
ALL-NEW DISCOVERY
FIRST EDITION



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 echt in staat 
meer van uw wereld te maken, om ‘above 
and beyond’ te gaan.



“MET DE FIRST EDITION KUNNEN 
KLANTEN BESCHIKKEN OVER 
EEN UNIEKE UITVOERING VAN 
DE ALL-NEW DISCOVERY. MET 
ZIJN VERBLUFFENDE DESIGN, 
SUBTIELE DETAILS EN ENORME 
VEELZIJDIGHEID GEEFT DEZE 
AANTREKKELIJKE AUTO EEN 
NIEUWE BETEKENIS AAN HET 
BEGRIP BEGEERLIJKHEID.”

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

De foto’s in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. De afgebeelde auto’s zijn uitgerust met optionele velgen  
en diverse andere opties. Specificaties kunnen derhalve afwijken van die van de uitvoeringen in ons land. Uw Land Rover dealer  
geeft u graag meer informatie. 
De afbeelding toont de Discovery First Edition in Namib Orange.
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INTRODUCTIE 

ALL-NEW DISCOVERY FIRST EDITION. 
GEBASEERD OP EEN ROEMRIJKE 
HISTORIE.
Sinds zijn eerste verschijning in 1989 op verharde en onverharde wegen ‘and beyond’ is de Discovery de 
norm. Van Alaska tot Zambia geniet de auto bekendheid als het synoniem van capaciteiten en veelzijdigheid, 
zowel offroad als op de weg. Dankzij deze bijzondere eigenschappen en talrijke door Land Rover ontwikkelde 
innovaties, verovert de All-New Discovery First Edition nu nieuw terrein.

De afbeelding toont een selectie unieke Land Rover Discovery modellen uit de collectie van het British Motor Museum,  
vergezeld door een Discovery Graphite in Waitomo Grey en een All-New Discovery First Edition in Namib Orange.



HET CONCEPT VAN DE  
ALL-NEW DISCOVERY FIRST EDITION
De All-New Discovery First Edition is een enorme stap voorwaarts in het design van SUV’s. Deze prestigieuze auto 
wordt in beperkte aantallen geproduceerd, wat bijdraagt aan de exclusiviteit en gewildheid van deze uitvoering. 
Het model is een compromisloos voorbeeld van Land Rover’s visie op SUV-design, met maximale capaciteiten en 
veelzijdigheid als resultaat. Het interieur van de nieuwe Discovery combineert markant design en toonaangevende 
flexibiliteit met ruimte voor zeven personen en talloze ingenieuze details. Het exterieur onderscheidt zich door 
spectaculaire proporties, strakke, moderne lijnen en een dynamisch silhouet.

Dus ongeacht uw bestemming en wie of wat u ook wilt meenemen, de All-New Discovery First Edition is de enige  
auto die u nodig hebt. 

De afbeelding toont de Discovery First Edition in Namib Orange.



SLIMME OPBERGRUIMTE

ZEVEN VOLWAARDIGE ZITPLAATSEN MET INTELLIGENT SEAT FOLD 
De All-New Discovery First Edition beschikt standaard over drie zitrijen met 
Intelligent Seat Fold. Hiermee kunt u de tweede en derde zitrij configureren met 
behulp van schakelaars in de bagageruimte of via het touchscreen. Met deze 
door Land Rover ontwikkelde technologie kunt u de stoelen ook van buitenaf 
configureren via een app op uw smartphone. Zie pagina 12 voor meer informatie. 

COMMAND DRIVING POSITION
De All-New Discovery First Edition biedt een 
nog beter zicht op weg en omgeving dankzij 
Land Rover’s legendarische, hoge Command 
Driving Position.

SUPERIEURE OFFROAD-CAPACITEITEN
Er bestaat geen twijfel over het DNA en de stamboom van deze auto. Met 
rijtechnologieën zoals Terrain Response 2 en All Terrain Progress Control 
(ATPC) als standaarduitrusting is de All-New Discovery in voor elke rit en 
elk avontuur, om daarbij probleemloos alle uitdagingen te overwinnen. 
Altijd en overal. Zie pagina 13 voor meer informatie.

De binnenste achterklep, een innovatieve primeur, kan handsfree worden 
bediend en vormt een zit- en laadplatform dat ook kan dienen om bagage 
tegen te houden als de achterklep wordt geopend. 

ELEKTRISCH BEDIENDE BINNENSTE ACHTERKLEP

ACTIVITY KEY
Met de Activity Key, een primeur bij Land Rover en standaard op 
de First Edition, kunt u volop van het leven genieten. Deze sleutel 
is geïntegreerd in een robuuste, waterdichte polsband waarmee u 
probleemloos buitenactiviteiten en actieve sporten, van zeilen tot 
skydiven, kunt beoefenen, zonder dat u bang hoeft te zijn om uw 
sleutel te verliezen.

ONGEËVENAARD TREKGEWICHT
De Discovery is door de jaren heen beroemd geworden om zijn 
trekcapaciteiten; het nieuwe model moet dus voldoen aan de 
allerhoogste verwachtingen op dit gebied. En dat doet hij. De  
All-New Discovery First Edition heeft een indrukwekkend trekgewicht  
van maar liefst 3.500 kg en evenaart daarmee zijn illustere voorgangers. 
Zie pagina 14 voor meer informatie.

