RANGE ROVER VELAR

PRIJS- EN SPECIFICATIELIJST
14 APRIL 2022 – MODELJAAR 2023
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STAP 1
KIES UW UITVOERING

STAP 2
PROGRAMMA EN AUTOPRIJZEN

Als u uw eigen auto wilt specificeren, ga dan naar
pagina's 4-11, waar u de standaarduitrusting van
de verschillende uitvoeringen van de
Range Rover Velar kunt vergelijken.

Maak een keuze uit Range Rover Velar of
Range Rover Velar R-Dynamic, een programma
diesel- en benzinemotoren, inclusief zeer efficiënte
MHEV-uitvoeringen, en uit een PHEV-variant.

PERSONALISEER DE RANGE ROVER VELAR
VOOR UW VOLGENDE AVONTUREN.

De volgende pagina's leiden u door een aantal logische stappen die het u
gemakkelijker maken om uw Range Rover Velar te personaliseren. U hebt
uitgebreide keuzemogelijkheden: de keuze voor Range Rover Velar of
Range Rover Velar R-Dynamic, voor de uitvoering en motor, tot exterieurkleuren
en velgen die uw stijl bepalen. Stel uw eigen auto samen met onze online
configurator op landrover.be die nog veel meer personaliseringsmogelijkheden
biedt.
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STAP 3
KIES UW LAKKLEUREN EN VELGEN

STAP 4
TECHNISCHE GEGEVENS

STAP 5
PERSONALISEREN

U kunt kiezen uit een uitgebreid programma
lakkleuren en lichtmetalen velgen. Hiermee geeft
u uitdrukking aan uw individuele smaak.

Vergelijk hier de technische gegevens van de
verschillende (motor)uitvoeringen met elkaar.
Inclusief prestaties, verbruik, emissies, gewichten
en afmetingen.

Klik op de link in deze sectie om uw persoonlijke
Range Rover Velar te creëren met onze online
configurator. Ook vindt u hier een link om
gemakkelijk een proefrit aan te vragen.
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1 | KIES UW UITVOERING

RANGE ROVER VELAR
STANDAARDUITRUSTING
EXTERIEURKENMERKEN

VELGEN & BANDEN

RIJDYNAMIEK

INTERIEURKENMERKEN

– Standaard metalen dak
– Dak en achterspoiler in carrosseriekleur
– 'RANGE ROVER' woordmerk op motorkap en achterklep in
Atlas
– Grille in Atlas met omlijsting in Gloss Black en binnenste
grille-omlijsting in Atlas
– Voor- en achterbumper in carrosseriekleur
– Onderste front-blade in Satin Black
– Onderspoiler in Satin Black
– Afwerking pinstripe op flanken in Satin Black
– Side vents in Atlas
– Uitklapbare, volledig verzonken portiergrepen
– Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
– Bovenste buitenspiegelkappen in carrosseriekleur
– Ruitenwissers met regensensor
– Verwarmbare achterruit
– LED-koplampen
– Automatische koplamphoogteverstelling
– Koplampen met schemersensor
– Standaard richtingaanwijzers
– Mistachterlicht
– Handmatig bediende achterklep
– Alleen voor D200 & P250: uitlaatsysteem met achter
achterbumper verborgen uitlaateindstukken
– Alleen voor P400e: uitlaatsysteem met twee uitlaatpijpen,
eindstukken in Chrome geïntegreerd in achterbumper
– Zilver-/groenkleurig Land Rover embleem rechts in grille en
rechts op achterklep
– ‘VELAR’-badge links op achterklep in Atlas
– Géén motor- of uitvoeringsbadge op achterklep
– Alleen voor P400e: P400e badge
– Alleen voor P400e: AC-laadsysteem
– Alleen voor P400e: laadaansluiting in linker achterspatbord
– Alleen voor P400e: laadkabel voor AC-laadpaal of
AC-thuislader (Mode 3)

– 19” 5-Spoke ’Style 5108‘ lichtmetalen velgen in Gloss
Sparkle Silver
– Alleen voor D200 & P250: remschijven: 355 mm vóór en
325 mm achter
– Alleen voor P400e: remschijven: 380 mm vóór en 325 mm
achter
– Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
– Wielmoersloten
– Tyre Repair System
– All-season banden

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

CAPACITEITEN
–
–
–
–

All Wheel Drive
8-traps automatische transmissie
Terrain Response met Dynamic programma
Intelligent Stop/Start-systeem

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Niet-actieve wielophanging
Wielophanging met schroefveren
Alleen voor P400e: Adaptive Dynamics
Open differentieel met Torque Vectoring by Braking
Vierkanaals all-terrain antiblokkeer remsysteem (ABS)
Elektromechanisch gestuurde parkeerrem (EPB)
Emergency Brake Assist (EBA)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Noodstop-remlicht (EBL) (alarmknipperlichten gaan
knipperen bij hard remmen of noodstop)
Snelheidsafhankelijke, elektrische stuurbekrachtiging
(EPAS)
Dynamic Stability Control (DSC)
Electronic Traction Control (ETC)
Roll Stability Control (RSC)
Engine Drag Torque Control (EDC)
Low traction launch
Hill Descent Control (HDC)
Gradient Release Control (GRC)
Hill Launch Assist

