING 33



InControl is ons programma geavanceerde technologieën die u met uw Discovery Sport en met de buitenwereld verbinden.  
Maak een keuze uit twee InControl infotainmentsystemen: InControl Touch of het nieuwe InControl Touch Pro, die beide  
verder kunnen worden uitgebreid met hun respectievelijke connectivity packs; InControl Connect en InControl Connect Pro.

Krijg uw leven onder controle op landrover.com/incontrol

CONNECTIVITY. ENTERTAINMENT. COMFORT.

LAND ROVER INCONTROL
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INCONTROL TOUCH

1) Standaard in Nederland. Zie ook standaarduitrusting en opties op pagina’s 78-79.
De afbeelding toont de Discovery Sport HSE Luxury in Yulong White.

INCONTROL TOUCH
Het InControl Touch multimediasysteem is het commandocentrum van de 
Discovery Sport voor connectivity, bediening, display en entertainment.  
De belangrijkste specificaties zijn: 

 – 8” Touchscreen
 – InControl Protect bestaat uit SOS Emergency call, Optimised Land Rover 
Assistance en Remote Essentials smartphone app

 – Land Rover audiosysteem met 6 luidsprekers

OPTIE
 – Land Rover Enhanced audiosysteem, 190 W, met 10 luidsprekers
 – Meridian™ audiosysteem, 380 W, met 10 luidsprekers en subwoofer
 – InControl Touch navigatiesysteem, inclusief spraakherkenning
 – DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)

INCONTROL CONNECT
InControl Connect Pro is een programma technologieën en applicaties die  
u het allerbeste in connectivity en gebruiksgemak bieden, inclusief: 

 – InControl Apps biedt speciale, door Land Rover goedgekeurde apps voor 
uw smartphone die via het touchscreen van de Discovery Sport kunnen 
worden gebruikt om aspecten van uw rijbeleving te ondersteunen

 – Remote Premium is een multifunctionele app die u in staat stelt om uw 
Discovery Sport op afstand te controleren en commando’s te geven.  
Dit maakt uw leven gemakkelijker en meer connected

 – WiFi-hotspot.

 INCONTROL SECURE1)

 – InControl Secure omvat een voertuigvolgsysteem bij diefstal van uw auto.

INCONTROL TOUCH PRO
InControl Touch Pro’s hard- en software van een nieuwe generatie tilt 
connectivity en entertainment in de Discovery Sport naar het allerhoogste 
niveau. Enkele belangrijke aspecten van InControl Touch Pro zijn: 

 – 10” Touchscreen
 – InControl Protect bestaat uit SOS Emergency call, Optimised Land Rover 
Assistance en Remote Essentials smartphone app

 – Meridian™ Surround Sound Systeem, 825 W, 16 luidsprekers, subwoofer
 – Spraakherkenning
 – InControl Touch Pro navigatiesysteem

OPTIE
 – DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
 – 10” touchscreen met Dual View-functie
 – TV-functie
 – Rear Seat Entertainment

INCONTROL CONNECT PRO
Wanneer u InControl Touch Pro kiest, kunt u als optie de InControl Connect 
Pro diensten, technologieën en applicaties toevoegen voor het allerhoogste 
niveau van connectivity en gebruiksgemak, inclusief: 

 – InControl Apps biedt speciale, door Land Rover goedgekeurde apps voor 
uw smartphone die via het touchscreen van de Discovery Sport kunnen 
worden gebruikt om aspecten van uw rijbeleving te ondersteunen

 – Remote Premium is een multifunctionele app die u in staat stelt om uw 
Discovery Sport op afstand te controleren en commando’s te geven.  
Dit maakt uw leven gemakkelijker en meer connected

 –  InControl Pro Services, inclusief WiFi-hotspot, Route Planner App, Share 
ETA, Live Services, Commute Mode, Arrival Mode en Arrival Mode Parking.

 INCONTROL SECURE

INCONTROL TOUCH PRO
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PARKEERPLAATSEN VINDEN
Wanneer u uw bestemming nadert, zal het InControl 
Touch Pro navigatiesysteem suggesties doen voor dichtbij 
gelegen parkeerplaatsen, inclusief het aantal beschikbare 
plekken. Met slechts één klik wordt de parkeerlocatie 
toegevoegd en uw route geüpdatet. Arrival Mode Parking 
toont een 360° street view om u te helpen uw bestemming  
te herkennen.

10 MANIEREN  
OM UW LEVEN  
ONDER CONTROLE  
TE KRIJGEN
Vind een parkeerplaats, stream uw favoriete muziek 
en volg zelfs uw gestolen auto. Ontdek hoe 
InControl uw leven gemakkelijker kan maken.

InControl functies, en hun beschikbaarheid, verschillen per land. Uw dealer geeft u graag meer informatie. Voor bepaalde functies is een Micro SIM met geschikt 
datacontract benodigd. Uw dealer geeft u graag meer informatie. Apple Watch is een geregistreerde merknaam van Apple Inc. InControl apps moet worden 
gedownload van de Apple/Android Store. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

PLANNEN VAN ROUTES
Gebruik voordat u vertrekt de Route Planner App of het 
online portaal om locaties te zoeken, op te slaan en uw 
bestemming in te stellen. De app gebruikt de Cloud om  
de bestemming automatisch naar het navigatiesysteem  
van uw auto te sturen.

BLIJF IN VERBINDING
Voordat u instapt, kunt u uw ideale interieurtemperatuur al 
instellen met de Remote Premium app voor smartphones 
en Apple Watch. Onderweg kan de WiFi-hotspot in de auto 
een stabiele internetverbinding verzorgen, waarop tot acht 
apparaten kunnen worden aangesloten.

Krijg uw leven onder controle op landrover.com/incontrol

BLIJF GECONCENTREERD
Ons nieuwe InControl Touch Pro Voice Recognition 
spraakherkenningssysteem begrijpt normale gesproken 
instructies. Zo kunt u zich op weg en verkeer blijven 
concentreren, zonder andere afleiding.
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HULP IS ALTIJD BIJ DE HAND
Met InControl Protect worden de nooddiensten automatisch 
gewaarschuwd bij een ongeval. U kunt ook zelf contact 
met ze opnemen, via de toets in de hemelconsole. U kunt 
ook contact opnemen met Land Rover Assistance, voor 
uitgebreide hulp bij pech onderweg.

AANKOMSTTIJD DELEN
Deel uw verwachte aankomsttijd, zodat uw geselecteerde 
contact(en) exact weten hoe laat u aankomt, zoals berekend 
door het navigatiesysteem van de auto. Wanneer u vertraging 
hebt, kan Share ETA automatisch updates sturen via SMS of 
e-mail, zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

AUTO VOLGEN BIJ DIEFSTAL
Met InControl Secure wordt een stil alarm geactiveerd 
indien er wordt ingebroken in uw auto, waarbij een 
meldkamer de politie waarschuwt. Uw auto kan  
tevens worden gevolgd, zodat hij gemakkelijker  
kan worden teruggehaald.

DEUR-TOT-DEUR
Zodra u hebt geparkeerd, zal de Route Planner App op uw 
smartphone u het laatste stuk naar uw bestemming leiden 
– een echte deur-tot-deur beleving, inclusief opties voor 
openbaar vervoer. Met de Remote Premium app kunt u ook 
uw auto controleren, zodat u zeker weet dat alle ruiten dicht 
zijn en de portieren zijn afgesloten.

INTELLIGENT ROUTE PLANNEN
Commute Mode stelt het systeem in staat uw dagelijkse 
ritten te ‘leren’ en u automatisch te adviseren over de 
verwachte reistijd, gebaseerd op live en historische 
verkeersinformatie, zonder dat u een bestemming hoeft  
in te voeren. Het systeem leert de routes die u neemt naar 
een bepaalde bestemming en adviseert u welke van deze  
het snelste is.

NOG SNELLER
InControl Touch Pro biedt een grotere verwerkings- 
snelheid dankzij een quad core processor en geïntegreerd 
Ethernet-netwerk.

Het startscherm kan naar wens worden gepersonaliseerd, 
met tot vier persoonlijke startschermen en meer dan  
60 snelkeuzetoetsen.
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Meridian is een geregistreerde merknaam van Meridian Audio Ltd. 
Trifield en het ‘three fields’ logo zijn geregistreerde merknamen van Trifield Productions Ltd.
De afbeelding links toont het interieur van de Discovery Sport HSE Luxury in Glacier/Lunar.  
De afbeelding rechts toont de Discovery Sport HSE Luxury in Kaikoura Stone.

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEMEN
Land Rover heeft bij de ontwikkeling van 
de geavanceerde audiosystemen voor 
de Discovery Sport samengewerkt met 
Meridian, wereldwijd marktleider op het 
gebied van audiotechnologie en digital 
sound processing

Dynamic Volume Control is geïntegreerd in 
beide systemen en compenseert soepel en 
automatisch voor elk ongewenst geluid dat 
in het interieur wordt gedetecteerd.

Het 380 W Meridian audiosysteem is een 
optie op SE en standaard op HSE en  
HSE Luxury als onderdeel van InControl Touch. 
Het audiosysteem heeft 10 luidsprekers 
en tweekanaals subwoofer. Het biedt een 
uitzonderlijke klankdefinitie, kristalheldere 
hoge tonen en diepe bassen – mede dankzij 
de optimale positie van de luidsprekers.

De Discovery Sport is als optie ook 
beschikbaar met het InControl Touch 
Pro Meridian Digital Surround Sound 
audiosysteem met 825 W, 16 luidsprekers  
en tweekanaals subwoofer.

Dit systeem omvat tevens Meridian 
Trifield-technologie. Deze technologie 
biedt het allerbeste op het gebied van 
audioreproductie, met een natuurgetrouwe 
weergave van de muziek zoals de artiest 
het heeft bedoeld. Daarmee genieten alle 
inzittenden, ongeacht hun zitplaats, van 
fantastisch luisterplezier.
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SUBWOOFERMERIDIAN DIGITAL SURROUND SOUND SYSTEM 825 WATT 16 LUIDSPREKERS
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COMFORT VOOR IEDEREEN
KOEL-/VERWARMBARE 
VOORSTOELEN
Voor extra comfort zijn als optie 
verwarmbare voorstoelen beschikbaar.  
Als aanvullende optie zijn ook verwarmbare 
zitplaatsen op de tweede zitrij mogelijk.

Voor extra comfort bij alle temperaturen  
zijn koel-/verwarmbare voorstoelen 
beschikbaar op SE, HSE en HSE Luxury. 
Hierbij kan verwarmde of gekoelde lucht  
door perforaties in de lederen stoelbekleding  
(generfd of Windsor) worden geblazen. 
Bestuurder en voorpassagier kunnen hun 
voorkeuren instellen via het touchscreen.

INTERIEUR- 
VOORVERWARMING  
MET TIMERFUNCTIE
De interieurvoorverwarming met timer- 
functie verwarmt de motor voor, waarbij 
restwarmte naar het interieur gaat, zodat  
de auto comfortabel warm is zodra u instapt.

Eveneens kan op warme dagen het 
interieur worden voorgeventileerd.  
Het systeem kan direct worden ingeschakeld 
met de afstandsbediening of worden 
geprogrammeerd via het touchscreen, 
zodat de auto elke ochtend op uw vaste 
vertrektijd is voorverwarmd.

CONFIGUREERBARE 
AMBIANCEVERLICHTING
Met de configureerbare ambiance- 
verlichting, standaard op HSE Luxury  
en optie op SE en HSE, is een nieuw niveau 
van interieurverlichting en personalisering 
gerealiseerd.

Dit systeem biedt de inzittenden de 
mogelijkheid om de tint van het licht te 
veranderen en daarmee de ambiance 
van het interieur aan te passen aan de 
persoonlijke stemming. Er is keuze uit vijf 
kleuren, die variëren van Ice White, via 
Moonlight, tot Racing Red.

GLAZEN PANORAMADAK
Het vaste, glazen panoramadak (optie) 
draagt bij aan het gevoel van licht en ruimte 
in het interieur. Daarnaast verschaft het een 
ononderbroken zicht op de omgeving.

Het geharde glas is donker getint en 
speciaal geformuleerd om infraroodstraling 
uit te filteren, zodat het interieur niet extra 
opwarmt. Voor extra privacy of om de 
hoeveelheid invallend zonlicht te reduceren 
kan een elektrisch bedienbare zonwering 
worden gesloten.

De afbeelding rechts toont het interieur van de Discovery Sport HSE Luxury in Glacier/Lunar.40
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COMFORT VOOR IEDEREEN
REAR SEAT ENTERTAINMENT
Rear Seat Entertainment (optie) omvat twee 
beeldschermen in de hoofdsteunen van de 
voorstoelen, twee draadloze digitale WhiteFire® 
hoofdtelefoons, een USB-aansluiting en een 
speciale afstandsbediening. Deze optie is  
beschikbaar op HSE en HSE Luxury en biedt 
achterpassagiers de mogelijkheid om te 
genieten van films, televisie, muziek of games.

TV-FUNCTIE
In combinatie met de TV-functie¹) (optie) voor 
SE, HSE en HSE Luxury kan op het nieuwe 
10” touchscreen voorin (bij stilstaande auto)  
en op de beeldschermen achterin ook 
digitale TV worden gekeken.

DUAL VIEW TOUCHSCREEN
Dual View-technologie (optie) maakt het 
mogelijk dat bestuurder en voorpassagier 
tegelijkertijd twee verschillende functies  
van het 10” touchscreen kunnen gebruiken.  
Zo kan de voorpassagier bijvoorbeeld 
naar TV of een film op DVD kijken, terwijl 
de bestuurder aanwijzingen van het 
navigatiesysteem volgt. Dual View wordt 
geleverd met een draadloze, digitale 
WhiteFire® hoofdtelefoon.

HANDSFREE ELEKTRISCHE 
ACHTERKLEPBEDIENING
Met deze functie kunt u de achterklep van 
buitenaf openen en sluiten zonder de sleutel te 
hoeven pakken of de achterklep aan te raken.

Zodra wordt gedetecteerd dat de sleutel 
vlakbij de auto is, kan de achterklep worden 
geopend door met een voet onder de achter- 
bumper te zwaaien.