De All-New Discovery First Edition beschikt over de allernieuwste 
technologie, zoals InControl voor infotainment, connectivity en 
entertainment voor bestuurder en passagiers, met door het hele 
interieur USB-oplaadpunten.

INTUÏTIEVE CONNECTIVITY

Van het vakje voor in de middenconsole 
en de onderste en bovenste 
dashboardkastjes, tot het royale opbergvak 
en de bekerhouders in de middenconsole, 
heeft de nieuwe Discovery bergruimte op 
de meest onverwachte plaatsen. 

Elke passagier geniet van optimaal comfort en een weergaloos uitzicht. Op de 
tweede zitrij is de beenruimte 954 mm, en op de derde rij nog altijd 851 mm.

VEEL BEENRUIMTE MET OPLOPENDE ZITRIJEN 

VEEL BAGAGERUIMTE
Met ruim 2.000 liter bagageruimte, onder meer in ruime 
compartimenten onder de vloer voor natte of vuile spullen, en de 
flexibiliteit van zeven zitplaatsen, is de All-New Discovery First Edition 
precies de auto die u nodig hebt.

DE ALL NEW DISCOVERY FIRST EDITION –  
DE FEITEN
Vorm, functie en onvergelijkbare finesse zijn samengebracht om een van Land Rover’s meest aansprekende auto’s ooit te 
ontwikkelen. Met elektronische luchtvering worden zijn legendarische kracht en offroad-prestaties alleen geëvenaard door 
de robuuste, eigentijdse uitstraling en zijn verleidelijke luxe. De indeling van het interieur, afgewerkt met hoogwaardige 
materialen, versterkt de krachtige horizontale en verticale lijnen van het design.

Het veelzijdige interieur van de First Editionwordt gekenmerkt door hoogstaand comfort, veel bagageruimte en de eenvoudig 
configureerbare interieurindeling met zeven zitplaatsen. Daarbij is slim gebruikgemaakt van de beschikbare ruimte.

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties voor elke uitvoering van de Discovery vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst 
of bezoek uw Land Rover dealer. 
De afbeelding toont de Discovery First Edition in Farallon Black.



DESIGN

EXTERIEUR
Het exterieurdesign van de All-New Discovery is een nieuwe en revolutionaire 
interpretatie van het Discovery-concept. Voor een full-size SUV heeft de auto 
fraaie proporties, die er samen met de korte overhangen voor/achter en de 
strakke, in de flanken doorlopende koplampen en achterlichten voor zorgen dat 
hij korter oogt.

Een scherpe voorruithoek, oplopende taillelijn en gladde contouren resulteren 
in een gestroomlijnde, dynamische vorm die een lage luchtweerstand koppelt 
aan een onovertroffen hoeveelheid binnenruimte. De C-stijlen in carrosseriekleur, 
de versprongen daklijn en de asymmetrisch geplaatste nummerplaat op de 
achterzijde verwijzen allemaal naar de rijke designgeschiedenis van de Discovery.

Strakke, gladde elementen, een dynamisch oplopende taillelijn en koplampen die 
in de flanken doorlopen zorgen voor een moderne uitstraling. LED-koplampen 
zijn standaard op de All-New Discovery First Edition, waarbij het slimme design 
de richtingaanwijzers integreert in de hoeken, zodat ze van opzij beter zichtbaar 
zijn voor extra veiligheid.

Subtiel en beschaafd: de All-New Discovery First Edition is het summum van 
aansprekend, modern Brits design en is beschikbaar in drie Premium metallic-
lakkleuren: Namib Orange, Silicon Silver en Farallon Black. Zie pagina 22 voor  
voorbeelden van de beschikbare lakkleuren.

De afbeelding toont de Discovery First Edition in Silicon Silver.



De afbeelding toont de Discovery First Edition in Namib Orange.



DESIGNDETAILS VAN HET EXTERIEUR VAN DE FIRST EDITION
Deze schitterend ontworpen auto heeft een keur aan markante kenmerken. 
De auto is standaard uitgerust met 21” lichtmetalen velgen en voor een nog 
sportievere uitstraling zijn er als optie 22” lichtmetalen velgen beschikbaar. 
Auto’s uitgevoerd in Namib Orange zijn standaard voorzien van velgen in Gloss 
Black. De drie beschikbare Premium metallic-lakkleuren worden geaccentueerd 
door de grille, de luchtroosters in de voorspatborden en het ‘DISCOVERY’-
woordmerk op motorkap en achterklep in Black. 

Als u het linker of rechter voorportier opent, ziet u de discreet aangebrachte 
unieke First Edition badges op de B-stijl, die uniek zijn voor deze uitvoering. 
Deze kenmerkende en unieke accenten herinneren u bij het in- en uitstappen 
aan de originaliteit van uw All-New  Discovery First Edition. De lakkleur Namib 
Orange zorgt in combinatie met het dak in contrastkleur Narvik Black voor een 
extra nadruk op het onbetwiste design van de All-New Discovery First Edition.

De afbeelding toont de Discovery First Edition in Namib Orange.



