
NEW RANGE ROVER SV



Special Vehicle Operations presenteert het summum van wat Land Rover heeft 
te bieden, met een programma exclusieve modellen en unieke projecten. 

NEW RANGE ROVER SV

SV SIGNATURE SUITE

SV INTREPID-THEMA

SV SERENITY-THEMA

PLUG-IN HYBRID

V8 EN MILD HYBRID



NEW RANGE ROVER SV CONFIGUREREN

DE MEEST VERFIJNDE 
RANGE ROVER DIE WIJ OOIT 
HEBBEN GECREËERD
De onvergelijkbare New Range Rover SV biedt meer keuzemogelijkheden, 
meer vakmanschap en meer gevoelskwaliteit voor wie op zoek is naar 
een absoluut onderscheidende auto. Het summum van tast- en  
zichtbare luxe.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-3


NEW RANGE ROVER SV

EXCLUSIEF EN ONDERSCHEIDEND
De exclusieve exterieurelementen van de Range Rover SV omvatten een markante voorbumper 
en een uniek grilledesign, evenals metal-plated exterieuraccenten. Een nieuwe badge in White 
Ceramic met zwart SV-logo maakt hem onderscheidend.



NEW RANGE ROVER SV

ONGEKEND COMFORT
Het interieur biedt stoelbekleding in Semi-Aniline leder met SV-specifieke borduurpatronen, met alternatieven in 
Near-Aniline leder en het duurzame lederalternatief Ultrafabrics™. Exclusieve bekledingskleuren en schuimprofielen 
van de stoelen bieden maximaal comfort en een werkelijk luxueuze ambiance.



NEW RANGE ROVER SV

PRACHTIGE HARMONIE
Uit alle interieurafwerkingen, inclusief nieuw, exquise houtfineer met ingelegd mozaïekpatroon, blijkt een nauwgezette aandacht voor detail. 
Deze focus omvat het comfort, de vormgeving en de borduurpatronen van de stoelen. Deze exclusieve elementen bieden extra comfort en 
een geheel eigen, moderne uitstraling.



NEW RANGE ROVER SV CONFIGUREREN

EXCLUSIEF VOOR DE RANGE ROVER SV
De belangrijkste bedieningselementen zijn standaard uitgevoerd in Gloss White Ceramic, met Satin 
Black Ceramic als alternatief. De displays en de high-performance hoofdtelefoons van het 13,1" 
SV Exclusive Rear Seat Entertainment-systeem* bieden de ultieme bioscoopbeleving onderweg.

*Optie op Standard Wheelbase. Standaard op Long Wheelbase.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-7


NEW RANGE ROVER SV SV SIGNATURE SUITE CONFIGUREREN

SV SIGNATURE SUITE
De SV Signature Suite met vier zitplaatsen (optie) voor de Long Wheelbase 
biedt passagiers de ultieme interieurbeleving. Moeiteloos gemak wordt hier 
gecombineerd met superieur comfort.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-8


NEW RANGE ROVER SV SV SIGNATURE SUITE

De SV Signature Suite omvat een nieuwe,  elektrisch uitklapbare Club Table, plus elektrisch uitklapbare bekerhouders. 
Daarnaast draagt een achterconsole over de gehele lengte bij aan het ultieme gevoel van luxe.



NEW RANGE ROVER SV SV SIGNATURE SUITE CONFIGUREREN

In de achterconsole van de SV Signature Suite is een koelkast met elektrisch bedienbaar deurtje en veilige opbergruimtes geïntegreerd. 
Door SV ontworpen Dartington kristallen glazen dragen bij aan het creëren van een ongeëvenaarde reisomgeving.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-10


NEW RANGE ROVER SV SV INTREPID-THEMA CONFIGUREREN

SV INTREPID-THEMA
Dynamisch en karakteristiek met zijn 'stealth'-details.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-11


NEW RANGE ROVER SV SV INTREPID-THEMA

DE DYNAMISCHE KEUZE
Exterieuraccenten in Anthracite Metal maken samen met het exclusieve 
'RANGE ROVER' woordmerk de SV Intrepid nog markanter.



NEW RANGE ROVER SV SV INTREPID-THEMA

ECHT VAN U
Unieke interieurdetails, inclusief exclusieve houtfineren, afwerkingen en bedieningselementen in Satin Black Ceramic 
dragen bij aan de onmiskenbare aantrekkingskracht van het SV Intrepid-thema. De duurzame ledervrije bekledingsoptie 
Ultrafabrics™ biedt een zachte, soepele en sterke afwerking in een exclusieve two-tone kleurstelling.