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Handmatig in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom
Met leder bekleed stuurwiel
Hemelbekleding in Morzine in Light Oyster
2-Zone automatic climate control met ventilatieroosters voor
tweede zitrij
Metalen dorpellijsten voor voorportieren
Metalen dorpellijst voor bagageruimte
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Interieurafwerking in Cosmic Grey
Eindpanelen dashboard in kunststof
Standaard interieur
Afsluitbaar dashboardkastje
Bergvak in voorzijde middenconsole met bekerhouder
onder deksel
Groot bergvak in middenconsole tussen voorstoelen
Portiervakken onderin alle portieren
Interieurverlichting in hemelconsole
Leeslampjes vóór en achter
Ambianceverlichting (wit licht)
Verlichting voetenruimtes
Verlichting in bagageruimte en dashboardkastje
Middenconsole met armsteun
Dakhandgrepen vóór en achter
Zonnekleppen voor bestuurder en voorpassagier met
verlichte make-upspiegels
Oprolbare afdekhoes bagageruimte
Vier bevestigingsogen in vloer bagageruimte
12V-aansluiting vóór en achter, en USB-aansluiting vóór

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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1 | KIES UW UITVOERING

RANGE ROVER VELAR
STANDAARDUITRUSTING (VERVOLG)
ZITPLAATSEN & BEKLEDING

TREKKEN

– 5 zitplaatsen
– 8-voudig handmatig verstelbare voorstoelen
– Asymmetrisch gedeeld (40:20:40) neerklapbare achterbank
met drie hoofdsteunen
– Stoelbekleding in Luxtec en Suedecloth in Ebony, met
interieur in Ebony

– Trailer Stability Assist (TSA)
– Sleepogen vóór en achter

INFOTAINMENT
– Touch Pro Duo met twee 10” HD full-colour touchscreens in
middenconsole
– Alleen voor D200 & P250: Analoog instrumentenpaneel met
centraal geplaatst TFT-display
– Alleen voor P400e: 12,3" Interactive Driver Display (digitaal
instrumentenpaneel)
– Pivi Pro Connected-infotainmentsysteem
– Connected Navigation
– Audiosysteem met met 180 W en 8 luidsprekers
– DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
– Remote
– Android Auto™
– Apple CarPlay®
– Bluetooth® mobiele telefoon-integratiesysteem, inclusief
Bluetooth® audiostreaming

BESTUURDERSONDERSTEUNING
–
–
–
–
–
–
–

VEILIGHEID & BEVEILIGING
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Elektrisch bedienbare kindersloten op achterportieren
Keyless Start met Start-/Stopknop
Waarschuwingssignaal bij niet dragen veiligheidsgordels
Passieve hoofdsteunen voor voorstoelen
Frontairbags met gebruikssensor voor voorpassagiersstoel
Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
Van vóór naar achter doorlopende curtain-hoofdairbags
voor inzittenden op eerste en tweede zitrij
Deactiveringsmogelijkheid voor airbag voorpassagier
Hoofdsteunen voor alle zitplaatsen
Centrale vergrendeling met afstandsbediening, inclusief
supervergrendeling en automatische portiervergrendeling
bij wegrijden
Geavanceerd anti-diefstalalarm met beveiliging van
carrosserie en interieur, zelfinschakelende startonderbreker,
noodstroombatterij en hellingshoekdetectie
ISOFIX-bevestigingspunten voor baby-/kinderzitjes, in
achterbank
Schakelaar in bestuurdersportier voor ver-/ontgrendelen
van alle portieren
Secure Tracker: Track & Trace alarmsysteem (met
abonnement van 12 maanden)

Cruise control en Speed Limiter
Driver Condition Monitoring
Lane Keeping Assist
Emergency Braking
Achteruitrijcamera
Park Distance Control (PDC) vóór en achter
Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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1 | KIES UW UITVOERING

RANGE ROVER VELAR
S
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. RANGE ROVER VELAR
EXTERIEURKENMERKEN

RIJDYNAMIEK

– Premium LED-koplampen met LED signaturedagrijverlichting
– Automatic High Beam Assist
– Dynamische richtingaanwijzers
– Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels,
automatisch dimmend (alleen bestuurderszijde) met
instapverlichting
– Elektrische achterklepbediening
– Alleen voor D200 & P250: uitlaatsysteem met achter
achterbumper verborgen uitlaateindstukken
– Alleen voor P400e: uitlaatsysteem met twee uitlaatpijpen,
eindstukken in Chrome geïntegreerd in achterbumper
– Alleen voor P400e: P400e badge
– Alleen voor P400e: AC-laadsysteem
– Alleen voor P400e: laadaansluiting in linker achterspatbord
– Alleen voor P400e: laadkabel voor AC-laadpaal of
AC-thuislader (Mode 3)

– Alleen voor P400e: Adaptive Dynamics

VELGEN & BANDEN
– 19” 5-Spoke ’Style 5108‘ lichtmetalen velgen in Gloss
Sparkle Silver
– Alleen voor D200 & P250: remschijven: 355 mm vóór en
325 mm achter
– Alleen voor P400e: remschijven: 380 mm vóór en 325 mm
achter

ZITPLAATSEN & BEKLEDING
– 14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met
memoryfunctie bestuurdersstoel
– Stoelbekleding in geperforeerd generfd leder in Ebony,
met interieur in Ebony/Ebony

INFOTAINMENT
– Alleen voor D200 en P250: Analoog instrumentenpaneel
met centraal geplaatst TFT-display
– Alleen voor P400e: 12,3" Interactive Driver Display (digitaal
instrumentenpaneel)
– MeridianTM audiosysteem met 400 W, 11 luidsprekers en
subwoofer
– Online Pack met data-abonnement

BESTUURDERSONDERSTEUNING
– Adaptive Cruise Control

CAPACITEITEN
– All Terrain Progress Control (ATPC)

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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1 | KIES UW UITVOERING