INTERIEUR
Het zeer aantrekkelijke interieur is een nieuwe interpretatie van klassieke 
Discovery designelementen, met opvallende en krachtige horizontale 
en verticale lijnen die samenkomen in het dashboard. Het gebruik van 
materialen als premium Windsor leder en speciale, metalen Cartography 
interieurafwerking, gecombineerd met superieur vakmanschap en precisie, 
creëert een interieur met een sfeer van moderne, beschaafde verfijning.

Via het 10” touchscreen maakt u contact met de buitenwereld  
en hebt u entertainment en informatie onder handbereik. De slimme 
configuratiemogelijkheden van zitplaatsen en bagageruimte bieden  
u, uw gezin en uw vrienden mogelijkheden die uniek zijn in deze klasse.

De afbeelding toont  het interieur van de Discovery First Edition in Ebony/Ebony  
met stiknaden en microbiezen in Nimbus.



DESIGNDETAILS VAN HET INTERIEUR VAN DE FIRST EDITION
Oog voor detail. Hoogwaardige materialen. Dit zijn de kwaliteiten waarover onze 
designers diep hebben nagedacht toen ze het interieur voor de All-New  Discovery 
First Edition creëerden. De stoelbekleding is uitgevoerd in Windsor leder, met keuze 
uit drie oogstrelende kleurenthema’s: interieur in Nimbus/Ebony met Windsor lederen 
stoelbekleding in Nimbus en biezen en stiknaden in Ebony, interieur in Ebony/Ebony 
met Windsor lederen stoelbekleding in Ebony en biezen en stiknaden in Nimbus 
of interieur in Vintage Tan/Ebony met Windsor lederen stoelbekleding in Vintage 
Tan en biezen en stiknaden in Nimbus1). Al deze combinaties passen uitstekend 
bij het eigentijdse interieur. Zie pagina 24 voor een overzicht van de beschikbare 
kleurenthema’s voor het interieur.

Het interieur is op diverse plaatsen voorzien van oogstrelende accenten. Zo zijn de 
verticale zijstijlen bijvoorbeeld uitgevoerd in Brushed aluminium dat op drie manieren 
is geborsteld voor een premium afwerking.

Exclusief voor de All-New Discovery First Edition is de Cartography aluminium 
interieurafwerking voor de portieren en het centrale deel van het dashboard, dat 
op fraaie wijze verwijst naar de geschiedenis van de Discovery. Deze prachtig 
vormgegeven accenten zijn gebaseerd op het onbetwiste karakter en DNA van de 
auto en verwijzen naar veel locaties in Groot-Brittannië waar de auto is ontworpen 
en gebouwd, zoals het hoofdkwartier van Land Rover Design in Gaydon, de 
toonaangevende fabriek in Solihull, en Londen – de hoofdstad van Brits design.

De middenconsole is tevens voorzien van een speciale, geëtste First Edition badge, 
de perfecte ‘finishing touch’ voor het interieur.

1) Alleen beschikbaar in combinatie met lakkleuren Silicon Silver en Farallon Black. 
De afbeelding toont het interieur van de First Edition in Ebony/Ebony met stiknaden en microbiezen in Nimbus.



ZEVEN VOLWAARDIGE 
ZITPLAATSEN
De standaard zeven volwaardige zitplaatsen geven de All-New Discovery First 
Edition naast aangenaam comfort ook toonaangevende veelzijdigheid. De 
zitplaatsen in drie rijen zijn snel klaar voor gebruik; geen enkele andere auto is zo 
functioneel. Zo is de tweede zitrij in lengte verstelbaar en asymmetrisch gedeeld 
(60:40) neerklapbaar. Doordat de zitrijen naar achter toe oplopen, heeft iedereen 
goed uitzicht naar voren. De versprongen daklijn zorgt voor extra hoofdruimte op de 
tweede en derde zitrij. Door slim ruimtegebruik reist iedereen dus eerste klas. Verder 
zijn er extra comfortverhogende opties beschikbaar, zoals verwarmbare zitplaatsen 
op alle zitrijen en koel-/verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen op de 
tweede zitrij.

REMOTE  
INTELLIGENT SEAT FOLD
Op de All-New Discovery First Edition kunt u de zitplaatsen met Remote Intelligent 
Seat Fold moeiteloos op verschillende manieren instellen. Dat is mogelijk vanaf 
het touchscreen, met schakelaars in de bagageruimte of via de innovatieve app 
op uw smartphone. Zelfs op afstand, wanneer u bijvoorbeeld in een winkel in de 
rij staat voor de kassa, kunt u de auto op uw terugkomst voorbereiden door de 
interieurconfiguratie af te stemmen op de grootte en vorm van de spullen die u wilt 
vervoeren. Met deze standaard functie kunt u de zitplaatsen moeiteloos verstellen.

Het intelligente besturingssysteem van Intelligent Seat Fold zorgt ervoor dat de 
zitplaatsen met hoofdsteunen en al veilig en gemakkelijk worden neergeklapt. Het 
systeem weet zelfs of de zitplaats is bezet of dat er zware voorwerpen op liggen en 
verstelt de positie tijdens het inklappen dan zodanig dat er geen problemen ontstaan.



De afbeelding toont de Discovery First Edition in Namib Orange.