Twee sensoren aan weerszijden van de 
achterklep maken bediening vanaf het 
trottoir mogelijk, zonder dat de gebruiker 
direct in het midden achter de auto hoeft 
te staan. Uiteraard kan het systeem worden 
gecombineerd met alle trekhaken.  
De handsfree elektrische achterklepbediening 
is standaard op de HSE Luxury en een optie 
op de SE en HSE.

Via een druktoets aan de binnenzijde van  
de achterklep kan de achterklep automatisch 
worden gesloten.

USB-OPLAADPUNTEN
Wilt u een game console, tablet of 
smartphone opladen tijdens het rijden?  
De Discovery Sport biedt de optie van zes 
USB-oplaadpunten, verspreid over alle 
zitrijen, om opladen van uw apparatuur 
gemakkelijk te maken.

CONNECTIVITY. ENTERTAINMENT. COMFORT.

1) De TV-functie van in de Benelux geleverde auto’s is door Land Rover ontwikkeld voor de TV-uitzendstandaards  
die thans in de Benelux en direct omringende landen in gebruik zijn. Bij eventuele wijzigingen in TV-uitzendstandaards  
kan Land Rover de correcte werking van de TV-functie niet garanderen. WhiteFire® is een geregistreerde merknaam  
van Unwired Technology LLC en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie. 
De afbeelding rechtsboven toont de Discovery Sport HSE Luxury in Kaikoura Stone. 
De afbeeldingen links en rechtsonder tonen het interieur van de Discovery Sport HSE Luxury in Glacier/Lunar.
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MOTOREN

NEGENTRAPS AUTOMATISCHE 
TRANSMISSIE
De compacte, lichtgewicht negentraps automatische 
transmissie maakt zeer efficiënte verbruiks- en CO2- 
waarden mogelijk, met daarnaast, dankzij de zeer lage  
eerste versnelling, een grotere controle in condities met  
weinig grip of bij het trekken van een trailer.

De transmissie is speciaal ontworpen voor inbouw dwars 
voorin de auto en is een van de meest efficiënte en technisch 
geavanceerde transmissies voor een personenauto.  
Twee gepatenteerde klauwkoppelingen vervangen de 
grotere, conventionele koppeling en maken kleinere  
stappen tussen overbrengingsverhoudingen mogelijk 
voor betere respons tijdens acceleratie, verbeterde 
schakelkwaliteit, aandrijving en verfijning.

De langere hoogste versnelling reduceert niet alleen het 
brandstofverbruik, maar verlaagt ook het motortoerental 
voor extra comfort en minder geluid bij rijden op 
kruissnelheid. De negentraps automaat is extreem sterk  
en vormt een perfecte aanvulling op Land Rover’s robuuste 
all-terrain capaciteiten, bij tegelijkertijd exceptioneel hoge 
niveaus van raffinement en efficiency.

MOTOREN

De afbeelding links toont de Discovery Sport HSE Luxury in Scotia Grey.
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ACCELERATIE 0-100 KM/H  
(S)

TOPSNELHEID
(KM/H)

CO2-EMISSIE  
(G/KM)

5 / 5+2 ZITPLAATSEN

2.0 TD4 Diesel 150 pk (Handgeschakeld) 11,7 180 134 / 139

2.0 TD4 Diesel 150 pk (Automaat) 10,3 180 139 / 139

2.0 TD4 Diesel 180 pk (Handgeschakeld) 9,9 188 134 / 139

2.0 TD4 Diesel 180 pk (Automaat) 8,9 188 139 / 139

INGENIUM-DIESELMOTOREN
Ingenium is Jaguar Land Rover’s nieuwe motoren- 
generatie en is ontworpen voor moeiteloze prestaties, 
raffinement en efficiency.

De 2,0-liter viercilinder Ingenium-motor is beschikbaar 
in twee uitvoeringen, met respectievelijk 110 kW/150 pk 
en 132 kW/180 pk. Er is tevens keuze tussen voorwiel- 
en vierwielaandrijving, en tussen handgeschakelde 
zesversnellingsbak en negentraps automatische 
transmissie. Met geavanceerde technologie en 
geheel aluminium constructie bieden deze motoren 
indrukwekkend lage verbruikswaarden en CO2-emissies.

De Ingenium-motoren zijn gemiddeld zo’n 20 kg lichter 
dan die van de vorige generatie en daarmee al direct 
efficiënter. En intelligenter – zo wordt de adaptieve, 
computergestuurde motorkoeling alleen ingeschakeld 
wanneer dat nodig is.

Een geavanceerde turbocompressor met variabele 
geometrie maximaliseert prestaties voor een koppel  
en respons bij lage toeren die gelijkblijvend, progressief  
en zonder vertraging zijn. Inwendige wrijving – de vijand 
van prestaties en efficiency – is 17 procent lager in de 
Ingenium-motoren dan in die van de vorige generatie.

Niet alleen zijn de nieuwe Ingenium-motoren 
aanmerkelijk lichter, efficiënter en geraffineerder  
dan hun voorgangers, ze bieden ook nog eens lagere 
onderhoudskosten dankzij een tot 34.000 km/2 jaar 
verlengde onderhoudsinterval op uitvoeringen met 
vierwielaandrijving.
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E-CAPABILITY
Land Rover’s streven naar steeds grotere duurzaamheid 
spreekt duidelijk uit het gebruik van een uitgebreid 
programma innovatieve en efficiënte technologieën, 
inclusief intelligent Stop/Start-systeem en terugwinnen 
van energie tijdens het remmen. De nieuwste motoren 
voor de Discovery Sport vormen het jongste voorbeeld 
van onze innovatiedrang, met hun nog grotere efficiency 
bij behoud van Land Rover’s compromisloze capaciteiten. 
Een blauwe ‘SPORT’-badge op de achterklep geeft aan 
dat de betreffende uitvoering is uitgerust met een van de 
meest efficiënte motoren in het programma.

MOTOREN

ALLEEN 5 ZITPLAATSEN

ACCELERATIE 0-100 KM/H  
(S)

TOPSNELHEID
(KM/H)

CO2-EMISSIES
(G/KM)

2.0 eD4 Diesel 150 pk (Handgeschakeld) 10,6 180 123

2.0 TD4 Diesel 150 pk (Handgeschakeld) 11,7 180 129

47



2,0-LITER Si4 BENZINEMOTOR
De Si4 2,0-liter benzinemotor is een lichtgewicht 
aluminium krachtbron met de nieuwste directe benzine-
inspuiting, geavanceerde turbocompressor en dubbele, 
onafhankelijk-variabele kleptiming om brandstofverbruik 
te verlagen en CO2-emissies te reduceren in vergelijking 
met traditionele motoren met grotere cilinderinhoud en 
dezelfde prestaties.

De motor produceert een rijk en krachtig geluid tijdens 
accelereren en heeft een uniek uitlaatspruitstuk voor 
sneller opwarmen van de katalysator en minder emissies. 
Daarnaast onderscheidt de motor zich door een ontwerp 
met lage inwendige wrijving en een state-of-the-art, 
elektronisch motormanagement.

Deze maakt onder meer de functie Smart Regenerative 
Charging mogelijk, die de accu vooral oplaadt wanneer 
de auto uitrolt of afremt, waarmee bewegingsenergie 
wordt teruggewonnen en het brandstofverbruik door het 
elektrische systeem wordt gereduceerd. Dit wordt verder 
verbeterd door geavanceerde Stop/Start-technologie 
en een baanbrekend elektronisch managementsysteem 
dat zorgvuldige controle over het verbrandingsproces 
mogelijk maakt.

ACCELERATIE 0-100 KM/H  
(S)

TOPSNELHEID
(KM/H)

CO2-EMISSIES
(G/KM)

5 / 5+2 ZITPLAATSEN

2.0 Si4 Benzine 240 pk (Automaat) 8,2 200 191 / 197
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CARROSSERIE EN WIELOPHANGING

STERKTE EN STABILITEIT
CARROSSERIE
De Discovery Sport heeft een extreem 
sterke, lichtgewicht carrosseriestructuur, 
die is ontwikkeld met behulp van 
geavanceerde, gewichtsbesparende 
materialen ten behoeve van een 
toonaangevende stijfheid en uitstekend 
raffinement, samen met uitstekende 
botsprestaties.

De structuur is gebaseerd op een stalen, 
zelfdragende constructie, die is afgeleid  
van Land Rover’s compacte SUV-platform.

Bij het carrosserie-ontwerp is uitgebreid 
gebruikgemaakt van lichtgewicht 
technologieën, inclusief:

 – Geoptimaliseerde stalen 
carrosserieconstructie

 – Aluminium motorkap, dak en achterklep
 – Wielophanging uit lichtgewicht 
aluminium onderdelen

 – Magnesium dwarsdrager onder 
dashboard en frontdrager

ONDERSTEL EN 
VOERTUIGDYNAMIEK
De Discovery Sport heeft een onderstel dat 
speciaal is ontwikkeld door de Land Rover 
ingenieurs voor een handelbare en 
geraffineerde rijdynamiek op de weg in 
combinatie met toonaangevende  
all-terrain capaciteiten. De Discovery Sport 
maakt uitgebreid gebruik van lichtgewicht 
aluminium onderstelcomponenten om 
de prestaties van de wielophanging te 
verbeteren met een grotere stijfheid en 
een reductie van onafgeveerd gewicht. 
Daarnaast draagt dit ook bij aan een lager 
totaalgewicht van de auto.

Het onderstel biedt ook verschillende 
innovaties, inclusief elektrische 
stuurbekrachtiging (EPAS), die bijdragen 
aan het unieke dynamische karakter en de 
verbeterde efficiency van de auto.

VOORWIELOPHANGING
De voorwielophanging maakt gebruik van 
aluminium onderdelen. De veerbenen van de  
voorwielophanging hebben geavanceerde, 
hydraulische uitveeraanslagen. Deze 
reduceren geluid en belastingen die 
worden veroorzaakt door zware schokken, 
zoals bij verkeersdrempels, voor een 
evenwichtig rijgedrag op de weg en 
offroad.

COMPACTE 
ACHTERWIELOPHANGING
De Discovery Sport heeft een volledig 
onafhankelijke wielophanging met een 
nieuw, geavanceerd multi-link design 
achter. Dit biedt verbeterde dynamiek 
en optimaal raffinement, samen met een 
compacte constructie ten behoeve van 
meer interieurruimte.

Het systeem is specifiek ontwikkeld om de 
ongeëvenaarde omvang van capaciteiten 
van de Discovery Sport te verbeteren en 
biedt een alerte en wendbare handling in 
combinatie met een superieure rijkwaliteit 
en toonaangevend raffinement. Grote 
veerwegen en uitstekende wielarticulaties 
helpen de auto aan de beste offroad-
prestaties in zijn klasse.

De compacte, aluminium, multi-link 
achterwielophanging zorgt voor meer 
ruimte achterin het interieur, met meer 
schouder- en elleboogbreedte, de optie 
van 5+2 zitplaatsen en extra bagageruimte.

De wielophanging, die is gemonteerd op  
een geoptimaliseerd stalen subframe,  
is licht en stijf voor optimale stuurrespons, 
toonaangevende onderstelprestaties en  
extra raffinement.
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CARROSSERIE EN WIELOPHANGING

MAGNERIDE™  
SCHOKDEMPERS

LICHTGEWICHT 
ONDERSTEL-  

COMPONENTEN

INTEGRAL 
MULTI-LINK 

WIELOPHANGING
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VEILIGHEID

5* EURO NCAP-SCORE
Evenals bij elke andere Land Rover was veiligheid een van de belangrijkste elementen bij  
de ontwikkeling van de Discovery Sport. Resultaten zijn de baanbrekende voetgangersairbag 
(Pedestrian Protection System), het Autonomous Emergency Braking-systeem en de state-of-
the-art carrosserie met gebruik van zowel ultra-sterk staal als lichtgewicht aluminium.  
De Discovery Sport¹) heeft de maximale score van vijf sterren gekregen bij de onafhankelijke 
Euro NCAP-botsproeven. In alle uitvoeringen, inclusief auto’s met 5+2 zitplaatsen, zijn 
alle zitplaatsen ontwikkeld om een hoog niveau van inzittendenbescherming te bieden. 
De Discovery Sport heeft ook een uitgebreid pakket maatregelen om inzittenden te 
beschermen, inclusief front-, zij- en curtain-hoofdairbags voor bestuurder en voorpassagier, 
knie-airbag voor de bestuurder en curtain-hoofdairbags achterin.

PEDESTRIAN PROTECTION SYSTEM
De Discovery Sport is uitgerust met een state-of-the-art airbagsysteem voor voetgangers. 
Dit systeem is ontwikkeld en getest volgens de allerzwaarste normen, inclusief geavanceerde 
virtuele en real-world situaties. Het beschermt voetgangers tegen contact met de onderzijde 
van de voorruit, via een airbag onder een klep aan de achterzijde van de motorkap.

DRUKSENSOREN
Het systeem maakt gebruik van geavanceerde druksensoren 
in de bumper om contact met voetgangers te detecteren.

VERBETERDE BESCHERMING
De vorm van de geactiveerde airbag biedt voetgangers een 
betere bescherming bij een ongeval.

UITZICHT VAN BESTUURDER
De vorm van de geactiveerde airbag is geoptimaliseerd  
om te zorgen dat het zicht van de bestuurder zoveel mogelijk 
blijft behouden.

CONTROLESYSTEEM VOOR GEBRUIK 
VAN VEILIGHEIDSGORDELS

1) Getest in december 2014.52
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VEILIGHEID

3 FRONTAIRBAG BESTUURDER

4 FRONTAIRBAG VOORPASSAGIER

5 KNIE-AIRBAG BESTUURDER

6 ‘CURTAIN’-HOOFDAIRBAG

7 ZIJ-AIRBAG

8 DEACTIVERINGSSCHAKELAAR VOOR 
AIRBAG VOORPASSAGIER

9 GELUIDSSIGNAAL BIJ NIET DRAGEN 
VEILIGHEIDSGORDELS

10 GORDELSPANNERS

11 ISOFIX BEVESTIGINGSPUNTEN

VEILIGHEIDSSYSTEMEN

1 DRUKSENSOR

2 VOETGANGERSAIRBAG
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MILIEU

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid vormt de basis van alles wat 
wij doen en derhalve zijn alle motoren voor 
de nieuwe Discovery Sport ontworpen om 
de duurzaamheid te verbeteren, inclusief 
het verlagen van het brandstofverbruik en 
reduceren van CO2-emissies.