RANGE ROVER VELAR
SE
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. RANGE ROVER VELAR
S
EXTERIEURKENMERKEN

INFOTAINMENT

– Matrix LED-koplampen met LED signature-dagrijverlichting
– Uitlaatsysteem met twee uitlaatpijpen, eindstukken in
Chrome geïntegreerd in achterbumper
– P400e badge
– AC-laadsysteem
– Laadaansluiting in linker achterspatbord
– Laadkabel voor AC-laadpaal of AC-thuislader (Mode 3)

– 12,3" Interactive Driver Display (digitaal
instrumentenpaneel)

VELGEN & BANDEN

BESTUURDERSONDERSTEUNING
– Rear Traffic Monitor
– Blind Spot Assist

– 20” 7-Spoke ’Style 7014‘ lichtmetalen velgen in
Gloss Sparkle Silver
– Remschijven: 380 mm vóór en 325 mm achter

RIJDYNAMIEK
– Adaptive Dynamics

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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1 | KIES UW UITVOERING

RANGE ROVER VELAR
R-DYNAMIC S
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. RANGE ROVER VELAR
S
EXTERIEURKENMERKEN

RIJDYNAMIEK

– 'RANGE ROVER' woordmerk op motorkap en achterklep in
Shadow Atlas
– R-Dynamic-badge op achterklep en op onderste luchtinlaat
in voorbumper
– Grille in Shadow Atlas met omlijsting in Gloss Black en
binnenste grille-omlijsting in Shadow Atlas
– R-Dynamic voor- en achterbumper in carrosseriekleur
met accenten in Burnished Copper in voorbumper en
horizontale lamellen in buitenste luchtinlaten voorbumper
– Onderste front-blade in Shadow Atlas
– Onderspoiler in Gloss Black
– Afwerking pinstripe op flanken in Narvik Black
– Motorkaplouvres in Shadow Atlas met accenten in
Burnished Copper
– Side vents in Shadow Atlas met accenten in Burnished
Copper
– Alleen voor D200 & P250: uitlaatsysteem met achter
achterbumper verborgen uitlaateindstukken
– Alleen voor P400e: uitlaatsysteem met twee uitlaatpijpen,
eindstukken in Chrome geïntegreerd in achterbumper
– Alleen voor P400e: P400e badge
– Alleen voor P400e: AC-laadsysteem
– Alleen voor P400e: laadaansluiting in linker achterspatbord
– Alleen voor P400e: laadkabel voor AC-laadpaal of
AC-thuislader (Mode 3)

– Alleen voor P400e: Adaptive Dynamics

INTERIEURKENMERKEN
–
–
–
–
–

Metalen dorpellijsten met R-Dynamic-logo
Hemelbekleding in Morzine in Ebony
Gepolijst roestvaststalen pedalen
Met geperforeerd leder bekleed stuurwiel
Interieurafwerking in Shadow aluminium

ZITPLAATSEN & BEKLEDING
– Stoelbekleding in geperforeerd generfd leder en
Suedecloth in Ebony, met interieur in Ebony/Ebony

INFOTAINMENT
– Alleen voor D200 en P250: Analoog instrumentenpaneel
met centraal geplaatst TFT-display
– Alleen voor P400e: 12,3" Interactive Driver Display (digitaal
instrumentenpaneel)

VELGEN & BANDEN
– 19” 5-Spoke ’Style 5108‘ lichtmetalen velgen in
Satin Dark Grey
– Alleen voor D200 & P250: remschijven: 355 mm vóór en
325 mm achter
– Alleen voor P400e: remschijven: 380 mm vóór en 325 mm
achter

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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1 | KIES UW UITVOERING

RANGE ROVER VELAR
R-DYNAMIC SE
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. RANGE ROVER VELAR
R-DYNAMIC S
EXTERIEURKENMERKEN

RIJDYNAMIEK

– Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
– Alleen voor D200 & P250: uitlaatsysteem met achter
achterbumper verborgen uitlaateindstukken
– Alleen voor D300, P400 & P400e: uitlaatsysteem met twee
uitlaatpijpen, eindstukken in Chrome geïntegreerd in
achterbumper
– Alleen voor P400e: P400e badge
– Alleen voor P400e: AC-laadsysteem
– Alleen voor P400e: laadaansluiting in linker achterspatbord
– Alleen voor P400e: laadkabel voor AC-laadpaal of
AC-thuislader (Mode 3)

– Alleen voor D300, P400 en P400e: Adaptive Dynamics

VELGEN & BANDEN
– 20” 10-Spoke ’Style 1032‘ lichtmetalen velgen in
Satin Dark Grey
– Alleen voor D200 & P250: Remschijven: 355 mm vóór en
325 mm achter
– Alleen voor D300, P400 & P400e: Remschijven: 380 mm
vóóren 325 mm achter

INFOTAINMENT
– Alleen voor D200, D300, P250 en P400: Analoog
instrumentenpaneel met centraal geplaatst TFT-display
– Alleen voor P400e: 12,3" Interactive Driver Display (digitaal
instrumentenpaneel)

BESTUURDERSONDERSTEUNING
– Rear Traffic Monitor
– Blind Spot Assist

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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RANGE ROVER VELAR
R-DYNAMIC HSE
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. RANGE ROVER VELAR
R-DYNAMIC SE
EXTERIEURKENMERKEN

ZITPLAATSEN & BEKLEDING

– Uitlaatsysteem met twee uitlaatpijpen, eindstukken in
Chrome geïntegreerd in achterbumper
– Alleen voor P400e: P400e badge
– Alleen voor P400e: AC-laadsysteem
– Alleen voor P400e: laadaansluiting in linker achterspatbord
– Alleen voor P400e: laadkabel voor AC-laadpaal of
AC-thuislader (Mode 3)