NEW RANGE ROVER SV SV INTREPID-THEMA CONFIGUREREN

UNIEKE DETAILS
De interieurafwerking in Moonlight Chrome vult de bedieningselementen in Satin Black Ceramic perfect aan. 
SV-stoelen met unieke rechthoekige perforaties versterken het sportieve gevoel van de auto.

Interieurafwerking in Satin Dark Woven Mesh beschikbaar vanaf medio 2022.
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NEW RANGE ROVER SV SV SERENITY-THEMA CONFIGUREREN

SV SERENITY-THEMA
Pure luxe met subtiele accenten om de exclusiviteit te benadrukken.
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NEW RANGE ROVER SV SV SERENITY-THEMA

GERICHT OP LUXE
Met hun afwerking in Corinthian Bronze komen de exterieurdetails van het SV Serenity-thema 
nog meer tot hun recht. De 23" 'Style 1077' lichtmetalen velgen in Gloss Dark Grey met inzetten 
in Corinthian Bronze Satin benadrukken de luxueuze focus van deze uitvoering.



NEW RANGE ROVER SV SV SERENITY-THEMA

TWO-TONE DESIGN
Exclusieve two-tone kleurenthema's voor het interieur, waaronder bekleding in Near-Aniline 
leder in Caraway en Semi-Aniline-leder in Perlino, accentueren de luxueuze uitstraling van het 
SV Serenity-thema.



NEW RANGE ROVER SV SV SERENITY-THEMA

PRACHTIGE DETAILS
De bedieningselementen in Gloss White Ceramic en de details in Noble Chrome dragen bij aan de 
ongeëvenaarde aantrekkingskracht van het SV Serenity-interieur en vormen de perfecte aanvulling 
op exclusieve elementen zoals het houtfineer in Natural Light Linear Wenge met mozaïek-inleg.



NEW RANGE ROVER SV PLUG-IN HYBRID

EFFICIENCY EN RAFFINEMENT
De nieuwe Plug-in Hybrid met zeer grote actieradius optimaliseert de efficiency en prestaties, 
waardoor volledig elektrisch en emissievrij rijden met een vermogen van 375 kW/510 pk 
mogelijk wordt.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-19


NEW RANGE ROVER SV V8 EN MILD HYBRID

SOEPEL EN BEHEERSBAAR
De Range Rover SV is beschikbaar met onze meest geavanceerde motoren ooit, 
waaronder de nieuwe 390 kW/530 pk V8 Twin Turbo benzinemotor en de 
258 kW/350 pk Mild Hybrid Ingenium zescilinder dieselmotor.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/nl_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-20
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Android™ is een geregistreerd 
handelsmerk van Google LLC.

Apple® is een geregistreerd 
handelsmerk van Apple Inc.

Meridian™ is een geregistreerd 
handelsmerk van Meridian Audio Ltd.

Trifield en het ‘three fields’ logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Trifield Productions Ltd.

Castrol EDGE Professional wordt 
exclusief aanbevolen door Land Rover.

Belangrijke mededeling: Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto’s, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf. Afhankelijk 
van het modeljaar kunnen sommige functies standaard of optioneel zijn. De informatie, specificaties, motoren en kleuren op deze website zijn gebaseerd op Europese specificaties, kunnen per land verschillen en kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Sommige auto’s worden getoond met opties en accessoires tegen meerprijs, 
die mogelijk niet beschikbaar zijn in elk land. Uw dealer geeft u graag meer informatie over beschikbaarheid en prijzen. Kleuren: De hier getoonde kleuren dienen uitsluitend ter illustratie. Op een beeldscherm getoonde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. 
De getoonde kleuren en bekledingen zijn opgenomen in het huidige programma. Uw dealer informeert u graag over de actuele kleuren/bekledingen. 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. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief touchscreen, app-schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan regelmatige software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Opties en de beschikbaarheid 
hiervan kunnen verschillen per uitvoering (model en aandrijflijn), of kunnen alleen i.c.m. andere opties worden geselecteerd. Raadpleeg een dealer voor meer informatie of configureer uw auto online. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij 
de auto onder controle hebben. Bepaalde functies vereisen een geschikte SIM-kaart en een geschikt datacontract dat ook nog doorloopt na de door uw dealer geadviseerde aanloopperiode. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. De afbeelding toont de Range Rover SV Serenity 
in Icy White hoogglans, uitgevoerd met opties.

HOUD MIJ OP DE HOOGTE
Meld u aan voor het laatste 
Land Rover nieuws

CONFIGUREREN
Gebruik de configurator om uw perfecte 
Range Rover samen te stellen

DEALER ZOEKEN
Vind uw dichtstbijzijnde Land Rover dealer

VERGELIJK ONZE MODELLEN
Kies maximaal drie Land Rover modellen 
om met elkaar te vergelijken
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