RIJTECHNOLOGIE

SYSTEMEN  
VOOR PERMANENTE  
VIERWIELAANDRIJVING
De All-New Discovery First Edition beschikt over een intelligent 
permanent 4WD-systeem voor ongeëvenaarde prestaties bij alle 
weertypen en op elke ondergrond. De standaard twin-speed 
tussenbak is voorzien van een extra set lage versnellingen die van 
onschatbare waarde kunnen zijn onder zware omstandigheden. 
Het hart van dit systeem is een elektronisch gestuurd centraal 
differentieel dat het koppel 50:50 over de voor- en achteras 
verdeelt en de mogelijkheid biedt de assen preventief te sperren 
voordat er wielslip optreedt.

TERRAIN 
RESPONSE 2
Dankzij meer dan 65 jaar all-terrain expertise biedt de nieuwe Discovery 
prestaties die de naam ‘Land Rover’ waardig zijn. Het innovatieve Terrain 
Response werd voor het eerst toegepast op de Discovery en nu wordt ons 
unieke, gemoderniseerde Terrain Response 2 systeem geïntroduceerd op 
de All-New Discovery. 

Dit verbeterde systeem stelt de bestuurder in staat om de respons van 
motor, transmissie, centraal differentieel en onderstelregelsystemen aan te 
passen aan de eigenschappen van de betreffende ondergrond. Hiervoor 
hoeft hij slechts een van de eenvoudig te herkennen rijprogramma’s te 
kiezen, zoals het Rotsen/Kruip-programma. Terrain Response 2 analyseert 
de rijomstandigheden en selecteert automatisch de meest geschikte 
rijmodus die de wielophanging en de aandrijflijn optimaal afstemt op de 
omstandigheden. 

Zelfs wanneer het systeem niet in de ‘Auto’-stand staat, geeft het de 
bestuurder extra advies, bijvoorbeeld wanneer het verstandig is om lage 
gearing en offroad-rijhoogte te kiezen. Dit systeem is standaard op de 
All-New Discovery First Edition.

ALL TERRAIN  
PROGRESS CONTROL
All Terrain Progress Control (ATPC) is een state-of-the-art standaard  
systeem dat de bestuurder in staat stelt om een constante  
snelheid aan te houden onder veeleisende omstandigheden.

Het systeem werkt als een cruise control voor zeer lage snelheden tussen 
2 en 30 km/h, waarbij de bestuurder zich volledig kan concentreren op het 
sturen en het vinden van een pad tussen obstakels door, terwijl de auto 
gasklep en remmen bedient om een comfortabele, gelijkmatige snelheid 
aan te houden.

Het systeem, dat is ontwikkeld door Land Rover’s toonaangevende  
all-terrain-specialisten, werkt naadloos samen met Terrain Response 2 en 
de tractie- en remsystemen van de vierwielaandrijving.

Zodra All Terrain Progress Control is geactiveerd, kunt u de standaard 
‘+/-’ cruise control-toetsen op het stuurwiel gebruiken om de snelheid in 
te stellen. De gekozen instellingen kunnen worden opgeheven door het 
rem- of gaspedaal te bedienen en door geleidelijk te remmen wordt de 
snelheid verlaagd.



TREKTECHNOLOGIE
De All-New Discovery First Edition heeft ongeëvenaarde trekcapaciteiten, 
met een trekgewicht tot wel 3.500 kg en diverse functies die het trekken 
van een trailer nog eenvoudiger en vertrouwder maken.

Als optie is een elektrisch uit-/inklapbare trekhaak beschikbaar, die 
wordt bediend met een handige knop in de bagageruimte of via 
het touchscreen. De toevoeging van 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. 

Auto’s die zijn uitgerust met een elektrisch uit-/inklapbare trekhaak 
zijn tevens voorzien van de systemen Nose Load Measurement voor 
het meten van de kogeldruk en Trailer Light Test voor het testen van 
de verlichting van de trailer. Nose Load Measurement kan worden 
bediend via het touchscreen en zorgt ervoor dat u snel de kogeldruk 
van uw trailer kunt meten. Trailer Light Test is een primeur in de auto-
industrie en helpt u de verlichting van uw trailer te testen zonder dat u 
hoeft uit te stappen. Het automatische systeem wordt gebruikt om alle 
lichten opeenvolgend even te laten branden. U activeert het via het 
touchscreen of met een knop in de bagageruimte.

Wettelijk regels voor het trekken van een trailer variëren per land. 
Neem altijd de actuele wettelijke regels in acht.
De afbeelding toont de Discovery First Edition in Farallon Black.



CONNECTIVITY. ENTERTAINMENT. COMFORT

LAND ROVER INCONTROL
InControl is ons programma geavanceerde technologieën die u en uw All-New Discovery 
First Edition met de buitenwereld verbinden. De All-New Discovery First Edition is 
standaard voorzien van InControl Touch Pro en InControl Connect Pro.

De afbeelding toont de Discovery First Edition in Silicon Silver. 
InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt en de uitvoering. Vraag uw 
dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Bepaalde functies vereisen een micro-SIM-kaart en een geschikt 
datacontract dat ook nog doorloopt na de door uw dealer geadviseerde aanloopperiode. Dekking van mobiele 
netwerken kan niet overal worden gegarandeerd.
Krijg uw leven onder controle op landrover.com/incontrol

INCONTROL TOUCH PRO

De volgende generatie hard- en software van InControl Touch Pro tilt 
connectivity en entertainment in de All-New Discovery First Edition naar 
het allerhoogste niveau.