Zowel de benzine- als de dieselmotoren 
zijn uitgevoerd met de nieuwste, hogedruk, 
directe inspuiting en hebben state-of-
the-art ontwerpen met lage inwendige 
wrijving die zorgvuldig zijn ontwikkeld om 
frictieverliezen te minimaliseren.  
De handgeschakelde zesversnellingsbak 
en de negentraps automatische transmissie 
maken gebruik van de nieuwste transmissie- 
vloeistoffen met lage viscositeit om de 
efficiency te maximaliseren.

Een geavanceerd en intelligent Stop/Start-
systeem is standaard op alle uitvoeringen 
en schakelt de motor automatisch in slechts 
300 milliseconden uit wanneer de auto tot 
stilstand komt. Dit reduceert verbruik en 
CO2-emissies met vijf tot zeven procent.

Ook is een slim, regeneratief laadsysteem 
geïntroduceerd dat dankzij een Intelligent 
Power Management System de accu 
vooral oplaadt wanneer de auto uitrolt of 
afremt, waarmee bewegingsenergie wordt 
teruggewonnen en het brandstofverbruik 
door het elektrische systeem wordt 
gereduceerd.

Met 13,8 kg aan gerecyclede kunststoffen 
in Discovery Sport dieselmotoren, 16 kg 
in de Si4 benzinemotor en 22,3 kg aan 
duurzame en natuurlijke materialen in elke 
auto reduceert de Discovery Sport zijn 
ecologische belasting nog verder.
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ECO-MODUS
Deze inschakelbare functie selecteert 
de meest efficiënte afstemming van de 
auto, inclusief automatische transmissie¹), 
Active Driveline¹) ²) en comfortfuncties als 
verwarming en airconditioning om verbruik 
en CO2-emissies te reduceren.

De ECO Data-functie geeft de bestuurder 
informatie en feedback via het touchscreen 
als ondersteuning voor een meer 
economische rijstijl.

OPTIMALE AËRODYNAMICA
Met zijn meer gestroomlijnde silhouet is de 
Discovery Sport de meest aërodynamische 
Land Rover tot nu toe. Voor optimale 
aërodynamica is verder een unieke 18” 
lichtmetalen velg beschikbaar.

LICHTGEWICHT MATERIALEN
Om prestaties en efficiency te optimaliseren 
is de Discovery Sport ontwikkeld voor 
gebruik van lichtgewicht materialen. 
Gewichtsbesparende technologieën 
speelden eveneens een belangrijke rol, 
inclusief een geoptimaliseerde, stalen 
carrosserieconstructie; motorkap, dak en 
achterklep van aluminium; lichtgewicht 
aluminium onderdelen voor de 
wielophanging; magnesium dwarsdrager 
onder het dashboard en magnesium 
frontdrager.

De componenten van de vierwielaandrijving 
zijn eveneens geoptimaliseerd voor 
een zo laag mogelijk gewicht. Ook het 
interieurontwerp is bijzonder efficiënt, met 
onder meer laser-gelaste stoelframes uit 
zeer sterk staal. 

E-CAPABILITY
Land Rover is begonnen met de productie 
van specifieke uitvoeringen met de laagst 
mogelijke CO2-emissies. Deze hebben de 
naam ‘E-Capability’ en onderscheiden zich 
door een blauwe ‘SPORT’-badge op de 
achterklep.

Met onze E-Capability-uitvoeringen is een  
CO2-emissie mogelijk vanaf 123 g/km bij  
voorwielaandrijving of 129 g/km bij een  
handgeschakelde diesel met vierwiel- 
aandrijving. Daarmee is uw auto zo  
efficiënt mogelijk.

LIFE CYCLE ASSESSMENT
Om de totale ecologische belasting van 
de auto te minimaliseren, is de Discovery 
Sport ontworpen volgens een lifecycle-
strategie, gericht op het reduceren van de 
ecologische belasting over de hele lifecycle 
van de auto: van ontwerp, ontwikkeling en 
productie, via gebruik door de klant, tot 
recycling en hergebruik aan het einde van 
zijn leven. Elk element van de lifecycle is 
geanalyseerd met het oog op verbruik van 
zo min mogelijk natuurlijke grondstoffen, 
gebruik van duurzamere materialen 
en minimaliseren van de hoeveelheid 
gegenereerd afval.

MILIEU

1) Indien de auto hiermee is uitgerust.    
2) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.
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58-59 60-85

DE DISCOVERY SPORT BIEDT U 
UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN  
EN FLEXIBILITEIT OM UW AUTO  
TE PERSONALISEREN.

De volgende pagina’s leiden u door een aantal stappen die het u 
gemakkelijker maken uitdrukking te geven aan uw individualiteit.  
U hebt verschillende keuzemogelijkheden: van het kiezen van de voor 
u ideale motor en uitvoering, tot exterieur- en interieurkleuren, velgen, 
afwerkingen en andere details die uw stijl bepalen.

Wanneer u uw opties op de auto wilt zien, ga dan naar onze online 
configurator op landrover.com

STAP 2 
KIES UW UITVOERINGEN 
EN OPTIES
Vergelijk de standaarduitrusting 
en opties van de verschillende 
uitvoeringen.

STAP 1 
KIES UW MOTOR
Maak een keuze uit krachtige benzine- 
of dieselmotoren.
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

3 4 5 6
86-89 90-91 92-99

106-107

100-105

STAP 5 
KIES UW INTERIEUR
Personaliseer uw interieur met de keuze  
uit zorgvuldig geselecteerde interieurkleuren  
en fraaie afwerkingen. U beschikt over  
volop mogelijkheden om uw interieur  
te personaliseren.

STAP 6 
KIES UW ACCESSOIRES
Met de stijlvolle en praktische accessoires 
voor de Discovery Sport kunt u uw auto nog 
beter afstemmen op uw persoonlijke wensen.

STAP 4 
KIES UW LICHTMETALEN 
VELGEN
Er is keuze uit verschillende lichtmetalen 
velgen; alle ontworpen om het 
exterieurdesign aan te vullen.

STAP 3 
KIES UW LAKKLEUR
Geef uitdrukking aan uw individuele 
smaak via een uitgebreid programma 
lakkleuren.

TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens en informatie over afmetingen, prestaties en specificaties.
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

STAP 1
KIES UW MOTOR

AANDRIJVING, MOTORPRESTATIES EN BRANDSTOFVERBRUIK
De benzine- en dieselmotoren bieden toonaangevende technologieën en kunnen worden gecombineerd met een state-of-the-art negentraps automatische transmissie  
(alleen vierwielaandrijving) of een handgeschakelde zesversnellingsbak. Met de E-Capability dieselmotor is een CO2-emissie van slechts 123 g/km mogelijk bij voorwielaandrijving  
of 129 g/km bij de 150 pk TD4 dieselmotor met handgeschakelde versnellingsbak en vierwielaandrijving. Daarmee is uw auto zo efficiënt mogelijk.

PROGRAMMA
PURE SE HSE HSE LUXURY

2.0 eD4 Diesel 150 pk (Handgeschakeld) 4 4 4 4

2.0 TD4 Diesel 150 pk (Handgeschakeld) 4 4 4 4

2.0 TD4 Diesel 150 pk (Automaat) 4 4 4 4

2.0 TD4 Diesel 180 pk (Handgeschakeld) 4 4 4 4

2.0 TD4 Diesel 180 pk (Automaat) 4 4 4 4

2.0 Si4 Benzine 240 pk (Automaat) 4 4 4 4

DIESEL BENZINE

2.0 eD4 2.0 TD4 2.0 Si4

HANDGESCHAKELD HANDGESCHAKELD HANDGESCHAKELD HANDGESCHAKELD AUTOMAAT AUTOMAAT AUTOMAAT

VERMOGEN 150 pk E-CAPABILITY 150 pk E-CAPABILITY 150 pk 180 pk 150 pk 180 pk 240 pk

Aandrijving  Voorwielaandrijving
(2WD)

 Vierwielaandrijving
(4WD)

 Vierwielaandrijving
(4WD)

 Vierwielaandrijving
(4WD)

 Vierwielaandrijving
(4WD)

 Vierwielaandrijving
(4WD)

 Vierwielaandrijving
(4WD)

Max. vermogen (kW/pk) 110 / 150 110 / 150 110 / 150 132 / 180 110 / 150 132 / 180 177 / 240

Max. koppel (Nm @ tpm) 380 @ 1.750 380 @ 1.750 380 @ 1.750 430 @ 1.750 380 @ 1.750 430 @ 1.750 340 @ 1.750

Cilinderinhoud (cm³) 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999

Aantal cilinders 4 4 4 4 4 4 4

Kleppen per cilinder 4 4 4 4 4 4 4

Configuratie In-lijn In-lijn In-lijn In-lijn In-lijn In-lijn In-lijn

BRANDSTOFVERBRUIK

Aantal zitplaatsen 5 5 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

Binnen bebouwde kom l/100 km 5,5 5,6 6,1 / 6,4 6,1 / 6,4 6,3 6,3 10,7 / 10,8

Buiten bebouwde kom l/100 km 4,2 4,5 4,6 / 4,6 4,6 / 4,6 4,7 4,7 6,8 / 6,8

Gecombineerd l/100 km 4,7 4,9 5,1 / 5,3 5,1 / 5,3 5,3 5,3 8,2 / 8,3

CO2 binnen bebouwde kom g/km 142 146  160 / 167  160 / 167 165 165 252 / 257

CO2 buiten bebouwde kom g/km 110 118 120 / 121 120 / 121 125 125 160 / 162

CO2 gecombineerd g/km 123 129 134 / 139 134 / 139 139 139 191 / 197

Officiële EU-testwaarden. Alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder real world-omstandigheden kunnen verschillen. Waarschuwing laag brandstofverbruik: ca. 9 liter. 
De afbeelding links toont de HSE Luxury in Scotia Grey. 59



2
DISCOVERY SPORT PURE DISCOVERY SPORT SE

 – Grille in Brunel met omlijsting in Narvik Black
 – Luchtroosters voorspatborden in Brunel
 – Portiergrepen in carrosseriekleur
 – Buitenspiegelkappen in Narvik Black
 – ‘DISCOVERY’ woordmerk op motorkap en achterklep 
in Brunel

 – Omlijsting bodembescherming in bumpers in 
Anthracite

 – Signature-lijst achterklep in Narvik Black
 – Halogeen koplampen

 – 17” ‘5-Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 522’¹)

 – Stoffen stoelbekleding
 – Zesvoudig handmatig verstelbare voorstoelen
 – Autonomous Emergency Braking (AEB)
 – Lane Departure Warning
 – Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
 – Land Rover audiosysteem met zes luidsprekers.

Extra-uitrusting t.o.v. Pure:
 – Met leder bekleed stuurwiel
 – Park Distance Control (PDC) achter
 – Schemersensor voor koplampen en regensensor  
voor ruitenwissers

 – Cruise Control en Active Speed Limiter
 – 2-Zone automatische airconditioning
 – Ambianceverlichting
 – InControl Touch SD navigatiesysteem.

Andere uitrusting t.o.v. Pure:
 – Grille in Dark Atlas met omlijsting in Narvik Black
 – Luchtroosters voorspatborden
 – Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur
 – Omlijsting bodembescherming in bumpers in  
Dark Techno Silver

 – 18” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 511’¹)

 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels met instapverlichting

 – Land Rover Enhanced audiosysteem 190 W met  
10 luidsprekers.

ELK UITRUSTINGSNIVEAU ONDERSCHEIDT ZICH DOOR UNIEKE KENMERKEN
Dit overzicht kan u helpen om uw ideale Discovery Sport te kiezen.  
Meer informatie over de diverse uitvoeringen vindt u op de volgende pagina’s.

De afgebeelde auto’s zijn uitgerust met Xenon koplampen met LED-signatureverlichting en LED-mistlampen die, afhankelijk van de uitvoering, optie of standaard zijn.
1) Afbeeldingen tonen geen E-Capability uitvoeringen. E-Capability uitvoeringen zijn uitsluitend uitgerust met 18” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 518’.60



Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES

DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

Extra-uitrusting t.o.v. SE:
 – LED-mistlampen vóór
 – Auto High Beam Assist (AHBA)
 – Parkeerassistentie (PDC) vóór
 – Achteruitrijcamera
 – Airconditioning met hooggeplaatste 
ventilatieroosters voor tweede zitrij.

Andere uitrusting t.o.v. SE:
 – Grille in Atlas met omlijsting in Narvik Black
 – Luchtroosters voorspatborden in Atlas
 – Tussenstuk bodembescherming in bumpers in  
White Silver

 – Xenon koplampen met LED signature-verlichting
 – 19” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 521’¹)

 – Stoelbekleding in generfd leder
 – Achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen
 – Meridian™ audiosysteem 380 W met 10 luidsprekers 
incl. subwoofer (InControl Touch).

Extra-uitrusting t.o.v. HSE:
 – Park Assist
 – Traffic Sign Recognition
 – Lane Keep Assist en Driver Condition Monitor
 – Blind Spot Monitor en Reverse Traffic Detection
 – Handsfree elektrische achterklepbediening
 – Keyless Entry
 – Configureerbare ambianceverlichting
 – Aluminium dorpellijsten met verlichting en 
‘DISCOVERY’ woordmerk.

Andere uitrusting t.o.v. HSE:
 – Portiergrepen in Noble met inzet in carrosseriekleur
 – ‘DISCOVERY’ woordmerk voor-/achterzijde in Atlas
 – Signature-lijst op achterklep in Atlas
 – Omlijstingen mistlampen in Atlas
 – 19” ‘9-Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 902’ in 
Diamond Turned Finish1)

 – Windsor lederen stoelbekleding
 – Tienvoudig elektr. verstelbare stoelen met memory
 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels met memory en instapverlichting.

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties voor elke uitvoering van de  
Discovery Sport vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of ga naar landrover.com 61
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

PERSONALISEER HET EXTERIEUR

DYNAMIC DESIGN PACK
Krachtig. Aantrekkelijk. Het ontwerp van de Discovery Sport kent geen 
concessies. Exterieurdetails omvatten een nieuw design van voor- en 
achterzijde in combinatie met nieuwe flanklijsten, die samen voor een 
markante uitstraling zorgen. Dit is aangevuld met een nieuw rasterdesign 
in Black voor grille en luchtroosters voorspatborden. Karakteristieke 
uitlaateindstukken in Chrome plaatsen samen met een rode ‘SPORT’-badge  
de laatste accenten.