– 20-voudig elektrisch verstelbare en koel-/verwarmbare
voorstoelen met massagefunctie, en memoryfunctie voor
bestuurdersstoel
– Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder in Ebony,
met Ebony/Ebony interieur
– Extended Leather Upgrade (airbagkap in stuurwiel,
middensectie dashboard en onderste deel van
bovenranden portieren in leder)

VELGEN & BANDEN
– 21” 5-Spoke ’Style 5109‘ lichtmetalen velgen in
Satin Dark Grey
– Remschijven: 380 mm vóór en 325 mm achter

INFOTAINMENT

RIJDYNAMIEK

– MeridianTM 3D Surround Sound audiosysteem met 750 W,
16 luidsprekers en subwoofer
– Alleen voor D300 en P400: Analoog instrumentenpaneel
met centraal geplaatst TFT-display
– Alleen voor P400e: 12,3" Interactive Driver Display (digitaal
instrumentenpaneel)

– Adaptive Dynamics
– Alleen voor D300 en P400: elektronisch gestuurde
luchtvering
– Alleen voor P400e: schroefvering

BESTUURDERSONDERSTEUNING

INTERIEURKENMERKEN

– Adaptive Cruise Control met Steering Assist
– Rear Protection Assist

– Volledig met geperforeerd leder bekleed stuurwiel
– Elektrisch in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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1 | KIES UW UITVOERING

RANGE ROVER VELAR
EDITION
EXTRA-UITRUSTING T.O.V. RANGE ROVER VELAR
R-DYNAMIC SE
EXTERIEURKENMERKEN

VELGEN & BANDEN

– Dak in contrastkleur Black
– Glazen panoramadak met elektrisch bediend
schuif-/kanteldeel vóór
– Privacy glas achter B-stijlen (achterportierruiten, zijruiten
achter, achterruit)
– LED-mistlampen vóór
– R-Dynamic Black Pack:
- Grille en binnenste grille-omlijsting in Narvik Black
- Blade in voorbumper in Narvik Black
- Air Curtain-omlijstingen in Narvik Black
- Blades in motorkaplouvres in Narvik Black
- Side vents en afwerklijst portieren in Narvik Black
- Onderzijde buitenspiegels in Gloss Black met
spiegelkappen in Narvik Black
- Uitlaateindstukken in Narvik Black
- Omlijsting bodembescherming in achterbumper in
Narvik Black
- ‘RANGE ROVER’ woordmerk op motorkap en achterklep in
Narvik Black
– Uitlaatsysteem met achter achterbumper verborgen
uitlaateindstukken

– 20” 7-Spoke ’Style 7014‘ lichtmetalen velgen in
Gloss Black
– Remschijven: 355 mm vóór en 325 mm achter

INFOTAINMENT
– Analoog instrumentenpaneel met centraal geplaatst
TFT-display

N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting. De standaarduitrusting kan ook verschillen per land van aanschaf, motorvariant en transmissie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijd voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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2 | PROGRAMMA & AUTOPRIJZEN
RANGE ROVER VELAR
MODELJAAR 2023
Hier kunt u uw uitvoering en motor selecteren. Er is keuze uit diesel-, benzine- en Plug-in Hybrid-motoren.

UITVOERINGEN EN MOTOREN

TRANSMISSIE

AANDRIJVING

CILINDERINHOUD
cc

VERMOGEN
kW/pk

FISCAAL
VERMOGEN
pk

GECOMBINEERDE
CO2-EMISSIE
g/km
WLTP3)

GECOMBINEERD
VERBRUIK
l/100/km
WLTP3)

PRIJS EXCL.
21% BTW

21% BTW

PRIJS INCL.
21% BTW1)

Range Rover Velar
5002176497 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV
5002174403 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine
5002175764 P400e 2.0 liter viercilinder turbo benzine PHEV

Automaat
Automaat
Automaat

AWD
AWD
AWD

1.997
1.997
1.997

150 / 204
184 / 250
297 / 4042)

11
11
11

167
216
50

6,4
9,6
2,2

€ 53.991,74
€ 52.512,40
€ 62.760,33

€ 11.338,26
€ 11.027,60
€ 13.179,67

€ 65.330,00
€ 63.540,00
€ 75.940,00

Range Rover Velar S
5002176534 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV
5002174484 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine
5002175807 P400e 2.0 liter viercilinder turbo benzine PHEV

Automaat
Automaat
Automaat

AWD
AWD
AWD

1.997
1.997
1.997

150 / 204
184 / 250
297 / 4042)

11
11
11

168
217
51

6,4
9,6
2,2

€ 58.586,78
€ 57.115,70
€ 68.016,53

€ 12.303,22
€ 11.994,30
€ 14.283,47

€ 70.890,00
€ 69.110,00
€ 82.300,00

Range Rover Velar SE
5002175869 P400e 2.0 liter viercilinder turbo benzine PHEV

Automaat

AWD

1.997

297 / 4042)

11

49

2,2

€ 71.181,82

€ 14.948,18

€ 86.130,00

CODE

Configureer uw Range Rover Velar op landrover.be. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1) Consumentenprijzen zijn inclusief drie jaar waarborg met een maximum van 100.000 kilometer.
2) Bij combinatie van benzine- en elektromotor.
3) De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de
vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). Bij de oude NEDC-testprocedure werd enkel rekening gehouden met de rolweerstand van de banden, niet met de opties en accessoires van de auto. De nieuwe WLTP houdt wel rekening met opties en bepaalde
accessoires van de auto die invloed hebben op het gewicht en de stroomlijn. Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en
verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High).
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Zo kunnen
bijvoorbeeld andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere CO2. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die
individuele opties of een combinatie van opties hierop hebben. In de configurator van dit model op landrover.be kan u de correcte CO2-waarde terugvinden.
De CO2-waarden in deze prijslijst zijn geldig op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.be of uw dealer voor meer informatie.
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2023.
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2 | PROGRAMMA & AUTOPRIJZEN
RANGE ROVER VELAR
MODELJAAR 2023
Hier kunt u uw uitvoering en motor selecteren. Er is keuze uit diesel-, benzine- en Plug-in Hybrid-motoren.