Voorbeelden van belangrijke aspecten:

– 10” touchscreen
– Meridian™ Surround Sound audiosysteem met 

825 W, 14 luidsprekers en subwoofer
– CD/DVD
– Spraakherkenning
– InControl Touch Pro navigatiesysteem 

– InControl Protect bestaat uit SOS Emergency Call, Land Rover 
Optimised Assistance en de Remote Essentials smartphone app 

– InControl Connect Pro omvat InControl apps, Remote Premium 
en InControl Pro services, waaronder WiFi-hotspot, Route Planner 
App, Share ETA, Live Services, Commute Mode, Arrival Mode en  
Arrival Mode Parking.

OPTIES 

 –  InControl Secure omvat een systeem dat uw auto volgt als deze wordt 
gestolen. (Standaard in Nederland.)

AANVULLENDE STANDAARDUITRUSTING VOOR FIRST EDITION

 – DAB+-tuner (Digital Audio Broadcast)
 – TV-functie.



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 binnentemperatuur al 
instellen met de Remote Premium app voor smartphones 
en Apple Watch1). Onderweg kan de WiFi-hotspot in de 
auto een stabiele internetverbinding verzorgen, waarop tot 
acht apparaten kunnen worden aangesloten. 

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. 

BLIJF GECONCENTREERD
Ons InControl Touch Pro Voice Recognition 
spraakherkenningssysteem begrijpt normale gesproken 
instructies. Zo kunt u zich op weg en verkeer blijven 
concentreren, zonder andere afleiding.

1) Remote Climate Control is niet beschikbaar voor België en het 
Groot Hertogdom Luxemburg.
InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan zijn 
afhankelijk van de markt en de uitvoering. Vraag uw dealer naar 
de beschikbaarheid en voorwaarden. Bepaalde functies vereisen 
InControl Connect Pro, een micro-SIM-kaart en een geschikt 
datacontract dat doorloopt na de door uw dealer geadviseerde 
aanloopperiode. Apple Watch® is een geregistreerd handelsmerk 
van Apple Inc. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal 
worden gegarandeerd. InControl apps moeten worden gedownload 
van de Apple/Android Store. Uw Land Rover dealer geeft u graag 
meer informatie.

Krijg uw leven onder controle op landrover.com/incontrol

10 MANIEREN 
OM UW 
LEVEN ONDER 
CONTROLE TE 
KRIJGEN
InControl Touch Pro biedt een schat aan informatie 
en entertainment. Vind een parkeerplaats, stream 
uw favoriete muziek en volg zelfs uw gestolen auto. 
Ontdek hoe InControl uw leven gemakkelijker 
kan maken. Deze functies behoren tot de 
standaarduitrusting van de First Edition modellen. 



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.

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 verwerkingssnelheid 
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.

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 RoverAssistance, 
voor uitgebreide hulp bij pech onderweg.

AUTO VOLGEN BIJ DIEFSTAL
Met het 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. Deze functie is standaard in Nederland.

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.



MERIDIAN™ 
AUDIOSYSTEEM
Land Rover heeft samengewerkt met Meridian™, wereldwijd een van  
de marktleiders op het gebied van high performance audiotechnologie 
en digital sound processing, om een geavanceerd audiosysteem te 
ontwikkelen voor de All-New Discovery First Edition. 

Het Meridian™ Digital Surround Sound audiosysteem levert een vermogen 
van 825 W via 14 luidsprekers, inclusief een tweekanaals subwoofer. Het 
biedt een uitzonderlijke klankdefinitie, kristalheldere hoge tonen en volle, 
diepe bastonen – mede dankzij de zorgvuldige positionering van de 
luidsprekers in het interieur. 

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

Het systeem is tevens voorzien van Meridian Trifield™ technologie, 
die het allerbeste biedt 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.

* Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
Trifield en het ‘three fields’ logo zijn geregistreerde handelsmerken van Trifield Productions Ltd.



De afbeelding toont de Discovery First Edition in Silicon Silver.

MERIDIAN DIGITAL SURROUND SOUND AUDIOSYSTEEM USB-OPLAADPUNTENSUBWOOFER825 WATT 14 LUIDSPREKERSUIDSPREKERS



MOTOREN

MOTORPRESTATIES
De koppel- en vermogenscurves op de volgende pagina illustreren de uitzonderlijke kwaliteiten van de Td6-motor. 



Td6 - DIESELMOTOR
Td6 258 pk
De All-New Discovery First Edition wordt 
aangedreven door Land Rover’s nieuwste 
3.0 liter turbodiesel. Het bijzonder efficiënte 
ontwerp wordt gekenmerkt door een 
enkele turbocompressor en keramische 
kogellagertechnologie, met minder wrijving 
en een directere vermogensafgifte bij alle 
motortoerentallen als gevolg.

De motor maakt gebruik van low-flow 
injectoren met acht inspuitopeningen.  
Deze zijn ontworpen voor een nog preciezere 
inspuiting en betere verneveling van de  

brandstof. Met het krachtige motorvermogen 
van 190 kW/258 pk en het royale koppel 
van 600 Nm staat de Td6 garant voor 
geraffineerde, soepele en alerte prestaties.