Zorgvuldig geselecteerde interieurelementen versterken de impact van 
de door u geselecteerde interieurkleur. Hetzelfde geldt voor het gebruik 
van materialen als generfd leder op SE Dynamic of Windsor leder op 

HSE en HSE Luxury Dynamic.  Andere details zijn een met geperforeerd 
leder bekleed stuurwiel en een unieke textuur van de inzetten in de 
portierpanelen en de middensectie van het dashboard. De zijstijlen van de 
middenconsole zijn standaard uitgevoerd in Dark Grey Brushed aluminium, 
waarbij de optie van Carmine Red Brushed aluminium voor een nog 
markantere uitstraling zorgt. Op de HSE en HSE Luxury Dynamic is het 
interieur verder verfraaid met aluminium sportpedalen.

1) Alleen voor HSE Luxury.
De afbeeldingen links en boven tonen de HSE Luxury met Dynamic Design Pack in Firenze Red.  
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES

Omlijstingen mistlampen in Narvik Black 20” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ in Gloss Black1) Uitlaateindstukken in Chrome Zijstijlen middenconsole in Carmine Red Brushed aluminium
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PERSONALISEER HET EXTERIEUR –  
ACCENT PACKS
Naast de standaard afwerkingen voor de Discovery Sport kunt u het exterieur  
nog verder individualiseren, in overeenstemming met uw persoonlijke smaak.  
De limited edition Discovery Sport Black biedt bekende exterieuraccenten van het 
Black Design Pack, maar combineert die met een unieke grille in Dynamic-style, 
een zwarte ‘SPORT’-badge en privacy glas. Daarbij kunt u kiezen uit drie lakkleuren, 
met elk een andere uitstraling. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie 
over de beschikbaarheid van deze uitvoering.

Het Black Design Pack maakt het totale design van de auto nog assertiever, met 
exterieurelementen in Narvik Black en de keuze uit indrukwekkende lichtmetalen 
velgen in Gloss Black.

Bij het Graphite Design Pack worden individuele elementen van de auto uitgevoerd 
in Dark Atlas, aangevuld met een dak in de contrastkleur Grey. Dit kan worden 
gecombineerd met verschillende lichtmetalen velgen in Gloss Dark Grey.

DISCOVERY SPORT BLACK

 – Black Design Pack
 – Grille en luchtroosters voorspatborden in Dynamic-style
 – Afdekkap Pedestrian Protection System in Black
 – Tussenstuk bodembescherming in bumpers  
in Anthracite

 – Privacy glas
 – ‘SPORT’-badge in Black
 – Dak in contrastkleur Black
 – Hemelbekleding in Ebony

 – Zijstijlen middenconsole in Dark Grey Brushed 
aluminium

 – Keuze uit drie lakkleuren: Silicon Silver, Carpathian 
Grey en Yulong White.
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

GRAPHITE DESIGN PACKBLACK DESIGN PACK

 – Grille in Dark Atlas
 – Luchtroosters voorspatborden in Dark Atlas
 – Buitenspiegelkappen in Narvik Black
 – ‘DISCOVERY’ woordmerk op motorkap en achterklep 
in Dark Atlas

 – Dak in contrastkleur Grey
 – Keuze uit 18”, 19” of 20” lichtmetalen velgen  
in Gloss Dark Grey.

 – Grille en omlijsting in Narvik Black
 – Luchtroosters voorspatborden in Narvik Black
 – Buitenspiegelkappen in Narvik Black
 – ‘DISCOVERY’ woordmerk op motorkap en achterklep  
in Black

 – Dak in contrastkleur Black (niet i.c.m. lakkleur  
Santorini Black)

 – Keuze uit 18”, 19” of 20” lichtmetalen velgen  
in Gloss Black.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES
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STANDAARDUITRUSTING

4 Standaard

Aandrijving, onderstel en rijdynamiek

PURE SE HSE HSE LUXURY

Intelligente Stop/Start-technologie 4 4 4 4

Antiblokkeer remsysteem (ABS) 4 4 4 4

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) 4 4 4 4

Electronic Traction Control (ETC) 4 4 4 4

Hill Start Assist (HSA) 4 4 4 4

Dynamic Stability Control (DSC) 4 4 4 4

Roll Stability Control (RSC) 4 4 4 4

Elektromechanisch gestuurde parkeerrem 4 4 4 4

Emergency Brake Assist (EBA) 4 4 4 4

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) 4 4 4 4

Boordcomputer met informatiedisplay 4 4 4 4
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4 Standaard

Exterieuruitvoering

PURE SE HSE HSE LUXURY

RUITEN EN BUITENSPIEGELS

Verwarmbare achterruit 4 4 4 4

TREKKEN

Trailer Stability Control (TSC) 4 4 4 4

Trailer Stability Assist (TSA) 4 4 4 4

Sleepogen vóór en achter 4 4 4 4

Velgen

PURE SE HSE HSE LUXURY

Tyre Repair System: flacon met bandendichtmiddel en compressor 4 4 4 4

Wielmoersloten 4 4 4 4

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) 4 4 4 4

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES
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STANDAARDUITRUSTING

4 Standaard
1) Kleur hemelbekleding afhankelijk van geselecteerde interieurkleur.

Interieuruitvoering

PURE SE HSE HSE LUXURY

HEMELBEKLEDING

Cirrus Morzine hemelbekleding¹) 4 4 4 4

INTERIEURUITVOERING

Opbergvak in voorzijde tunnelconsole met twee bekerhouders 4 4 4 4

Handgrepen vóór en achter 4 4 4 4

Veiligheid en anti-diefstalbeveiliging

PURE SE HSE HSE LUXURY

Autonomous Emergency Braking (AEB) 4 4 4 4

Pedestrian Protection System 4 4 4 4

Airbagsysteem: front- en knie-airbag voor bestuurder, airbags voor voorpassagier, zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, van voor naar achter  
doorlopende curtain-hoofdairbags voor inzittenden voor- en achterin

4 4 4 4

Anti-diefstalalarm met beveiliging van carrosserie en interieur, zelfinschakelende startonderbreker, hellingshoekdetectie en noodstroombatterij 4 4 4 4

Geluidssignaal bij niet dragen veiligheidsgordels 4 4 4 4

Noodstop-remlicht (alarmknipperlichten gaan knipperen bij hard remmen of noodstop) 4 4 4 4

Elektrisch bediende kindersloten op achterportieren 4 4 4 4

ISOFIX kinderzitjesbevestigingspunten in achterbank 4 4 4 4

Automatische vergrendeling bij wegrijden en automatische ontgrendeling bij ongeval 4 4 4 4
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Bestuurderondersteuning, gebruiksgemak en bagageruimte

PURE SE HSE HSE LUXURY

Start-/Stop-knop 4 4 4 4

Informatie, communicatie en entertainment

PURE SE HSE HSE LUXURY

Bluetooth® mobiele telefoon-integratiesysteem, inclusief Bluetooth® audiostreaming 4 4 4 4

InControl Protect voor garantieperiode 4 4 4 4

InControl Secure: Track & Trace alarmsysteem, inclusief 3-jarig meldkamerabonnement1) 4 4 4 4

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES

4 Standaard 
1) Alleen standaard voor Nederland.
Bluetooth® woordmerk en logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie.
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OPTIES

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Niet beschikbaar voor E-Capability.   2) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.   3) Standaard op SE, HSE en HSE Luxury met Si4-motor.   4) Alleen beschikbaar i.c.m. Graphite Design Pack.

Aandrijving, onderstel en rijdynamiek

OPTIECODE 2.0 eD4 2.0 TD4 (150 pk) 2.0 TD4 (180 pk) 2.0 Si4 BESCHRIJVING

Handgeschakelde zesversnellingsbak 4 4 4 –

Negentraps automatische transmissie¹) 078BY – 8 8 4 Zie pagina 45.

Voorwielaandrijving (2WD) 4 – – –

Vierwielaandrijving met Efficient Driveline – 4 4 4

Adaptive Dynamics 027CY – – 8 8 Zie pagina 27.

Active Driveline²) 027JC – – 8 8 Zie pagina 27.

All Terrain Progress Control (ATPC)³) 095CB – – 8 8 Zie pagina 23.

Terrain Response – 4 4 4 Zie pagina 20.

Hill Descent Control (HDC) – 4 4 4 Zie pagina 25.

Diesel partikelfilter (DPF) 4 4 4 –

Preventiesysteem voor tanken verkeerde brandstof 4 4 4 –

Exterieuruitvoering

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

DAK EN EXTERIEURSTYLING

Dak in contrastkleur Black 080AN – 8 8 8

Dak in contrastkleur Grey 080EE 8 4) 8 8 8

Vast glazen panoramadak, incl. elektrisch bediende zonwering 041CX 8 8 8 8 Zie pagina 40.

Grille in Brunel met omlijsting in Narvik Black 4 – – –

Luchtroosters voorspatborden in Brunel 4 – – –

Grille in Dark Atlas met omlijsting in Narvik Black – 4 – –

70



Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar

Exterieuruitvoering (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

DAK EN EXTERIEURSTYLING

Luchtroosters voorspatborden in Dark Atlas – 4 – –

Grille in Atlas met omlijsting in Narvik Black – – 4 4

Luchtroosters voorspatborden in Atlas – – 4 4

Portiergrepen in carrosseriekleur 4 4 4 –

Portiergrepen in Noble met inzet in carrosseriekleur – – – 4

Buitenspiegelkappen in Narvik Black 4 – – –

Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur – 4 4 4

Signature-lijst op achterklep in Narvik Black 4 4 4 –

Signature-lijst op achterklep in Atlas – – – 4

‘DISCOVERY’ woordmerk op motorkap en achterklep in Brunel 4 4 4 –

‘DISCOVERY’ woordmerk op motorkap en achterklep in Atlas – – – 4

Tussenstuk bodembescherming in bumpers in Anthracite 4 – – –

Tussenstuk bodembescherming in bumpers in Dark Techno Silver – 4 – –

Tussenstuk bodembescherming in bumpers in White Silver – – 4 4

RUITEN EN BUITENSPIEGELS

Elektrisch verwarmbare voorruit 040AK 8 8 8 8

Warmtewerende voorruit 047AP 8 8 8 8

Deze ruit is voorzien van een uiterst dunne en doorzichtige 
metalen coating, bestaande uit verschillende lagen titanium 
en zilver, om een infraroodreflecterende laag te creëren,  
die de auto koeler houdt in de zon.

Privacy glas achter B-stijlen (achterportierruiten, zijruiten achter, achterruit) 047AB 8 8 8 8 Biedt extra privacy voor de achterpassagiers door de inkijk 
in het interieur te beperken.

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels 4 – – –

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels  
met instapverlichting 030NB 8 4 4 –

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels  
met memoryfunctie en instapverlichting 030NM – 8 8 4

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES

71



OPTIES

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar

Exterieuruitvoering (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

VERLICHTING

Halogeen koplampen 4 4 – –

Xenon koplampen met LED signature-verlichting 064CW 8 8 4 4 Inclusief LED achterlichten en hogedruk koplampsproeiers.

Adaptive Xenon koplampen met LED signature-verlichting 064DI – 8 8 8 Inclusief LED achterlichten en hogedruk koplampsproeiers.

Schemersensor voor koplampen en regensensor voor ruitenwissers 064HI 8 4 4 4
De koplampen schakelen automatisch in wanneer het 
donker wordt en de ruitenwissers gaan automatisch wissen 
wanneer het gaat regenen.

Automatic High Beam Assist (AHBA) 030NT 8 8 4 4
De Automatic High Beam Assist koplampen dimmen 
automatisch bij tegen- of voorliggers en schakelen 
vervolgens weer terug naar grootlicht.

LED-mistlampen vóór 064AP 8 8 4 4
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4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Alleen beschikbaar als onderdeel van het Trim Level Upgrade Pack.   2) Niet beschikbaar i.c.m. stoffen stoelbekleding.

Interieuruitvoering

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

VOORSTOELEN EN ACHTERBANK

Stoffen stoelbekleding 4 4 – –

Stoelbekleding in generfd leder en stof 033JC 8 1) 8 – –

Stoelbekleding in generfd leder 033JE – 8 4 –

Stoelbekleding in Windsor leder – – – 4

Zesvoudig handmatig verstelbare voorstoelen 4 4 – –

Achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen 033TY – 8 4 –

Tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met memoryfunctie 033TZ – 8 8 4

Verschuifbare middenarmsteun tussen voorstoelen²) 045AS – 8 4 4

Verwarmbare voorstoelen 033BV 8 8 8 8 Zie pagina 40.

Koel-/verwarmbare voorstoelen 033KO – 8 8 8 Zie pagina 40.

Verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank 033EQ 8 8 8 8 Zie pagina 40.

Koel-/verwarmbare voorstoelen en verwarmbare buitenste  
zitplaatsen achterbank 033GQ – 8 8 8 Zie pagina 40.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES
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4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Niet i.c.m. eD4-motor of op E-Capability-uitvoeringen.   2) Niet i.c.m. interieur in Glacier/Lunar.   3) Alleen i.c.m. interieur in Glacier/Lunar.   4) Alleen i.c.m. interieurs in Almond/Ivory of Tan/Ebony.

OPTIES

Zitplaatsen en interieuruitvoering (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

VOORSTOELEN EN ACHTERBANK

Asymmetrisch (60:40) gedeeld neerklapbare achterbank (tweede zitrij) 4 – – – Zie pagina 92.

Asymmetrisch (60:40) gedeeld neerklapbare achterbank (tweede zitrij)  
met ’slide & recline’-functie 033CW 8 4 4 4 Zie pagina 92.

Middelste hoofdsteun voor achterbank 033DB 8 4 4 4

Middenarmsteun achter met twee bekerhouders 033LM 8 4 4 4

Uitklapbare derde zitrij (5+2-zits interieurconfiguratie)¹) 033BI 8 8 8 8 Zie pagina 93.