UITVOERINGEN EN MOTOREN

TRANSMISSIE

AANDRIJVING

CILINDERINHOUD
cc

VERMOGEN
kW/pk

FISCAAL
VERMOGEN
pk

GECOMBINEERDE
CO2-EMISSIE
g/km
WLTP3)

GECOMBINEERD
VERBRUIK
l/100/km
WLTP3)

PRIJS EXCL.
21% BTW

21% BTW

PRIJS INCL.
21% BTW1)

Range Rover Velar R-Dynamic S
5002176617 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV
5002174717 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine
5002175950 P400e 2.0 liter viercilinder turbo benzine PHEV

Automaat
Automaat
Automaat

AWD
AWD
AWD

1.997
1.997
1.997

150 / 204
184 / 250
297 / 4042)

11
11
11

171
220
52

6,5
9,8
2,3

€ 61.628,10
€ 60.157,02
€ 71.049,59

€ 12.941,90
€ 12.632,98
€ 14.920,41

€ 74.570,00
€ 72.790,00
€ 85.970,00

Range Rover Velar R-Dynamic SE
D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV
D300 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV
P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine
P400 3.0 liter zescilinder turbo benzine MHEV
P400e 2.0 liter viercilinder turbo benzine PHEV

Automaat
Automaat
Automaat
Automaat
Automaat

AWD
AWD
AWD
AWD
AWD

1.997
2.996
1.997
2.995
1.997

150 / 204
221 / 300
184 / 250
294 / 400
297 / 4042)

11
15
11
15
11

171
198
218
226
51

6,5
7,6
9,7
10,0
2,3

€ 64.504,13
€ 71.322,31
€ 63.033,06
€ 73.107,44
€ 74.132,23

€ 13.545,87
€ 14.977,69
€ 13.236,94
€ 15.352,56
€ 15.567,77

€ 78.050,00
€ 86.300,00
€ 76.270,00
€ 88.460,00
€ 89.700,00

Range Rover Velar R-Dynamic HSE
5002176339 D300 3.0 liter zescilinder turbodiesel MHEV
5002175667 P400 3.0 liter zescilinder turbo benzine MHEV
5002176075 P400e 2.0 liter viercilinder turbo benzine PHEV

Automaat
Automaat
Automaat

AWD
AWD
AWD

2.996
2.995
1.997

221 / 300
294 / 400
297 / 4042)

15
15
11

200
229
56

7,6
10,2
2,5

€ 78.661,16
€ 80.446,28
€ 80.082,64

€ 16.518,84
€ 16.893,72
€ 16.817,36

€ 95.180,00
€ 97.340,00
€ 96.900,00

Range Rover Velar Edition
5002176864 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV

Automaat

AWD

1.997

150 / 204

11

171

6,5

€ 68.264,46

€ 14.335,54

€ 82.600,00

CODE

5002176659
5002176338
5002174810
5002175590
5002176012

Configureer uw Range Rover Velar op landrover.be. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1) Consumentenprijzen zijn inclusief drie jaar waarborg met een maximum van 100.000 kilometer.
2) Bij combinatie van benzine- en elektromotor.
3) De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de
vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). Bij de oude NEDC-testprocedure werd enkel rekening gehouden met de rolweerstand van de banden, niet met de opties en accessoires van de auto. De nieuwe WLTP houdt wel rekening met opties en bepaalde
accessoires van de auto die invloed hebben op het gewicht en de stroomlijn. Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en
verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High).
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Zo kunnen
bijvoorbeeld andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere CO2. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die
individuele opties of een combinatie van opties hierop hebben. In de configurator van dit model op landrover.be kan u de correcte CO2-waarde terugvinden.
De CO2-waarden in deze prijslijst zijn geldig op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.be of uw dealer voor meer informatie.
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2023.
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3 | LAKKLEUREN & VELGEN
SELECTEER UW LAKKLEUR
Nu u uw gewenste uitvoering hebt geselecteerd, kunt u uw lakkleur kiezen. Van rijke, diepe solid-tinten tot sprankelende metallic-kleuren zijn onze lakken opgebouwd volgens de nieuwste pigmenttechnologieën. Onze solid-lakken geven de auto een diepe unifome glans, terwijl onze metallics (optie) voor een glinstering zorgen die altijd in het oog springt. Onze premium metallic-lakken (optie)
versterken zowel de kleur als de intensiteit van de afwerking, zodat uw auto een nog sterkere uitstraling krijgt.
SOLID

FUJI WHITE

METALLIC

SANTORINI BLACK

METALLIC

FIRENZE RED

METALLIC

BYRON BLUE

METALLIC

EIGER GREY

METALLIC

PORTOFINO BLUE

METALLIC

LANTAU BRONZE
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3 | LAKKLEUREN & VELGEN