In het inlaatsysteem zorgen twee intercoolers 
voor de koeling van de inlaatlucht. De motor is 
tevens voorzien van het allernieuwste Tandem 
Solenoid Stop/Start-systeem wat bijdraagt aan 
een gunstiger brandstofverbruik.
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Namib Orange (Premium metallic)
Standaard met contrasterende dakkleur  
in Narvik Black

SPECIFICATIES

KIES UW LAKKLEUR 
De All-New Discovery First Edition is beschikbaar in drie oogstrelende lakkleuren, die elk 
zijn opgebouwd volgens de nieuwste pigment-technologieën. Al deze drie beschikbare 
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.

Silicon Silver (Premium metallic)Farallon Black (Premium metallic)



21” ‘10-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 1012’ 

IN GLOSS BLACK
Standaard velg in combinatie met lakkleur  

Namib Orange.

21” ‘10-SPLIT SPOKE’  
‘STYLING 1012’

Standaard velg in combinatie met lakkleuren  
Silicon Silver en Farallon Black.

22” ‘5-SPLIT SPOKE’  
‘STYLING 5011’

031GE
Optionele velg in combinatie met lakkleuren  

Silicon Silver en Farallon Black.

22” ‘5-SPLIT SPOKE’ 
‘STYLING 5011’ 

IN GLOSS BLACK
031GF

Optionele velg in combinatie met lakkleur  
Namib Orange.

KIES UW LICHTMETALEN 
VELGEN 
De All-New Discovery First Edition is standaard voorzien van unieke 21” lichtmetalen 
velgen, met afwerking in Gloss Black op auto’s in Namib Orange of afwerking in  
Sparkle Silver op auto’s in Silicon Silver en Farallon Black. Voor een nog sportievere 
uitstraling kunt u kiezen voor een upgrade naar 22” lichtmetalen velgen. 



KIES UW  
INTERIEURCOMBINATIE
Het interieur van de All-New Discovery First Edition verenigt de beste elementen van  
een eigentijdse lifestyle. Krachtige horizontale en verticale lijnen, met daarnaast een  
hoog comfortniveau, creëren een ambiance waarin u en uw familie, vrienden en collega’s 
graag tijd willen doorbrengen. Met de keuze uit drie unieke kleurenthema’s, die perfect  
passen bij de beschikbare lakkleuren, is er een uitvoering voor elke smaak.

Ebony / Ebony met stiknaden en biezen in Nimbus 
(beschikbaar i.c.m. Farallon Black, Silicon Silver en Namib Orange)

Vintage Tan / Ebony met stiknaden en biezen in Nimbus 
(beschikbaar i.c.m. Farallon Black en Silicon Silver)

Nimbus / Ebony met stiknaden en biezen in Ebony 
(beschikbaar i.c.m. Farallon Black, Silicon Silver en Namib Orange)



Exterieur – standaardkenmerken

 – Grille in Narvik Black met omlijsting in 
Narvik Black

 – Luchtroosters in voorspatborden, 
spiegelkappen en Discovery woordmerk 
(motorkap en achterklep) in Narvik Black

 – Portiergrepen in carrosseriekleur 

 – Dak in contrastkleur Black 
(i.c.m. lakkleur Namib Orange)

 –  Glazen panoramadak met elektrisch 
bediend schuif-/kanteldeel vóór (inclusief 
elektrisch bedienbare zonwering)

 – Extra warmtewerende, 
verwarmbare voorruit 

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

 – Unieke First Edition badge op B-stijl

 – Premium metallic-lak 

 – LED-mistlampen vóór 

 – LED-koplampen met LED-signature- 
verlichting en signature hi-line-
achterlichten

 – Koplampen met schemersensor en 
Automatic High Beam Assist (AHBA)

 – 21” ‘10-Split Spoke’ lichtmetalen velgen 
‘Styling 1012’ (i.c.m. lakkleuren Silicon 
Silver en Farallon Black)

 – 21” ‘10-Split Spoke’ lichtmetalen velgen 
‘Styling 1012’ in Gloss Black  
(i.c.m. lakkleur Namib Orange)

 – Ruimtebesparend lichtmetalen 
reservewiel, Tyre Pressure Monitoring 
System (TPMS) en wielmoersloten

 – Twin-speed tussenbak (hoge en lage 
gearing) en elektr. gestuurde luchtvering

 – Terrain Response 2

 – All Terrain Progress Control (ATPC)

 – Handsfree elektrische 
achterklepbediening.

Exterieur – opties

 – 22” ‘5-Split Spoke’ lichtmetalen velgen 
‘Styling 5011’ (i.c.m. lakkleuren Silicon 
Silver en Farallon Black)

 – 22” ‘10-Split Spoke’ lichtmetalen velgen 
‘Styling 5011’ in Gloss Black  
(i.c.m. lakkleur Namib Orange)

 – Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak

 – Afneembare trekhaak

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

 – Roof rails in Silver (i.c.m. lakkleuren Silicon 
Silver en Farallon Black) of Black 
(i.c.m. lakkleur Namib Orange)

 – Volwaardig reservewiel1).