STUURWIEL

Stuurwiel in zachte kunststof 4 – – –

Met leder bekleed stuurwiel 032BV 8 4 4 4

Verwarmbare stuurwielrand 032DV 8 8 8 8

INTERIEURAFWERKING

Ebony lak 4 – – – Zie pagina 94-95.

Satin Brushed aluminium²) 063BC 8 4 4 4 Zie pagina 94-95.

Glacier Brushed aluminium³) – 4 – 4 Zie pagina 94-95.

Carmine Red Brushed aluminium 063BL – 8 8 8 Zie pagina 94-95.

HEMELBEKLEDING

Ivory Morzine hemelbekleding4) – – 8 8 Zie pagina 94-95.

Ebony Morzine hemelbekleding 032BU 8 8 8 8 Zie pagina 94-95.
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4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
5) Alleen i.c.m. 5+2-zits interieurconfiguratie. Niet i.c.m. eD4-motor of op E-Capability-uitvoeringen.    
6) Niet i.c.m. enkele USB-aansluiting met oplaadfunctie voor eerste zitrij in middenconsole.

Zitplaatsen en interieuruitvoering (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

INTERIEURUITVOERING

Airconditioning 4 – – –

2-Zone automatische airconditioning 022AX 8 4 4 4

Luchtkwaliteitssensor 067BN – 8 8 8
Geavanceerde luchtfiltering en luchtkwaliteitssensor ten 
behoeve van automatische recirculatie bij slechte kwaliteit 
van de buitenlucht of bij veel pollen in de lucht.

Hooggeplaatste ventilatieroosters voor tweede zitrij 030FB 8 8 4 4

Airconditioning voor derde zitrij met hooggeplaatste ventilatieroosters  
en extra USB-poort5) 022EB 8 8 8 8

Geavanceerd alarmsysteem 076EL 4 4 4 4

Het geavanceerde alarmsysteem biedt exta beveiliging 
tegen diefstal en maakt gebruik van ultrasoon sensoren 
om bewegingen in het interieur te ontdekken wanneer de 
auto is afgesloten. Wanneer het alarm wordt geactiveerd, 
worden claxon en alarmknipperlichten geactiveerd.

Dubbele zonnekleppen met verlichte make-up spiegels 115AP 8 4 4 4

Achteruitkijkspiegel met handmatige antiverblindingsstand 4 – – –

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel 031CG 8 4 4 4

Ambianceverlichting 064FB 8 4 4 –

Configureerbare ambianceverlichting 064FM – 8 8 4 Zie pagina 40.

Smokers Pack6) 094AA 8 8 8 8 Omvat asbak en aansteker in middenconsole voorin.

Smokers Pack voor tweede zitrij 094AD 8 8 8 8 Omvat asbak en aansteker voor tweede zitrij.

Smokers Pack voor eerste en tweede zitrij6) 094AE 8 8 8 8 Omvat asbak en aansteker in middenconsole voorin en  
voor tweede zitrij.

Aluminium dorpellijsten met verlichting en ‘DISCOVERY’ woordmerk 048BD – 8 8 4

Matten 079AJ 8 8 8 –

Premium matten vóór en achter – – – 4

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES
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OPTIES

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Alleen i.c.m. dieselmotoren met automatische transmissie.   2) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.

Bestuurderondersteuning, gebruiksgemak en bagageruimte

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

Bestuurderondersteunende systemen

Cruise Control en Active Speed Limiter 065AB 8 4 4 4
Active Speed Limiter (ASL) is een uitbreiding van de cruise 
control en voorkomt dat u harder rijdt dan een ingestelde 
snelheidslimiet.

Adaptive Cruise Control met Queue Assist¹) ²) 065AG 8 8 8 8 Zie pagina 30.

Lane Departure Warning 4 4 4 4

Een voor de achteruitkijkspiegel geplaatste, voorwaarts 
gerichte camera evalueert de rijstrookmarkeringen aan 
weerszijden van de auto en waarschuwt de bestuurder 
wanneer de auto de rijstrook verlaat zonder dat de 
richtingaanwijzers zijn geactiveerd.

Lane Keep Assist en Driver Condition Monitor 086BD 8 8 8 8 Zie pagina 30.

Traffic Sign Recognition 086DB 8 8 8 8 Zie pagina 29.

Blind Spot Monitor met Closing Vehicle Sensing & Reverse  
Traffic Detection 086GF 8 8 8 8 Zie pagina 30.

Blind Spot Monitor met Closing Vehicle Sensing 086GH 8 8 8 4 Zie pagina 30.

Park Distance Control (PDC) achter 086EH 8 4 4 4

Park Distance Control (PDC) vóór 086EG 8 8 4 4

Achteruitrijcamera 086FA 8 8 4 4 Zie pagina 31.

Surround Camera System 086GC 8 8 8 8 Zie pagina 31.

Park Assist – Parallel Park 086GZ 8 8 8 – Zie pagina 31.

Park Assist – Parallel Park & Perpendicular Park 086HA 8 8 8 4 Zie pagina 31.

Wade Sensing 075EC 8 8 8 8 Zie pagina 25.
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Bestuurderondersteuning, gebruiksgemak en bagageruimte

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

GEBRUIKSGEMAK

Interieurvoorverwarming met timerfunctie 043BH 8 8 8 8 Zie pagina 40.

Keyless Entry 066AC – 8 8 4
De bestuurder kan hiermee de auto ont-/vergrendelen 
zonder dat hij of zij de afstandsbediening uit een zak  
of tas hoeft te pakken.

HomeLink® 025FG – 8 8 8
Deze zender kan worden geprogrammeerd om drie 
verschillende systemen te bedienen, zoals hekken, 
garagedeuren of veiligheidsverlichting.

BERG-/BAGAGERUIMTE

Oprolbare afdekhoes bagageruimte 063AH 8 4 4 4

Handsfree elektrische achterklepbediening 070BA – 8 8 4 Zie pagina 43.

Bevestigingsrailsysteem in bagageruimte 135AH 8 8 8 8 De rails kunnen worden gebruikt in combinatie met het 
bagagebevestigingssysteem (accessoire). Zie pagina 102.

Afneembare trekhaak 028BL 8 8 8 8 Zie pagina 33.

Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak 028EJ 8 8 8 8 Zie pagina 33.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
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OPTIES

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
1) De TV-functie van in de Benelux geleverde auto’s is door Land Rover ontwikkeld voor de TV-uitzendstandaards die thans in de Benelux en direct omringende  
    landen in gebruik zijn. Bij eventuele wijzigingen in TV-uitzendstandaards kan Land Rover de correcte werking van de TV-functie niet garanderen. 
2) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.

Informatie, communicatie en entertainment 

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

Land Rover audiosysteem met zes luidsprekers 4 – – –

Land Rover Enhanced audiosysteem, 190 W, met tien luidsprekers 025MF 8 4 – –

Meridian™ audiosysteem, 380 W, met 10 luidsprekers en subwoofer 
(InControl Touch) 025KM – 8 4 4 Zie pagina 38.

Meridian™ Surround Sound audiosysteem, 825 W, met 16 luidsprekers  
en subwoofer (InControl Touch Pro) 025LN – 8 8 8 Zie pagina’s 38-39.

DAB-tuner (Digital Audio Broadcasting) 025JB 8 8 8 8

TV-functie¹) 129AA – 8 8 8 Zie pagina 43.

Rear Seat Entertainment (RSE)²) 129AH – – 8 8 Zie pagina 43.

Touchscreen met Dual View-functie²) 087AS – 8 8 8 Zie pagina 43.

InControl Touch navigatiesysteem 087AT 8 4 4 4 Zie pagina’s 34-37.

InControl Touch Pro navigatiesysteem 087AU – 8 8 8 Zie pagina’s 34-37.
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4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
3) Niet i.c.m. Smokers Pack voor eerste zitrij en Smokers Pack voor eerste en tweede zitrij.   4) Niet i.c.m. eD4-motor en E-capability uitvoeringen.   5) Alleen i.c.m. InControl Connect (Pro) Packs.

Informatie, communicatie en entertainment (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY BESCHRIJVING

Enkele USB-poort met oplaadfunctie in planchette van dashboard 015AB 8 – – –

Enkele USB-poort met oplaadfunctie in tunnelconsole³) 015BB 8 4 4 4

Twee USB-poorten met oplaadfunctie voorin  
(planchette dashboard en middenconsole)³) 015BA 8 8 8 8

Twee USB-poorten met oplaadfunctie voor tweede zitrij 054AH 8 8 4 4

Twee USB-poorten met oplaadfunctie voor derde zitrij4) 054AI 8 8 – –

Twee x twee USB-poorten met oplaadfunctie voor tweede en derde zitrij4) 054AJ 8 8 8 8

InControl Apps5) 025PA 8 8 8 8 Zie pagina’s 34-37.

InControl Remote Premium5) 011DA 8 8 8 8 Zie pagina’s 34-37.

WiFi-hotspot5) 025RB 8 8 8 8 Zie pagina’s 34-37.

InControl Pro Services5) 025RC – 8 8 8 Zie pagina’s 34-37.

STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES
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OPTIES

8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Niet i.c.m. eD4-motor of op E-Capability-uitvoeringen.

Optie packs

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY

TRIM LEVEL UPGRADE PACK 021BO

Stoelbekleding in leder en stof 8 – – –

Met leder bekleed stuurwiel 8 – – –

Cruise Control en Active Speed Limiter 8 – – –

Zijstijlen middenconsole in Satin Brushed aluminium 8 – – –

Vloermatten 8 – – –

VISION ASSIST PACK 041CB

LED-mistlampen vóór 8 8 – –

Xenon koplampen met LED signature-verlichting 8 8 – –

Adaptive Xenon koplampen met LED signature-verlichting – – 8 8

Surround Camera System – – 8 8

COLD CLIMATE PACK 072AC

Verwarmbare voorstoelen 8 – – –

Verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank – 8 8 8

Verwarmbare stuurwielrand – 8 8 8

Verwarmbare voorruit 8 8 8 8

CONVENIENCE PACK 074GQ

Handsfree elektrische achterklepbediening – 8 8 –

Keyless Entry – 8 8 –

HomeLink® – 8 8 –

THIRD ROW PACK¹) 074OC

Asymmetrisch (60:40) gedeeld neerklapbare achterbank met ’slide & recline’-functie 8 – – –

Uitklapbare derde zitrij (5+2-zits interieurconfiguratie) 8 8 8 8

Airconditioning voor derde zitrij met hooggeplaatste ventilatieroosters en USB-poort 8 8 8 8

Configureerbare ambianceverlichting – 8 8 –

Middenarmsteun achterbank met twee bekerhouders 8 – – –

Middelste hoofdsteun achterbank 8 – – –
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES

Optie packs (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY

DRIVER ASSIST PACK 017AQ

Park Distance Control (PDC) achter 8 – – –

Park Distance Control (PDC) vóór 8 – – –

Achteruitrijcamera 8 – – –

DRIVER ASSIST – TECH PACK 017FY

Park Assist 8 8 8 –

Surround Camera System 8 8 8 8

Blind Spot Monitor met Reverse Traffic Detection 8 8 8 –

Wade Sensing 8 8 8 8

ENTERTAINMENT PACK 016AC

Meridian™ Surround Sound audiosysteem, 825 W, met 16 luidsprekers en subwoofer (InControl Touch Pro) – 8 8 8

TV-functie – 8 8 8

InControl Touch Pro navigatiesysteem – 8 8 8

ENTERTAINMENT PACK MET REAR SEAT ENTERTAINMENT²) 016AJ

Meridian™ Surround Sound audiosysteem, 825 W, met 16 luidsprekers en subwoofer (InControl Touch Pro) – – 8 8

TV-functie – – 8 8

Touchscreen met Dual View-functie – – 8 8

InControl Touch Pro navigatiesysteem – – 8 8

Rear Seat Entertainment (RSE) – – 8 8

8 Optie   – Niet beschikbaar
2) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.
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OPTIES

8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Niet i.c.m. eD4-motor of op E-Capability-uitvoeringen.   2) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid   3) Niet i.c.m. eD4- en 150 pk TD4-motoren. 
4) Niet i.c.m. lakkleur Santorini Black.   5) Alleen i.c.m. lakkleur Santorini Black.

Optie packs (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY

INCONTROL CONNECT PLUS PACK 011CA

InControl Apps 8 8 8 8

WiFi-hotspot 8 8 8 8

InControl Remote Premium 8 8 8 8

INCONTROL CONNECT PRO PACK 011CF

InControl Apps – 8 8 8

InControl Pro Services – 8 8 8

InControl Remote Premium – 8 8 8

HEAD-UP DISPLAY PACK 074OP

Warmtewerende voorruit 8 8 8 8

Head-Up Display 8 8 8 8

DETACHABLE TOW BAR PACK 028GA

Afneembare trekhaak 8 8 8 8

Achteruitrijcamera 8 8 – –

Park Distance Control (PDC) achter 8 – – –

Surround Camera System – – 8 8

ELECTRIC DEPLOYABLE TOW BAR PACK 028GC

Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak 8 8 8 8

Achteruitrijcamera 8 8 – –

Park Distance Control (PDC) achter 8 – – –

Surround Camera System – – 8 8

INTELLIGENT DYNAMICS PACK²) ³) 017AI

Active Driveline 8 8 8 8

Adaptive Dynamics 8 8 8 8
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES

8 Optie   – Niet beschikbaar

Optie packs (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY

BLACK DESIGN PACK MET DAK IN CONTRASTKLEUR – 18” LICHTMETALEN VELGEN¹) 4) 032GV

Exterieuraccenten in Black – 8 – –

Dak in contrastkleur Black – 8 – –

18” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ in Gloss Black – 8 – –

BLACK DESIGN PACK MET DAK IN CONTRASTKLEUR – 19” LICHTMETALEN VELGEN¹) 4) 032GA

Exterieuraccenten in Black – 8 8 8

Dak in contrastkleur Black – 8 8 8

19” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 521’ in Gloss Black – 8 8 8

BLACK DESIGN PACK MET DAK IN CONTRASTKLEUR – 20” LICHTMETALEN VELGEN¹) 4) 032GB

Exterieuraccenten in Black – – 8 8

Dak in contrastkleur Black – – 8 8

20” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 511’ in Gloss Black – – 8 8

BLACK DESIGN PACK – 18” LICHTMETALEN VELGEN¹) 5) 032GW

Exterieuraccenten in Black – 8 – –

18” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ in Gloss Black – 8 – –

BLACK DESIGN PACK – 19” LICHTMETALEN VELGEN¹) 5) 032GF

Exterieuraccenten in Black – 8 8 8

19” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 521’ in Gloss Black – 8 8 8

BLACK DESIGN PACK – 20” LICHTMETALEN VELGEN¹) 5) 032GG

Exterieuraccenten in Black – – 8 8

20” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 511’ in Gloss Black – – 8 8
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OPTIES

8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Niet i.c.m. eD4-motor of op E-Capability-uitvoeringen.   2) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.