1 - MODEL & UITVOERING

METALLIC

HAKUBA SILVER

METALLIC

OSTUNI PEARL WHITE
HOOGGLANS OF SATIJNGLANS

PREMIUM METALLIC

CARPATHIAN GREY

PREMIUM METALLIC

CHARENTE GREY
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SVO PREMIUM KLEURENPALET
U kunt ook kiezen uit een programma speciaal geformuleerde ultra metallic- en special effect-lakken en afwerkingen. Deze geavanceerde lakken en afwerkingen worden aangebracht bij
Special Vehicle Operations (SVO). ‘Bespoke by SVO’ biedt een combinatie van lakkleuren en afwerkingen en creëert desgewenst een lakkleur die geheel aan uw specifieke wensen voldoet.
Verschillende special effect-lakken zijn beschikbaar in zowel hoogglans als satijnglans. Ga voor meer informatie naar landrover.be om uw auto online te configureren.
ULTRA METALLIC

DESIRE DEEP RED

ULTRA METALLIC

AMETHYST GREY PURPLE

ULTRA METALLIC

PETROLIX BLUE

ULTRA METALLIC

CONSTELLATION BLUE

ULTRA METALLIC

SANGUINELLO ORANGE

ULTRA METALLIC

LIGURIAN BLACK
HOOGGLANS OF SATIJNGLANS

ULTRA METALLIC

VELOCITY BLUE
HOOGGLANS OF SATIJNGLANS

ULTRA METALLIC

BRITISH RACING GREEN
HOOGGLANS OF SATIJNGLANS

ULTRA METALLIC

SUNSET GOLD
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1 - MODEL & UITVOERING

ULTRA METALLIC

TOURMALINE BROWN
HOOGGLANS OF SATIJNGLANS

ULTRA METALLIC

IONIAN SILVER
HOOGGLANS OF SATIJNGLANS

ULTRA METALLIC

ETHEREAL FROST SILVER
HOOGGLANS OF SATIJNGLANS

ULTRA METALLIC

FLUX SILVER
HOOGGLANS OF SATIJNGLANS
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KIES UW LICHTMETALEN VELGEN
Er is keuze uit een uitgebreid programma lichtmetalen velgen. De maten variëren van 18” tot een bijzonder aantrekkelijke 22”. De markante designkenmerken voegen stuk voor stuk hun specifieke karakter toe
aan de uitstraling van de auto. In de configurator op landrover.be kunt u zien welke velgen beschikbaar zijn voor uw gewenste uitvoering.

18" 10-SPOKE 'STYLE 1021'
GLOSS SPARKLE SILVER

19" 5-SPOKE 'STYLE 5108'
GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op Range Rover Velar & Range Rover Velar S

19" 5-SPOKE 'STYLE 5108'
SATIN DARK GREY
Standaard op Range Rover Velar R-Dynamic S

20" 7-SPOKE 'STYLE 7014'
GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op Range Rover Velar SE

20" 7-SPOKE 'STYLE 7014'
GLOSS BLACK
Standaard op Range Rover Velar Edition

20" 10-SPOKE 'STYLE 1032'
SATIN DARK GREY
Standaard op Range Rover Velar R-Dynamic SE
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21" 5-SPLIT SPOKE 'STYLE 5047'
GLOSS SPARKLE SILVER

21" 5-SPOKE 'STYLE 5109'
SATIN DARK GREY
Standaard op Range Rover Velar R-Dynamic HSE

21" 5-SPOKE 'STYLE 5109'
SATIN DARK GREY & CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH

22" 7-SPLIT SPOKE 'STYLE 7015'
GLOSS BLACK

22" 9-SPLIT SPOKE 'STYLE 9007'
GLOSS SPARKLE SILVER

22" 9-SPLIT SPOKE 'STYLE 9007'
SATIN LIGHT SILVER & CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
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MOTOREN
Cilinders/Kleppen per cilinder
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Maximum vermogen @ tpm
Maximum koppel @ tpm
Euro-emissienorm
MHEV-technologie
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
PRESTATIES
0-100 km/h3)
Topsnelheid
BRANDSTOFVERBRUIK GECOMBINEERD – WLTP1)
Verbruik: TEL – TEH
CO2-emissie: TEL – TEH
EV-actieradius
EV-energieverbruik
Bruikbare tankinhoud
AFMETINGEN
Lengte
Breedte (incl./excl. buitenspiegels)
Hoogte (luchtvering/schroefvering)
Wielbasis
Spoorbreedte voor / achter - schroefvering
Spoorbreedte voor / achter - luchtvering
Bodemvrijheid4)
Draaicirkel (tussen stoepranden)
Bagageruimte VDA/bruto (achterbank omhoog)
Bagageruimte VDA/bruto (achterbank omlaag)
GEWICHTEN2)
Gewicht vanaf
Maximum toelaatbaar gewicht
Maximum trailergewicht geremd/ongeremd
Maximum kogeldruk
Maximum daklast
OFFROAD-GEOMETRIE
Aanloophoek4) (schroefvering / luchtvering)
Overloophoek4) (schroefvering / luchtvering)
Afloophoek4) (schroefvering / luchtvering)
Maximum doorwaaddiepte (schroefvering / luchtvering)

cm3
mm
:1
kW (pk)
Nm

D200
2.0 TURBODIESEL MHEV
8-TRAPS AUTOMAAT

D300
3.0 TURBODIESEL MHEV
8-TRAPS AUTOMAAT

4/4
1.997
83 x 92,31
16,5
150 (204) @ 3.750-4.000
430 @ 1.750-2.500
Eu6d - Final
4
-

6/4
2.996
83 x 92,31
15,5
221 (300) @ 4.000
650 @ 1.500-2.500
Eu6d - Final
4
-

8,2
210

6,5
230

6,3 - 6,9
165 - 182
62

7,4 - 7,9
193 - 207
68

4.797
2.147 / 2.041
1.678 / 1.683
2.874
1.640,2 / 1.657,2
1.643,6 / 1.662,8
205 / 251
11,95
568 / 748
1.374 / 1.811