Interieur - standaardkenmerken

 – Derde zitrij met Intelligent Seat Fold 

 – Seat Pack 4 – stoelbekleding in Windsor 
leder en 16-voudig elektrisch verstelbare 
voorstoelen met memoryfunctie

 – Zitplaatsen achterin met elektrisch 
verstelbare rugleuning en elektrisch 
verstelbare zitplaatsen op derde zitrij 

 – Cartography interieurafwerking en 
First Edition badge op middenconsole 

 – Koel-/verwarmbare voorstoelen en 
buitenste zitplaatsen achterbank

 – ISOFIX-bevestigingen passagiersstoel

 – 3-Zone automatische airconditioning

 – Configureerbare ambianceverlichting 

 – Automatische dimmende 
achteruitkijkspiegel 

 – Twee bekerhouders met deksel vóór, extra 
bovenste dashboardkastje, bergruimte in 
dashboard, bergvak middenconsole met 
koelfunctie en opbergruimtes op derde 
zitrij met deksel

 – Autonomous Emergency Braking (AEB), 
Driver Condition Monitoring, Blind Spot 
Monitor en Reverse Traffic Detection, 
Traffic Sign Recognition en Intelligent 
Speed Limiter, Lane Keeping Assist, Park 
Assist, 360º Park Distance Control,  
en Surround Camera System

 – Keyless Entry

 – HomeLink® universele afstandsbediening

 – Elektrisch bediende binnenste achterklep

 – MeridianTM Digital Surround Sound 
audiosysteem 825 W met 14 luidsprekers 
en subwoofer

 – Hoofdsteunen voorin met zijwangen 

 – DAB-radio en televisie

 – InControl Touch Pro Navigation, InControl 
Protect, InControl Remote Premium, 
InControl Pro Services en InControl Apps

 – Enkele 12V-aansluiting (bovenste 
dashboardkastje) en 2 USB-oplaadpunten 
voor tweede zitrij.

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

 – EHBO-set

Interieur – opties

 – InControl Secure (standaard in Nederland)

 – Smokers Pack.

STANDAARDUITRUSTING & OPTIES

1) Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per markt. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.
HomeLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Gentex Corporation.



De afbeelding toont de Discovery First Edition in Silicon Silver met Touring Pack.

ORIGINELE LAND ROVER ACCESSOIRES
De All-New Discovery First Edition is zo capabel en heeft zo’n groot aanpassingsvermogen, 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 All-New Discovery 
First Edition en die unieke personaliseringsmogelijkheden bieden. 

Alle accessoires zijn apart verkrijgbaar en kunnen op elk moment door uw Land Rover dealer 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.



ACCESSOIRES

Imperiaal 
VPLRR0159
Flexibel imperiaalsysteem voor vervoer van bagage op het dak. Biedt een 
daklast tot 74 kg. Maximum draagvermogen 61 kg1).

Bekerhouder met draadloze telefoonoplader2) 
VPLRV0118
De bekerhouder met draadloze telefoonoplader zorgt ervoor dat de telefoon 
in het zicht blijft wanneer deze wordt opgeladen en maakt gebruik van de 
bekerhouder in de middenconsole. De houder is geschikt voor telefoons van 
verschillende groottes. De oplader heeft een LED-lampje dat brandt zolang de 
telefoon wordt opgeladen en gaat uit wanneer het laadproces is voltooid.

Click and Go System3) 
VPLRS0389 – Click and Hook 
VPLRS0395 – Click and Work 

 
VPLRS0390 – Click and Hang 
VPLRS0392 – Click and Play  
(iPad® Air)4)

Het Click and Go-systeem is een multi-purpose accessoiressysteem voor 
passagiers op de tweede zitrij. Dit veelzijdige systeem wordt bevestigd aan 
de hoofdsteunstijlen van de voorstoelen en kan worden uitgebreid met 
accessoires voor bevestiging van uw tablets of ophangen van uw tassen, 
overhemden en jasjes. Het systeem is gemakkelijk afneembaar wanneer het 
niet wordt gebruikt.

Treeplanken5) 
VPLRP0269
Treeplanken maken in-/uitstappen en toegang tot het dak gemakkelijker. 
Ontwerpkenmerken zijn een roestvaststalen afwerking en rubber bovenzijde.

Fietsdrager met wielbevestiging 
VPLFR0091
Afsluitbare fietsdrager voor 1 fiets tot maximaal 20 kg.

iPhone® Connect & Charge Dock 
VPLRV0119
Het iPhone Connect & Charge Dock zorgt ervoor dat de telefoon in het 
zicht blijft wanneer deze wordt opgeladen en maakt gebruik van de ruimte 
voor de bekerhouder in de middenconsole. Wanneer de iPhone hierop is 
aangesloten, is de media op de telefoon toegankelijk en bedienbaar via 
het infotainmentsysteem van de auto. De USB-lader voor de iPhone kan 
eenvoudig worden verwijderd als de USB-aansluiting voor andere doeleinden 
moet worden gebruikt. Compatible met iPhone 5, 5c, 5s, 6 en 6s.

1) Draagvermogen is het maximum gewicht dat op/in het betreffende dakdrageraccessoire mag worden meegenomen.   2) Geschikt voor telefoons met een maximale breedte van 73 mm, zoals de iPhone 6 met Qi-hoesje.  
De bekerhouder met draadloze telefoonoplader maakt geen verbinding met InControl Apps.   3) Vereist altijd de aan de hoofdsteunen van de voorstoelen gemonteerde basissteun (VPLRS0388).    
4) Ook beschikbaar voor iPad 2, 3 en 4 (VPLRS0391), iPad Mini (VPLRS0393) en Samsung (VPLRS0394).   5) Montage van treeplanken of dorpelbeschermers is van invloed op de offroad-capaciteiten van de auto.
iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc.
De afgebeelde auto’s zijn niet representatief voor kleuren en afwerking van interieur en exterieur van de All-New Discovery First Edition. Accessoires en informatie zijn correct.



AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Draaicirkel
Tussen stoepranden 12,3 m  
Tussen muren 12,7 m  
Stuuromwentelingen 2,7

Doorwaaddiepte
Maximum doorwaaddiepte 900 mm

Lengte 4.970 mm 

Lengte achter 
tweede zitrij 1.119 mm 

Lengte achter 
eerste zitrij 1.963 mm 

Spoorbreedte achter  
Met luchtvering 1.687 mm

Breedte 2.073 mm – spiegels ingeklapt 
Breedte 2.220 mm – spiegels uitgeklapt 

Spoorbreedte vóór 
Met luchtvering 1.692 mm

A B C
Offroad-geometrie  
(standaard rijhoogte) Aanloophoek Overloophoek Afloophoek

Met luchtvering 34,0° 27,5° 30,0°

B CA

Rijhoogte
Met dakantenne 1.888 mm

Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte met  
glazen panoramadak: Vóór 1.016 mm  
Achter 991 mm

Bagageruimte
Achterbank omhoog  
Hoogte 939 mm, Breedte 1.411 mm
Maximum inhoud 1.137 liter 
Maximum lengte op vloerniveau 1.119 mm
Achterbank neergeklapt  
Hoogte 939 mm, Breedte 1.411 mm
Maximum inhoud 2.406 liter 
Maximum lengte op vloerniveau 1.963 mm

Bodemvrijheid
Met luchtvering 283 mm

Breedte 
bagageruimte  

1.411 mm

De afgebeelde auto is niet representatief voor de lakkleuren van de All-New Discovery First Edition.
Alle technische informatie en cijfers zijn correct.



DIESEL

3.0 Td6

AUTOMAAT

VERMOGEN (pk) 258

Zitplaatsen 7

MOTORSPECIFICATIES

Vermogen (kW / pk @ tpm) 190 / 258 @ 3.750

Koppel (Nm @ tpm) 600 @ 1.750-2.250

Cilinderinhoud (cm3) 2.993 
Aantal cilinders 6
Kleppen per cilinder 4
Positie en configuratie Langs-voorin geplaatste V6

REMSYSTEEM

Remmen vóór 2 x 48 mm zwevende remklauwen

Diameter remschijven vóór (mm) 360
Remmen achter 43 mm zwevende remklauwen

Diameter remschijven achter (mm) 350
Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN

Gewicht vanaf (kg) 2.230
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 3.170

Maximum toelaatbaar gewicht vooras (kg) 1.500
Maximum toelaatbaar gewicht achteras (kg) 1.900

TREKGEWICHT

Trailer ongeremd (kg) 750
Trailer geremd (kg) 3.500
Maximum kogeldruk1) 2) (kg) 200 / 150

Maximum gewicht auto en trailer (kg) 6.670 

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief roof rails/dwarsdragers) (kg) 80

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 209
Acceleratie 0-100 km/h (s) 8,1
Bruikbare tankinhoud (l) 85
Diesel partikelfilter 4

BRANDSTOFVERBRUIK

Stad l/100 km 8,3

Buitenweg l/100 km 6,5

Gecombineerd l/100 km 7,2

4 Standaard   – Niet beschikbaar.
1) Met elektrisch uit-/inklapbare trekhaak.   2) Bij 5 / 7 zitplaatsen.
Officiële EU-meetwaarden. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder ‘real-world’-omstandigheden kunnen verschillen. 
Waarschuwing laag brandstofniveau bij ca. 9 liter.

TECHNISCHE GEGEVENS, GEWICHTEN EN PRESTATIES



LAND ROVER ONELIFE
Als Land Rover rijder krijgt u drie jaar lang kosteloos ons 
magazine Onelife toegestuurd. Dit 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, voor persoonlijk of zakelijk gebruik, wij 
hebben mogelijkheden die aansluiten op uw specifieke 
wensen. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 

Ga voor meer informatie naar  
landrover.com/experience

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 CO2-
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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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 Land Rover 
accessoires ondergaan een zwaar testprogramma, waarbij ze worden 
getest volgens dezelfde normen als de auto’s zelf. Daarbij worden 
onder meer prestaties onder extreem hoge of lage temperaturen, 
weerstand tegen corrosie, botsgedrag en het niet beïnvloeden van de 
airbagwerking getest. Dit garandeert dat alle accessoires duurzaam 
en veilig zijn én 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 zelf kunnen worden aangebracht, zoals 
dakdragers, vereisen sommige accessoires speciaal gereedschap en 
diagnoseapparatuur om correct te worden geïntegreerd in de auto. 
Beschikbare accessoires verschillen 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. Aan deze prijs- en specificatiebrochure 
kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover.

De afbeelding op de voorpagina toont de Discovery First Edition in 
Namib Orange. 

LAND ROVER COLLECTION
De auto is pas het begin. Ontdek de nieuwste artikelen uit 
de Land Rover Collection 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.

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

iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc.