Optie packs (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY

GRAPHITE DESIGN PACK – 18” LICHTMETALEN VELGEN¹) 032II

Exterieuraccenten in Graphite 8 8 – –

Dak in contrastkleur Grey 8 8 – –

18” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ in Gloss Dark Grey 8 8 – –

GRAPHITE DESIGN PACK – 19” LICHTMETALEN VELGEN¹) 032IJ

Exterieuraccenten in Graphite – 8 8 –

Dak in contrastkleur Grey – 8 8 –

19” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 521’ in Gloss Dark Grey – 8 8 –

GRAPHITE DESIGN PACK – 20” LICHTMETALEN VELGEN¹) 032IK

Exterieuraccenten in Graphite – – 8 –

Dak in contrastkleur Grey – – 8 –

20” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 511’ in Gloss Dark Grey – – 8 –

DYNAMIC EXTERIOR DESIGN PACK¹) ²) 074QH

Dynamic exterieur – 8 8 8

Xenon koplampen met LED signature-verlichting – 8 – –

LED mistlampen vóór – 8 8 –

Park Distance Control (PDC) vóór – 8 – –

19” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 525’ in Satin Dark Grey – 8 8 –

20” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 511’ in Gloss Black – – – 8

COMPLETE DYNAMIC DESIGN PACK – SE¹) ²) 074QG

Dynamic exterieur – 8 – –

Dynamic SE interieur – 8 – –

Xenon koplampen met LED signature-verlichting – 8 – –

Park Distance Control (PDC) vóór – 8 – –

Verschuifbare middenarmsteun tussen voorstoelen – 8 – –

LED mistlampen vóór – 8 – –

19” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 525’ in Satin Dark Grey – 8 – –
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STAP 2
KIES UW UITVOERING EN OPTIES

8 Optie   – Niet beschikbaar

Optie packs (vervolg)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY

COMPLETE DYNAMIC DESIGN PACK – HSE/HSE LUXURY¹) ²) 074QI

Dynamic exterieur – – 8 8

Dynamic HSE interieur – – 8 8

Tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met memoryfunctie – – 8 –

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie en instapverlichting – – 8 –

19” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 525’ in Satin Dark Grey – – 8 –

20” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 511’ in Gloss Black – – – 8

DISCOVERY SPORT BLACK – 19” LICHTMETALEN VELGEN¹) 032IL

Discovery Sport Black exterieur – – 8 8

Dak in contrastkleur Black – – 8 8

Privacy glas achter B-stijlen (achterportierruiten, zijruiten achter, achterruit) – – 8 8

Ebony Morzine hemelbekleding – – 8 8

Zijstijlen middenconsole in Dark Grey Brushed aluminium – – 8 8

19” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 521’ in Gloss Black – – 8 8

DISCOVERY SPORT BLACK – 20” LICHTMETALEN VELGEN¹) 032IM

Discovery Sport Black exterieur – – 8 8

Dak in contrastkleur Black – – 8 8

Privacy glas achter B-stijlen (achterportierruiten, zijruiten achter, achterruit) – – 8 8

Ebony Morzine hemelbekleding – – 8 8

Zijstijlen middenconsole in Dark Grey Brushed aluminium – – 8 8

20” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen ‘Styling 511’ in Gloss Black – – 8 8
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3
Indus Silver (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey

Yulong White (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey

Fuji White (Solid)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey

Corris Grey (Metallic)
Contrasterende dakkleur (optie)
Black

Nu u uw gewenste uitvoering van de Discovery Sport hebt geselecteerd, kunt u uw lakkleur kiezen.  
Van rijke, diepe tinten tot sprankelende metallic kleuren zijn onze lakken opgebouwd volgens de  
nieuwste pigment-technologieën. Onze solid-lakken geven de auto een diepe uni-kleur, terwijl onze  
metallics voor een glinstering zorgen die altijd in het oog springt. Onze premium metallic-lakken  
versterken zowel de kleur als de intensiteit van de sprankeling voor een exclusieve metallic afwerking  
die uw auto een nog sterkere uitstraling geeft.

Beschikbaarheid van lakkleuren kan variëren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.86
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STAP 3
KIES UW LAKKLEUR

Kaikoura Stone (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey

Scotia Grey (Metallic)
Contrasterende dakkleur (optie)
Black

Aintree Green (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey

Loire Blue (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey
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Santorini Black (Metallic)
Contrasterende dakkleur (optie)
Grey

Phoenix Orange (Premium metallic)
Contrasterende dakkleur (optie)
Black

Firenze Red (Metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey

Silicon Silver (Premium metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black

Beschikbaarheid van lakkleuren kan variëren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.88
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STAP 3
KIES UW LAKKLEUR

Farallon Black (Premium metallic)
Contrasterende dakkleur (optie)
Grey

Waitomo Grey (Premium metallic)
Contrasterende dakkleur (optie)
Black

Carpathian Grey (Premium metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey

Aruba (Premium metallic)
Contrasterende dakkleuren (optie)
Black Grey
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17” ‘10-SPOKE’  
‘STYLING 105’

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar
1) Alleen beschikbaar als onderdeel van Black Design Pack.   2) Standaard lichtmetalen velg voor eD4 en E-Capability, geen andere velgopties beschikbaar.   3) Alleen beschikbaar als onderdeel van Graphite Design Pack.    
4) Alleen beschikbaar als onderdeel van Black Design Pack en Discovery Sport Black.   5) Alleen beschikbaar als onderdeel van Dynamic Design Pack. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.   6) Accessoire. 

17” ‘5-SPOKE’  
‘STYLING 522’

18” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 511’ 

IN GLOSS DARK GREY

19” ‘5-SPLIT SPOKE’  
‘STYLING 521’

18” ‘9-SPOKE’ 
‘STYLING 109’

18” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 511’

18” ‘5-SPOKE’  
‘STYLING 518’²)

4

18” ‘5-SPLIT SPOKE’  
‘STYLING 511’  

IN GLOSS BLACK¹)

OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY

LICHTMETALEN VELGEN

17” ‘5-Spoke’ ‘Styling 522’ 029UC 4 8 8 8

17” ‘10-Spoke’ ‘Styling 105’ 029QL 8 – – –

18” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ 029UE 8 4 – –

18” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ in Gloss Dark Grey 029TX 8 8 8 8

18” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ in Gloss Black¹) 031HQ – 8 – –

18’’ ‘5-Spoke’ ‘Styling 518’²) 029TY 8 8 8 8

18” ‘9-Spoke’ ‘Styling 109’ 029UD – 8 8 8

19” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 521’ 031NB – 8 4 –
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OPTIECODE PURE SE HSE HSE LUXURY

LICHTMETALEN VELGEN

19” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 521’ in Gloss Dark Grey³) 031JP – 8 8 –

19” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 521’ in Gloss Black4) 029UA – 8 8 8

19” ‘9-Spoke’ ‘Styling 902’ 031NA – 8 8 8

19” ‘9-Spoke’ ‘Styling 902’ in Diamond Turned Finish 029UB – – – 4

19” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 525’ in Satin Dark Grey5) 029XP – 8 8 –

19” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 523’ in Ceramic Polished Finish met Pinstripe in Red6) 7) VPLCW0104 8 8 8 8

20” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 524’ in Satin Polished Finish6) VPLCW0105 8 8 8 8

20” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ 029SB – 8 8 8

20” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ in Gloss Dark Grey3)  031JQ – – 8 –

20” ‘5-Split Spoke’ ‘Styling 511’ in Gloss Black7) 029TW – – 8 8

19” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 521’ 

IN GLOSS BLACK4)

19” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 521’ 

IN GLOSS DARK GREY³)

19” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 523’  

IN CERAMIC POLISHED FINISH  
MET PINSTRIPE IN RED6)

19” ‘9-SPOKE’  
‘STYLING 902’ 

IN DIAMOND TURNED FINISH

19” ‘9-SPOKE’  
‘STYLING 902’

19” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 525’ 

IN SATIN DARK GREY5)

20” ‘5-SPLIT SPOKE’  
‘STYLING 511’

20” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 524’ 

 IN SATIN POLISHED FINISH6)

20” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 511’ 

 IN GLOSS BLACK7)

20” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 511’ 

 IN GLOSS DARK GREY3)

STAP 4
KIES UW LICHTMETALEN VELGEN

7) Alleen beschikbaar als onderdeel van Black Design Pack, Discovery Sport Black en Dynamic Design Pack.  
Uw dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.
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Asymmetrisch gedeelde achterbank met ’Slide & Recline’

Standaard op SE, HSE en HSE Luxury. Deze zitplaatsen kunnen 160 mm naar voren of  
achteren worden geschoven voor een bijzonder flexibel gebruik van het interieur met  
naar wens extra beenruimte voor achterpassagiers of meer bagageruimte. Voor nog  
meer zitcomfort kunnen de rugleuningen eveneens worden versteld.

Asymmetrisch gedeelde achterbank (niet afgebeeld)

Standaard op Pure. De vijfzits interieurconfiguratie heeft een asymmetrisch 
(60:40) gedeelde achterbank met drie comfortabele zitplaatsen.

KIES UW INTERIEURCONFIGURATIE5
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.De afbeeldingen links en boven tonen het interieur van de HSE Luxury in Glacier/Lunar.

5+2-Zits interieurconfiguratie

Voor nog grotere functionaliteit en veelzijdigheid kan in combinatie 
met alle TD4- en Si4 motoren (met uitzondering van E-Capability-
uitvoeringen) een fraai geïntegreerde derde zitrij worden gespecificeerd. 
Deze zitplaatsen zijn geschikt voor kinderen en tieners, en op korte 
ritten ook voor volwassenen.

Ze zijn gemakkelijk toegankelijk door de stoelen op de tweede zitrij naar 
voren te klappen en te schuiven. Wanneer de derde zitrij is neergeklapt, 
ontstaat een vlakke bagageruimtevloer die gelijk is aan die van de 
vijfzits-uitvoering.

STAP 5
KIES UW INTERIEUR
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EXCLUSIEF VOOR DYNAMIC DESIGN PACK

A B C D E F G H I

INTERIEURTHEMA
EBONY / EBONY

(pagina 96)
CIRRUS / LUNAR

(pagina 97)
GLACIER / LUNAR

(pagina 97)
ALMOND / EBONY

(pagina 96)
TAN / EBONY

(pagina 97)
IVORY / EBONY

(pagina 97)

EBONY / EBONY
met Pimento4)

(pagina 98)

EBONY / EBONY
met Cirrus4)

(pagina 99)

CIRRUS / EBONY
met Ebony4)

(pagina 99)

INTERIEURKLEUR

Stoelbekleding Ebony Cirrus Glacier Almond Tan Ivory Ebony Ebony Cirrus

Tapijt Ebony Lunar Lunar Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

UITVOERING

PURE (Stof) 6 – – – – – – – –

PURE (Leder/stof)   61) – – – – – – – –

SE (Stof) 6 – – – – – – – –

SE (Leder/stof) 6 6 6 – – – – – –

SE (Generfd leder) 6 6 6 – – – 6 6 6

HSE (Generfd leder) 6 6 – 6 – – – – –

HSE (Windsor leder) – – – – – – 6 6 6

HSE LUXURY (Windsor leder) 6 – 6 – 6 6 6 6 6

AFWERKING MIDDENCONSOLE

Ebony lak²) 6 – – – – – – – –

Satin Brushed aluminium 6 6 – 6 6 6 – – –

Glacier Brushed aluminium – – 6 – – – – – –

Carmine Red Brushed aluminium³) – – – – – – ˘ – –

Dark Grey Brushed aluminium – – – – – – – 6 6

LAKKLEUR

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Yulong White ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Indus Silver 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey ˘ ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Scotia Grey 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6

Aintree Green 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Loire Blue 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Santorini Black ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ 6 ˘ ˘

Firenze Red ˘ 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Phoenix Orange ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Silicon Silver 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Aruba 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Waitomo Grey ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Carpathian Grey 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6

Farallon Black 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

˘ Designer’s Choice combinatie   6 Combinatie beschikbaar   – Niet beschikbaar
1) Alleen beschikbaar als onderdeel van het Trim Level Upgrade Pack.   2) Alleen beschikbaar op Pure-uitvoeringen.   3) Niet beschikbaar op Pure-uitvoeringen.   4) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.
De tabel hierboven is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

KIES UW INTERIEUR – COMBINATIEMOGELIJKHEDEN VAN LAK- EN INTERIEURKLEUREN
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1

4

5

6

2

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

1 2 3 4 5 6

INTERIEURTHEMA INZET 
PORTIERPANELEN

BOVENZIJDE 
PORTIEREN

BOVENZIJDE  
DASHBOARD

ONDERZIJDE 
PORTIERPANELEN AFWERKING MIDDENCONSOLE MIDDENSECTIE  

DASHBOARD

A Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Satin Brushed aluminium¹) Ebony

B Cirrus/Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Satin Brushed aluminium Cirrus

C Glacier/Lunar Lunar Glacier Lunar Lunar Glacier Brushed aluminium Glacier

D Almond/Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Satin Brushed aluminium Almond

E Tan/Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Satin Brushed auminium Ebony

F Ivory/Ebony Ebony Ivory Ebony Ebony Satin Brushed aluminium Ivory

G Ebony/Ebony met Pimento details Ebony Ebony Ebony Ebony Carmine Red Brushed Aluminium Ebony

H Ebony/Ebony met Cirrus details Ebony Ebony Ebony Ebony Dark Grey Brushed aluminium Ebony

I Cirrus/Ebony met Ebony details Ebony Cirrus Ebony Ebony Dark Grey Brushed aluminium Cirrus

1) Op Pure-uitvoeringen is de afwerking van de middenconsole standaard uitgevoerd in Ebony lak.
De afbeelding boven toont het interieur van de HSE Luxury in Glacier/Lunar.