4.797
2.147 / 2.041
1.678 / 1.683
2.874
1.640,2 / 1.657,2
1.643,6 / 1.662,8
205 / 251
11,95
568 / 748
1.374 / 1.811

2.003
2.590
2.400 / 750
100
79

2.124
2.710
2.500 / 750
100
79

23,6-25,0 / 22,5-27,5
19,1-22,0 / 18,3-23,5
25,0-27,0 / 24,8-29,5
530 / 580

23,6-25,0 / 22,5-27,5
19,1-22,0 / 18,3-23,5
25,0-27,0 / 24,8-29,5
530 / 580

s
km/h
I/100 km
g/km
km
kWh/100 km
l
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
°
°
°
mm

1) D
 e auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de
vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). Bij de oude NEDC-testprocedure werd enkel rekening gehouden met de rolweerstand van de banden, niet met de opties en accessoires van de auto. De nieuwe WLTP houdt wel rekening met opties en bepaalde
accessoires van de auto die invloed hebben op het gewicht en de stroomlijn. Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP-procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en
verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High).
2) N
 eem contact op met uw dealer voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting. De getoonde gewichten gelden voor auto’s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen.
3) Bij combinatie van benzine- en elektromotor. 4) Volgorde: standaard rijhoogte - offroad-rijhoogte.
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Zo kunnen
bijvoorbeeld andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere CO2. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die
individuele opties of een combinatie van opties hierop hebben. In de configurator van dit model op landrover.be kan u de correcte CO2-waarde terugvinden.
De CO2-waarden in deze prijslijst zijn geldig op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.be of uw dealer voor meer informatie.
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4 | TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOREN
Cilinders/Kleppen per cilinder
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Maximum vermogen @ tpm
Maximum koppel @ tpm
Euro-emissienorm
MHEV-technologie
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
PRESTATIES
0-100 km/h3)
Topsnelheid
BRANDSTOFVERBRUIK GECOMBINEERD – WLTP1)
Verbruik: TEL – TEH
CO2-emissie: TEL – TEH
EV-actieradius
EV-energieverbruik
Bruikbare tankinhoud
AFMETINGEN
Lengte
Breedte (incl./excl. buitenspiegels)
Hoogte (luchtvering/schroefvering)
Wielbasis
Spoorbreedte voor / achter - schroefvering
Spoorbreedte voor / achter - luchtvering
Bodemvrijheid4)
Draaicirkel (tussen stoepranden)
Bagageruimte VDA/bruto (achterbank omhoog)
Bagageruimte VDA/bruto (achterbank omlaag)
GEWICHTEN2)
Gewicht vanaf
Maximum toelaatbaar gewicht
Maximum trailergewicht geremd/ongeremd
Maximum kogeldruk
Maximum daklast
OFFROAD-GEOMETRIE
Aanloophoek4) (schroefvering / luchtvering)
Overloophoek4) (schroefvering / luchtvering)
Afloophoek4) (schroefvering / luchtvering)
Maximum doorwaaddiepte (schroefvering / luchtvering)

cm3
mm
:1
kW (pk)
Nm

s
km/h
I/100 km
g/km
km
kWh/100 km
l
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
°
°
°
mm

P250
2.0 TURBO BENZINE
8-TRAPS AUTOMAAT

P400
3.0 TURBO BENZINE MHEV
8-TRAPS AUTOMAAT

P400e
2.0 TURBO BENZINE PHEV
8-TRAPS AUTOMAAT

4/4
1.997
83 x 92,29
10,5
184 (250) @ 5.000
365 @ 1.300-4.500
Eu6d - Final
-

6/4
2.995
83 x 92,29
10,5
294 (400) @ 5.500-6.500
550 @ 2.000-5.000
Eu6d - Final
4
-

4/4
1.997
83 x 92,29
9,5
297 (404) @ 5.5003)
640 @ 1.500-4.4003)
Eu6d - Final
4

7,5
217

5,5
250

5,4
209

9,4 - 10,4
211 - 234
82

9,8 - 10,5
221 - 236
82

2,2 - 2,6
49 - 57
46 - 53
21,7 - 22,7
69

4.797
2.147 / 2.041
1.678 / 1.683
2.874
1.640,2 / 1.657,2
1.643,6 / 1.662,8
205 / 251
11,95
568 / 748
1.374 / 1.811

4.797
2.147 / 2.041
1.678 / 1.683
2.874
1.640,2 / 1.657,2
1.643,6 / 1.662,8
205 / 251
11,95
568 / 748
1.374 / 1.811

4.797
2.147 / 2.041
1.678 / 1.683
2.874
1.640,2 / 1.657,2
1.643,6 / 1.662,8
205 / 251
11,95
568 / 748
1.374 / 1.811

1.950
2.550
2.400 / 750
100
79

2.085
2.670
2.500 / 750
100
79

2.233
2.720
2.000 / 750
100
79

23,6-25,0 / 22,5-27,5
19,1-22,0 / 18,3-23,5
25,0-27,0 / 24,8-29,5
530 / 580

23,6-25,0 / 22,5-27,5
19,1-22,0 / 18,3-23,5
25,0-27,0 / 24,8-29,5
530 / 580

23,6-25,0 / 22,5-27,5
19,1-22,0 / 18,3-23,5
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1) D
 e auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de
vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). Bij de oude NEDC-testprocedure werd enkel rekening gehouden met de rolweerstand van de banden, niet met de opties en accessoires van de auto. De nieuwe WLTP houdt wel rekening met opties en bepaalde
accessoires van de auto die invloed hebben op het gewicht en de stroomlijn. Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP-procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en
verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High).
2) N
 eem contact op met uw dealer voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting. De getoonde gewichten gelden voor auto’s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen.
3) Bij combinatie van benzine- en elektromotor. 4) Volgorde: standaard rijhoogte - offroad-rijhoogte.
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Zo kunnen
bijvoorbeeld andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere CO2. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die
individuele opties of een combinatie van opties hierop hebben. In de configurator van dit model op landrover.be kan u de correcte CO2-waarde terugvinden.
De CO2-waarden in deze prijslijst zijn geldig op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.be of uw dealer voor meer informatie.
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5 | PERSONALISEREN
CONFIGUREREN

Van een scala aan lakkleuren tot een keur aan accessoires. De Range Rover Velar biedt ultieme mogelijkheden voor individuele expressie.
Ga uw gang. Personaliseer uw auto.
Configureer uw Range Rover Velar op landrover.be. Hier vindt u ook alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
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LAND ROVER FINANCIAL SERVICES Land Rover Financial Services biedt een brede waaier van financiële diensten aan om de aankoop van uw nieuwe Land Rover te helpen financieren. De producten van Land Rover Financial Services kunnen afgestemd worden op
uw persoonlijke en zakelijke behoeften. Raadpleeg uw plaatselijke Land Rover concessiehouder voor meer informatie over de financiële dienstverlening van Land Rover.
LAND ROVER INSURANCE Land Rover Insurance is een autoverzekering ontworpen door en voor Land Rover. U geniet niet enkel van een zeer uitgebreide dekking, maar eveneens van een zeer competitieve premie. Bij ongeval zorgt uw officiële Land Rover
concessiehouder voor een vlotte schaderegeling: hij stelt de expert aan, voert de herstelling uit volgens de stricte veiligheidsnormen voorgeschreven door de constructeur, beheert de administratieve afhandeling en regelt de betaling van de herstelling rechtstreeks
met Land Rover Insurance. Een exclusieve service, getekend Land Rover Insurance. *
Dit is een publicitaire boodschap. Mobility Safe en Omnium Safe zijn autoverzekeringen van Baloise Insurance. Het is een jaarcontract onderworpen aan Belgisch recht. Wilt u een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om u grondig te
informeren over uw wettelijke bescherming op www.landrover.be.
Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.
*Land Rover Insurance is de handelsnaam van Amazon Insurance nv, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent voor de verzekeringsondernemingen Euromex nv met codenr. 0463 en Baloise Belgium nv met codenr. 0096 City Link, Posthofbrug 14, 2600
Antwerpen, België – Tel.: +32 3 242 92 67 – landrover.insurance@amazon.be www.amazon.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0445.910.483 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB.
Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met NBB-codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv met zetel in City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – BTW BE 0400.048.883 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
Tel.: +32 3 247 21 11 – Baloise Belgium nv heeft een bijkantoor in Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB – info@baloise.be – www.baloise.be
WAARBORG Elke nieuwe Land Rover wordt geleverd met een algemene waarborg van 3 jaar /100.000 km, afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt.
LAND ROVER ASSISTANCE Wanneer u een nieuwe Land Rover koopt, geniet u gedurende 3 jaar van een gratis bijstandsverzekering doorheen Europa. Hebt u pech of een ongeval, dan zorgt Land Rover dat u uit de nood geholpen wordt, hetzij door een
plaatselijke pechverhelping, hetzij door sleping van uw voertuig en het leveren van een vervangwagen. Bij pech in het buitenland repatriëren wij uw Land Rover en zijn passagiers..
N.B.: Hiermede vervalt onze vorige prijslijst. Wijzigingen in prijzen en specificaties blijven voorbehouden. Deze prijs- en specificatielijst is met de grootste zorg samengesteld; alle details zijn correct op het moment van verschijnen. 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 Prijs- en specificatielijst zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Dat betekent
dat de specificaties van de afgebeelde wagens in sommige gevallen kunnen afwijken van die van de uitvoeringen in ons land. De uitrusting zoals gepresenteerd in deze Prijs- en specificatielijst is, afhankelijk van de uitvoering, standaard of als extra leverbaar.
Voor alle originele Land Rover accessoires die door een concessiehouder zijn gemonteerd bij het afleverklaar maken van de wagen of die binnen één maand of 1.600 kilometer na aflevering van de wagen zijn gemonteerd, gelden dezelfde waarborgtermijn en
-voorwaarden als van de waarborg van de wagen. Accessoires die na deze periode zijn aangeschaft hebben een waarborg van 12 maanden zonder kilometerbeperking. Alle originele Land Rover accessoires ondergaan een zwaar testprogramma, waarbij ze worden
getest volgens dezelfde, zware normen als de wagens 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 concessiehouder 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 wagen.
Uw Land Rover concessiehouder 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 concessiehouder 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 concessiehouder informeert u graag over de actuele kleuren/
bekledingen. Concessiehouders 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.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.
Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover. Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.
Bluetooth woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
iPod®, iPod touch®, iPad® en Apple CarPlay® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation.
WhiteFire® is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Technology LLC en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie.
De afbeelding op de voorzijde van de cover toont de Range Rover Velar R-Dynamic in Carpathian Grey, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
De afbeelding op de achterzijde van de cover toont de Range Rover Velar R-Dynamic PHEV in Fuji White, uitgevoerd met opties tegen meerprijs.

Invoerder:
Land Rover Belux
Generaal Lemanstraat 47
2018 Antwerpen
België
landrover.be
BE 0456 612 553

Uw concessiehouder:
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