STAP 5
KIES UW INTERIEUR
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Afgebeeld interieur: Ebony stof.

Afgebeeld interieur: Almond generfd leder.

BESCHIKBARE INTERIEURCOMBINATIES
Het interieur van de Discovery Sport verenigt de beste elementen van een 
eigentijdse lifestyle. Krachtige horizontale en verticale lijnen, met daarnaast 
een hoog comfortniveau, creëren een ruimte waarin u en uw familie, vrienden 
en collega’s graag tijd willen doorbrengen. Met de keuze uit een uitgebreid 
programma interieurkleuren en bekledingsmaterialen is er een uitvoering  
voor elke smaak.

Ebony / Ebony (beschikbaar op PURE, SE, HSE en HSE Luxury)

Almond / Ebony (beschikbaar op HSE)

A

D

De afgebeelde interieurs zijn alleen bedoeld als voorbeeld van de betreffende interieurkleur en zijn niet representatief voor een bepaalde uitvoering.96
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Afgebeeld interieur: Tan Windsor leder. Afgebeeld interieur: Ivory Windsor leder.

Afgebeeld interieur: Cirrus leder/stof. Afgebeeld interieur: Glacier generfd leder.

Tan / Ebony (beschikbaar op HSE Luxury) Ivory / Ebony (beschikbaar op HSE Luxury)

Cirrus / Lunar (beschikbaar op SE en HSE) Glacier / Lunar (beschikbaar op SE en HSE Luxury)

E F

B C

STAP 5
KIES UW INTERIEUR
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Afgebeeld interieur: Ebony Windsor leder met stiknaden en microbiezen in Pimento.

Ebony / Ebony met stiknaden en microbiezen in Pimento  
(beschikbaar op Dynamic Design Pack)

G

EXCLUSIEF VOOR DYNAMIC DESIGN PACK
Als onderdeel van het Dynamic Design Pack zijn drie exclusieve interieurs 
beschikbaar; in generfd leder op SE Dynamic en in Windsor leder op  
HSE Dynamic en HSE Luxury Dynamic. Het speciale karakter wordt nog 
versterkt door de unieke microbiezen voor stoelen en hoofdsteunen.

Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid.98
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Afgebeeld interieur: Ebony Windsor leder met stiknaden en microbiezen in Cirrus. Afgebeeld interieur: Cirrus Windsor leder met microbiezen in Ebony.

Ebony / Ebony met stiknaden en microbiezen in Cirrus 
(beschikbaar op Dynamic Design Pack)

Cirrus / Ebony met microbiezen in Ebony 
(beschikbaar op Dynamic Design Pack)

H I

STAP 5
KIES UW INTERIEUR
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ORIGINELE LAND ROVER ACCESSOIRES

De Discovery Sport is zo capabel en heeft zo’n groot aanpassings- 
vermogen, dat hij probleemloos geschikt is voor een grote variatie in 
condities, gebruikstoepassingen en taken. Via het uitgebreide programma 
stijlvolle en praktische accessoires kunt u de auto nog beter op uw 
persoonlijke smaak of specifieke gebruik afstemmen. Accessoires die  
net zo robuust en veelzijdig zijn als de Discovery Sport.

Alle accessoires zijn apart verkrijgbaar en kunnen op elk moment  
worden gemonteerd, niet alleen wanneer de auto nieuw is. Uiteraard 
zijn alle originele Land Rover accessoires ontworpen en geproduceerd 
volgens dezelfde stringente eisen als die gelden voor de originele 
uitrusting van uw auto.

6

De afbeelding hierboven toont de HSE Luxury in Yulong White.100



STAP 6
KIES UW ACCESSOIRES 

Ga voor meer informatie naar landroveraccessoires.com

Dorpelbeschermers¹) 
VPLCP0209
Gemaakt van roestvaststaal met gepolijst oppervlak. Stoer offroad-design 
vormt een perfecte aanvulling op het fraaie exterieurontwerp van de auto.

Roestvaststalen bodembescherming achter²) 
VPLCP0213
Deze bodembescherming in offroad-stijl voor de achterzijde van de auto is 
uitgevoerd in hoogwaardig, gepolijst roestvaststaal.

Roestvaststalen bodembescherming vóór 
VPLCP0212
Deze bodembescherming in offroad-stijl voor de voorzijde van de auto is 
uitgevoerd in hoogwaardig, gepolijst roestvaststaal.

Dorpellijsten met verlichting 
VPLCS0286LAA – Lunar 
VPLCS0286PVJ – Ebony (niet afgebeeld)
Voorzien van verlichting en ‘DISCOVERY’ woordmerk. Worden geleverd als set 
voor beide voorportieren.

Bagageruimte-organiser 
VPLCS0340
Handige bagageruimte-organiser biedt aparte vakken om fragiele voorwerpen 
op te bergen of om boodschappen/lading gescheiden te houden. Met 
afsluitbare deksels. De bagageruimte-organiser wordt bevestigd aan de 
bevestigingsogen in de bagageruimtevloer.

Gepersonaliseerde dorpellijsten 
VPLCS0343PVJ – Ebony 
VPLCS0343LAA – Lunar (niet afgebeeld)
U kunt uw auto nog verder personaliseren met een eigen tekst in de 
dorpellijsten, die kan worden uitgevoerd in verschillende lettertypes, en die 
wordt geaccentueerd door subtiele witte verlichting wanneer de portieren 
worden geopend.

DESIGN

1) Montage van dorpelbeschermers is van invloed op de offroad-capaciteiten van de auto.    
2) Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid. 101



Zonneschermen 
VPLCS0298 – Tweede zitrij 
VPLCS0297 – Derde zitrij 
VPLCS0296 – Achterklep (niet afgebeeld)
Deze zonneschermen bieden extra comfort door de achterpassagiers te 
beschermen tegen de hitte van en verblinding door de zon. Gemakkelijk aan 
te brengen en te verwijderen. Beschikbaar in drie varianten voor de tweede 
zitrij, de derde zitrij en de achterklep.

Rugleuningtas 
VPLVS0182 – Premium leder 
VPLVS0181 – Standaard (niet afgebeeld)
Gemaakt van hetzelfde premium leder dat beschikbaar is voor de auto, met 
zachte voering en magneetsluitingen. Dit handige opbergsysteem voor tegen 
de achterzijde van de voorstoelen biedt verschillende etuis voor het opbergen 
van kleine voorwerpen.

Bevestigingsrailsysteem 
VPLCS0303

Bagagebevestigingssysteem 
VPLCS0324

In de bagageruimtevloer geïntegreerde rails helpen om de flexibiliteit van 
de bagageruimte verder te vergroten en maken tevens het gebruik van het 
bagagebevestigingssysteem mogelijk. Het bagagebevestigingssysteem 
bestaat uit een set bevestigingen die via een snel ver-/ontgrendelsysteem op 
de bevestigingsrails kunnen worden vastgezet. Biedt flexibele oplossingen 
voor het vastzetten van bagage en andere spullen. Inclusief telescopisch 
profiel, spangordel en opbergtas.

iPad®-houder  
VPLVS0165 – iPad®4) 
VPLVS0164 – iPad® 1
iPad®-houder met Land Rover logo. Veilige bevestiging voor uw iPad®.  
Wordt gemonteerd aan achterzijde van voorstoel, aan stijlen van hoofdsteun. 
Met snelbevestigingssysteem, zodat de iPad® snel en gemakkelijk kan worden 
geplaatst/uitgenomen.

Dakboxen¹) 
VPLWR0100 – Grote Sportbox¹) 
VPLVR0061 – Sportbox¹) (niet afgebeeld) 
VPLVR0062 – Bagagebox¹) (niet afgebeeld)
Land Rover dakkoffers zijn beschikbaar in verschillende maten en kunnen met 
de opening naar links of rechts worden gemonteerd. Inclusief integraalsloten 
voor diefstalbeveiliging. Inhoud varieert van 320 liter voor de Sportbox tot  
410 liter voor de Bagagebox of 430 liter voor de Grote Sportbox. 
Draagvermogen 75 kg³).

TOURING

Roof Rails¹) 
VPLCR0137 – Silver (panoramadak) 
VPLCR0133 – Silver (standaard dak)²) 
VPLCR0136 – Black (panoramadak) 
VPLCR0132 – Black (standaard dak)²)

Roof rails maken montage van dwarsdragers 
mogelijk. Voorzien van localiseringen om 
dwarsdragers te bevestigen in optimale 
positie voor gewichtsverdeling en dynamiek. 
Maximum draagvermogen 75 kg³).

Dwarsdragers¹) 
VPLGR0102
Elegante, duurzame 
dwarsdragers in blank afgewerkt 
aluminium. T-track ontwerp 
benut hele lengte van dragers, 
zodat ruimte is voor meerdere 
accessoires. Aërodynamisch 
profiel minimaliseert 
luchtweerstand en windgeruis.

1) Voor montage van Land Rover dakdrageraccessoires zijn roof rails en dwarsdragers benodigd. Objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden geplaatst kunnen van invloed zijn op ontvangstkwaliteit en werking van 
navigatiesysteem en DAB-tuner (indien de auto daarmee is uitgerust).   2) Voor auto’s met standaard dak zijn separate dakafwerkprofielen in de kleur van de roof rails benodigd. Ond.nr. Silver – VPLCR0135 en Black – VPLCR0134.    
3) Draagvermogen is het maximum gewicht dat op/in het betreffende dakdrageraccessoire mag worden meegenomen.   4) Geschikt voor 2e, 3e en 4e generatie iPad®. Niet geschikt voor iPad Air™ of iPad Mini™.  
iPad® is een geregistreerde merknaam van Apple Inc.
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Ga voor meer informatie naar landroveraccessoires.com

Bagageruimtebescherming 
VPLCS0274  
VPLCS0268 – Met bagageruimteverdeler (niet afgebeeld)
Semi-harde, waterdichte bescherming met opstaande randen aan drie zijden 
om ook bekleding van zijwanden te beschermen tegen vocht en vuil.

Dorpellijst achterklep  
VPLCS0287LAA – Lunar 
VPLCS0287PVJ – Ebony (niet afgebeeld)
Gemaakt van gepolijst roestvaststaal. De dorpellijst beschermt de 
dorpelbekleding van de bagageruimte bij in- en uitladen.

Net voor achterklepopening 
VPLCS0267
Het net voor de achterklepopening zorgt dat spullen niet uit de bagageruimte 
kunnen vallen wanneer de achterklep wordt geopend en maximaliseert de 
beschikbare ruimte. Gemaakt van hoogwaardige, lichtgewicht materialen, 
inclusief aluminium ten behoeven van robuuste kwaliteit.

Afneembare trekhaak²) 
VPLCT0148
13-polige contactdoos³) 
VPLCT0182

Vaste trekhaak – flensmodel²) 
VPLCT0142
13-polige contactdoos³) 
VPLCT0182

Gemakkelijk afneembaar zonder gereedschap. De afneembare trekhaak 
zorgt dat het exterieurdesign niet wordt verstoord. Voor auto’s met 5+2-zits 
interieurconfiguratie en ruimtebesparend reservewiel.

Fietsdrager voor trekhaak 
VPLVR0067 – Twee fietsen1)

VPLVR0069 – Drie fietsen1)  
(niet afgebeeld)

De fietsdrager voor op de trekhaak heeft een met één hand te bedienen 
snelbevestigingsmechanismen en kan via een voetpedaal weg van de auto 
worden gekanteld voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte. De 
achterklep kan zowel worden geopend met de fietsdrager in uit- als ingeklapte 
positie. Gemaakt van aluminium en andere lichtgewicht materialen. Inclusief 
verlichting en nummerplaathouder. Afsluitbaar. De drager heeft een vouw-/
schuifmechanisme voor gemakkelijk opbergen wanneer hij niet wordt gebruikt. 
Een houder en ratelmechanisme zorgen dat fietsen veilig kunnen worden 
vastgezet. Maximum draagvermogen 51 kg (voor fietsdrager voor drie fietsen).

Waterdichte stoelhoezen 
VPLCS0291SVA – Voorstoelen 
(Almond) 
VPLCS0292SVA / VPLCS0293SVA – 
Tweede / derde zitrij  
(Almond – niet afgebeeld)

VPLCS0291PVJ – Voorstoelen (Ebony) 
VPLCS0292PVJ / VPLCS0293PVJ – 
Tweede / derde zitrij  
(Ebony – niet afgebeeld)

Beschermt bekleding tegen modder, vuil en slijtage. Gemakkelijk aan te 
brengen en in wasmachine wasbaar.

SPORT

1) Hitteschild benodigd voor Fietsdrager voor trekhaak voor twee of drie fietsen – VPLWR0124. 
2) Maximum trekgewicht 2.500 kg of 2.200 kg voor 5+2-zits interieurconfiguratie (trekgewicht afhankelijk van motor, aandrijving en aantal zitplaatsen). 
3) De 13-polige contactdoos moet samen met het betreffende accessoire worden besteld. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.
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Bagagevangrek – vloer tot dak1) 
VPLCS0299

Bagageruimteverdeler1) 
VPLCS0301

Ontworpen om te voorkomen dat lading of bagage vanuit de bagageruimte 
in het interieur komt. Het ontwerp van het bagagevangrek is geoptimaliseerd 
voor variabel gebruik van de tweede zitrij, inclusief volledig verstelbereik van 
de rugleuning. De bagageruimteverdeler kan worden gecombineerd met 
beide bagagevangrekken en verdeelt de bagageruimte in twee delen.

Bagagevangrek – rugleuning tot dak¹) 
VPLCS0300
Ontworpen om te voorkomen dat lading of bagage vanuit de bagageruimte 
in het interieur komt. Het ontwerp van het bagagevangrek is geoptimaliseerd 
voor variabel gebruik van de tweede zitrij, inclusief volledig verstelbereik van 
de rugleuning.

Rubber matten 
VPLCS0281 
VPLCS0280 – Derde zitrij (niet afgebeeld)
Rubber matten beschermen het tapijt tegen vocht en vuil.

Treeplanken2) 
VPLCP0210
Treeplanken maken in-/uitstappen en toegang tot het dak gemakkelijker. 
Ontwerpkenmerken zijn een roestvaststalen afwerking en rubber bovenzijde.

Spatlappen 
VPLCP0203 – Voor 
VPLCP0204 – Achter 
VPLCP0205 – Achter bij 5 + 2 zitplaatsen
Spatlappen reduceren opspattend water en helpen het lakwerk van de  
auto beschermen. Vormen een perfecte aanvulling op het exterieurontwerp  
van de auto.

OUTDOOR

Bagagevloermat – rubber 
VPLCS0279
Waterdichte rubber mat beschermt het bagageruimtetapijt tegen vocht en vuil. 
Aanvullende rubber bagagevloermatverlenging beschermt de achterzijde van 
de achterbank wanneer deze is neergeklapt – Ond.nr.: VPLCS0273.

1) Kan worden gecombineerd met de rubber bagagevloermat (VPLCS0279) en de bagageruimtebescherming (VPLCS0268).   2) Montage van treeplanken is van invloed op de offroad-capaciteiten van de auto.104
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KIES UW ACCESSOIRES 

Ga voor meer informatie naar landroveraccessoires.com

Luxury matten 
VPLCS0282LAA – Lunar 
VPLCS0282PVJ – Ebony (niet afgebeeld)
Op maat gemaakte matten in luxueus, hoogpolig tapijt in een kwaliteit van 
2.050 g/m2. Met waterdichte rug. Vormen een fraai accent in het interieur.

Buitenspiegelkappen – Noble 
VPLCB0251
Buitenspiegelkappen in Noble vormen een fraaie aanvulling op de 
exterieurstyling van de Discovery Sport. Vormen een perfecte aanvulling  
op de verschillende metaalkleurige exterieurdetails van de auto.

Schakelpaddles 
VPLVS0187MMU – Aluminium 
VPLVS0187CAY – Aluminium Red
Verfraai het aanzien en het gevoel van uw stuurwiel met deze hoogwaardige 
aluminium schakelpaddles voor auto’s met automatische transmissie. Deze 
zijn gepolijst, geanodiseerd en met de hand geborsteld ten behoeve van een 
premium afwerking en uitzonderlijke slijtvastheid.

Windgeleiders – Zuiruiten 
VPLCP0258
Windgeleiders voor zijruiten dragen bij aan het verbeteren van het comfort in 
het interieur bij rijden met geopende ruiten, door het reduceren van tocht en 
windgeruis.

Sport-pedaalkappen  
VPLHS0044 – Auto’s met automatische transmissie 
VPLHS0045 – Auto’s met handgeschakelde transmissie (niet afgebeeld)
Roestvaststalen pedaalkappen met fraai design en verborgen bevestigingen 
voor een strakke afwerking.

Afdekkap Pedestrian Protection System 
LR067898 – Gloss Black
Een afdekkap in Gloss Black voor het Pedestrian Airbag System is ontworpen 
om het exterieurdesign van de Discovery Sport’ te accentueren. Dit 
markante ontwerpelement past perfect bij verschillende lakkleuren en 
exterieurafwerkingen.

DIVERSEN
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AFMETINGEN & CAPACITEITEN

A B C
Offroad- Aanloophoek Overloophoek Afloophoek
geometrie 25° 21° 31°

B CA

Breedte 2.069 mm – spiegels ingeklapt
Breedte 2.173 mm – spiegels uitgeklapt

Hoogte  
1.724 mm

Spoorbreedte achter  
1.630 mm

Spoorbreedte vóór  
1.621 mm

Standaard rijhoogte
Met dakantenne 1.724 mm

Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte met glazen 
panoramadak: 
Vóór 1.021 mm  
Achter 984 mm

Bagageruimte
Met achterbank omhoog  
Hoogte 778 mm, breedte 1.318 mm  
Inhoud 981 liter  
Breedte tussen wielkasten 1.108 mm  
Lengte op vloerniveau 985 mm
Met achterbank neergeklapt 
Lengte achter eerste zitrij 1.887 mm 
Lengte achter tweede zitrij 985 mm  
Hoogte 778 mm, breedte 1.318 mm  
Inhoud 1.698,1 liter  
Breedte tussen wielkasten 1.108 mm  
Lengte op vloerniveau 1.887 mm

Bodemvrijheid
Maximum bodemvrijheid 212 mm

De afbeeldingen tonen de HSE Luxury in Indus Silver.

Wielbasis 2.741 mm

Breedte 
bagage-
ruimte 

1.318 mm

Lengte 4.599 mm

Lengte achter tweede  
zitrij 985 mm 

Lengte achter eerste  
zitrij 1.887 mm 

Draaicirkel
Tussen stoepranden 11,6 m  
Tussen muren 11,86 m  
Stuurwielomwentelingen 2,31

Doorwaaddiepte
Maximum doorwaaddiepte 600 mm
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TECHNISCHE GEGEVENS, GEWICHTEN EN PRESTATIES

DIESEL BENZINE

2.0 eD4 2.0 TD4 2.0 Si4

HANDGESCHAKELD HANDGESCHAKELD HANDGESCHAKELD HANDGESCHAKELD AUTOMAAT AUTOMAAT AUTOMAAT

VERMOGEN
150 pk 

E-CAPABILITY
150 pk  

E-CAPABILITY 150 pk 180 pk 150 pk 180 pk 240 pk

Aantal zitplaatsen 5 5 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

MOTORSPECIFICATIES

Boring (mm) 83 83 83 83 83 83 87,5

Slag (mm) 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 83,1

Compressieverhouding (:1) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 10+/-0,5

REMSYSTEEM

Remmen vóór Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Diameter remschijven vóór (mm) 325 325 325 325 325 325 325

Remmen achter Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Zwevende remklauw  
met één zuiger

Diameter remschijven achter (mm) 300 300 300 300 300 300 300

Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN

Gewicht vanaf (kg) 1.732 1.775 1.775 / 1.874 1.775 / 1.874 1.785 / 1.884 1.785 / 1.884 1.759 / 1.859

Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.380 2.505 2.505 / 2.660 2.505 / 2.660 2.505 / 2.660 2.505 / 2.660 2.505 / 2.620

Maximum toelaatbaar gewicht op vooras (kg) 1.250 1.340 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310

Maximum toelaatbaar gewicht op achteras (kg) 1.200 1.270 1.270 / 1.430 1.270 / 1.430 1.270 / 1.430 1.270 / 1.430 1.270 / 1.410

TREKGEWICHT

Trailer ongeremd (kg) 750 750 750 750 750 750 750

Trailer geremd (kg) 1.800 2.000 2.000 2.000 / 2.000 2.200 / 2.200 2.500 / 2.200 2.000 / 2.000

Maximum kogeldruk (kg) 100 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100

Maximum gewicht auto en trailer (kg) 4.180 4.505 4.505 / 4.660 4.505 / 4.660 4.705 / 4.860 5.005 / 4.860 4.505 / 4.620

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief roof rails) (kg) 75 75 75 75 75 75 75

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 180 180 180 188 180 188 200

Acceleratie 0-100 km/h (s) 10,6 11,7 11,7 9,9 10,3 8,9 8,2

Bruikbare tankinhoud (l) 54 54 54 54 54 54 70

Diesel partikelfilter (DPF) 4 4 4 4 4 4 –

4 Standaard   – Niet beschikbaar

TECHNISCHE GEGEVENS
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LAND ROVER ONELIFE
Onelife, het bekroonde Land Rover magazine, wordt twee 
keer per jaar uitgegeven en wordt verstuurd naar klanten 
in 40 landen. Elke uitgave is gevuld met het laatste nieuws 
over het merk Land Rover en over de modellen, inzichten 
in de technologie en het design waardoor elke nieuwe 
auto zich onderscheidt. Tevens biedt het verhalen over 
inspirerende reizen en opinies van internationale experts.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
Land Rover rijden was nog nooit zo eenvoudig. Bovendien 
kunt u het zich sneller veroorloven dan u misschien denkt. 
Nieuw of gebruikt, zakelijk of privé, wij hebben opties die 
perfect aansluiten op uw individuele situatie. Uw Land Rover 
dealer geeft u graag meer informatie.

FLEET & BUSINESS
Land Rover streeft naar een positie als voorkeursmerk in 
het premium fleet & business-segment. Dat doen wij met 
het aanbieden van bijzonder aantrekkelijke modellen en 
uitstekende customer service.

Alle Land Rover modellen zijn karakteristiek, capabel 
en veelzijdig, en bieden lage eigendomskosten (TCO) 
dankzij sterke restwaardes, concurrerende onderhouds- en 
reparatiekosten en lage waarden voor verbruik en emissies.

Wij bieden een uitstekende, totaal klantgerichte aftersales-
service, die erop is gericht om elke Land Rover personenauto 
in topconditie te houden, inclusief het leveren van de 
allerbeste prestaties en op de meest kostenefficiënte wijze 
voor bedrijven.

Ga voor meer informatie naar  
landrover.com/fleet-and-business

LAND ROVER EXPERIENCE
Al sinds de geboorte van de allereerste Land Rover 
zijn onze modellen overal op berekend. Dankzij de 
legendarische capaciteiten kunnen het allerzwaarste terrein 
en de moeilijkste omstandigheden worden overwonnen. 
De veelzijdige interieurs staan bekend om hun comfort 
en grotere bagageruimte. En de ‘can do’– instelling heeft 
onze modellen geliefd gemaakt over de hele wereld.

U kunt nog meer te weten komen over uw auto en over 
het merk Land Rover. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan 
een van onze fabrieken om te zien hoe onze iconische 
modellen worden gebouwd. Of volg een offroad-training 
bij Land Rover Experience en leer nieuwe vaardigheden 
en ontdek waartoe uw auto allemaal in staat is. Ook 
organiseren wij fantastische Adventure Travel vakanties  
naar landen als Tanzania, IJsland of Marokko.

Het avontuur wacht op u.

Ga voor meer informatie naar 
landrover.com/experience

A WORLD OF LAND ROVER
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© Jaguar Land Rover Limited 2016. 
Publicatienummer: LRML 5161/16

N.B.: Omdat wij bij Jaguar Land Rover Limited constant werken aan 
het verbeteren van onze producten behouden wij ons het recht voor 
specificaties en uitrusting te wijzigen zonder nadere aankondiging.  
De foto’s in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. 
Dat betekent dat de specificaties van de afgebeelde auto’s in sommige 
gevallen kunnen afwijken van die van de uitvoeringen in ons land.  
De uitrusting zoals gepresenteerd in deze brochure is, afhankelijk van 
de uitvoering, standaard of als extra leverbaar. Zie voor meer informatie 
ook de separate ‘Prijs- en specificatielijst’. Uw Land Rover dealer zal u 
ook graag informeren over de actuele uitrusting. Deze brochure is met 
de grootste zorg samengesteld; alle details zijn correct op het moment 
van verschijnen. Dealers zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover 
Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited 
ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of 
vertegenwoordigingen aan te gaan.

Voor alle originele Land Rover accessoires die door een dealer zijn 
gemonteerd bij het afleverklaar maken van de auto of die binnen één 
maand of 1.600 kilometer na aflevering van de auto zijn gemonteerd, 
gelden dezelfde garantietermijn en -voorwaarden als van de garantie 
van de auto. Accessoires die na deze periode zijn aangeschaft hebben 
een garantie van 12 maanden zonder kilometerbeperking. Alle originele 
Land Rover accessoires ondergaan een zwaar testprogramma, waarbij 
ze worden getest volgens dezelfde, zware normen als de auto’s zelf. 
Prestaties onder extreem hoge of lage temperaturen, weerstand tegen 
corrosie, het botsgedrag en het niet beïnvloeden van de airbagwerking 
zijn slechts enkele van de aspecten die worden beproefd tijdens de 
zware producttests. Dit garandeert dat alle accessoires niet alleen 
duurzaam en veilig zijn, maar ook voldoen aan alle wettelijke eisen. 
Sommige van de beschreven accessoires zijn niet beschikbaar op alle 
uitvoeringen. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.

Naast artikelen die gemakkelijk zelf kunnen worden aangebracht, zoals 
dakdragers, vereisen sommige accessoires speciaal gereedschap en 
diagnoseapparatuur om correct te worden geïntegreerd in de structuur 
en elektrische systemen van de auto. Het aanbod aan accessoires 
verschilt per land. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie 
over het actuele aanbod.

De ervaring leert dat in drukwerk de lak- en bekledingskleuren niet 
natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. De getoonde kleuren  
en bekledingen dienen daarom slechts als voorbeeld. Wij raden u aan  
bij uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde kleuren 
en bekledingen zijn opgenomen in het huidige aanbod. Land Rover 
behoudt zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te wijzigen  
dan wel uit het programma te nemen. Uw dealer informeert u graag  
over de actuele kleuren/bekledingen.

Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover.

LAND ROVER COLLECTION
De auto is pas het begin. Ontdek de nieuwste artikelen 
uit het Land Rover Collection programma die nu 
beschikbaar zijn.

Onze zorgvuldige aandacht voor details blijft niet beperkt 
tot onze auto’s. Ditzelfde niveau van vakmanschap vindt 
u terug in onze kleding, tassen en hoogwaardige cadeau-
artikelen. Dus of u nu iets zoekt voor uzelf of voor een 
ander, u kunt altijd verzekerd zijn van de hoge kwaliteit.

De Land Rover Collection omvat dames- en herenkleding, 
een uitgebreide collectie lederwaren, zoals portefeuilles, 
iPad- en iPhone-hoezen, attachékoffertjes en weekendtassen. 
Daarnaast omvat de collectie fraaie manchetknopen en 
luxueuze zijden damessjaals. Maar er zijn ook artikelen 
voor kinderen, van vrolijke kleding en caps tot modelauto’s 
om mee te spelen.

Onze Land Rover dealers geven u graag meer informatie.

LAND ROVER ASSISTANCE
Land Rover Assistance biedt assistentie bij noodsituaties 
onderweg, van een lekke band tot technische problemen 
of een ongeval. U kunt altijd en overal vertrouwen op onze 
ondersteuning, ongeacht de situatie.

Zie voor meer informatie het Garantieboekje van uw auto, 
uw Land Rover dealer of ga naar landrover.com/ownership

iPad en iPhone zijn geregistreerde merknamen van Apple Inc.




