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DE JUISTE DEFENDER VOOR U

De Defender is onvergelijkbaar en onverzettelijk. De meest robuuste wagen ooit door ons gebouwd. Zo ziet hij er uit, zo is hij ook. 
Samen bent u in staat tot grootse daden.

Elk van de drie modellen is een toonbeeld van kalme zelfverzekerdheid. De 90 is de Defender in zijn puurste vorm, de 110 is met 
zijn extra ruimte nog avontuurlijker ingesteld, en de nieuwe 130 is de ultieme ontdekkingsreizeiger, waarin u met maximaal acht 
personen fantastische avonturen kunt beleven.
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Personaliseer uw Defender geheel naar 
wens met een wereld aan accessoires 
die elk doelbewust zijn ontworpen en 
ontwikkeld om te inspireren.

Vier lifestyle-packs met speciaal 
geselecteerde accessoires geven uw 
Defender een afzonderlijk karakter: 
Explorer, Adventure, Urban of Country.  
Of kies voor ultieme personalisering met 
losse accessoires die uw Defender uniek 
maken – waar de reis ook naartoe gaat.

Meer informatie over de voor uw Defender 
beschikbare accessoires vindt u op 
accessories.landrover.com

INLEIDING
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ZORGVULDIG ONTWORPEN 
EN ONTWIKKELD
Land Rover accessoires zijn ontwikkeld 
door hetzelfde team dat uw auto heeft 
ontworpen. Zij zijn de experts die 
bekend zijn met elke centimeter van uw 
Land Rover én met zijn capaciteiten. Hun 
expertise stelt hen in staat om accessoires 
te creëren die zowel het totale design 
van uw auto aanvullen als zijn prestaties 
optimaliseren.

GETEST VOLGENS DE 
ZWAARSTE NORMEN
Alle Land Rover accessoires doorlopen 
een zeer zwaar testprogramma, waarna 
ze zorgvuldig worden geïnspecteerd om 
te zorgen dat ze aan de strenge normen 
voldoen die u van Land Rover verwacht. 
Dit garandeert dat ze altijd perfect op en 
bij uw auto passen.
Accessoires worden getest onder 
extreem hoge en lage temperaturen 
om te zorgen dat ze het hele jaar door 
perfect presteren.
Het testen van de corrosieweerstand 
garandeert dat accessoires geschikt 
zijn voor zware klimatologische 
omstandigheden van bijvoorbeeld 
kustgebieden. Een andere serie tests 
waarborgt de naadloze integratie met  
uw Land Rover.
Accessoires worden aan de tand gevoeld 
tijdens een serie zorgvuldig ontworpen 
tests, afgestemd op hun design, functie 
en de materialen waarvan ze zijn 
gemaakt. 

De tests voor exterieuraccessoires 
omvatten bijvoorbeeld:
–  Blootstelling aan tot wel twee jaar van 

direct zonlicht, ook wel de ‘Florida 
verwegingstest’ genoemd.

–  Een hitte-verouderingstest van 500 uur.
–  Extreme temperatuurtests bij 

temperaturen van -40º tot +80º C.
–  Hitteschok-tests waarbij onderdelen 16 

uur lang worden gekoeld tot -40º C en 
daarna gedurende 5 minuten worden 
opgewarmd tot +70º C.

–  Een vochtbestendigheidstest waarbij 
accessoires 168 uur bij +48º C worden 
blootgesteld aan een luchtvochtigheid 
van 95-100%.

–  Versnelde omgevingsomstandigheden-
test die bestaan uit een meedogenloze 
blootstelling aan zout, vuil en stof, om  
rijden onder real-world omstandigheden 
te simuleren.

KWALITEIT GEGARANDEERD
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 km na afleveringen 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.
Ga voor meer informatie over accessoires 
naar accessories.landrover.com

INLEIDING
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Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

EXPLORER PACK

Breek met conventies en ontdek de meest onherbergzame gebieden ter wereld. Het Explorer Pack omvat Classic spatlappen vóór 
en achter, motorkaptransfer in Matte Black, wielkastbescherming, verhoogde luchtinlaat, Expedition-imperiaal en externe, tegen de 
zijkant gemonteerde uitrustingdrager.

MOTORKAPTRANSFER IN MATTE BLACK

WIELKASTBESCHERMING

VERHOOGDE LUCHTINLAAT

EXPEDITION-IMPERIAAL

EXTERNE, TEGEN DE ZIJKANT GEMONTEERDE 
UITRUSTINGDRAGER

CLASSIC-SPATLAPPEN VÓÓR EN ACHTER
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ROESTVASTSTALEN BESCHERMPLAAT ACHTER

SPATLAPPEN VÓÓR EN ACHTER

DRAAGBAAR AFSPOELSYSTEEM

GEÏNTEGREERDE LUCHTCOMPRESSOR

EXTERNE, TEGEN DE ZIJKANT GEMONTEERDE 
UITRUSTINGDRAGER

ADVENTURE PACK

Alles wat u nodig hebt om op avontuur te gaan. Het Adventure Pack omvat spatlappen vóór en achter, roestvaststalen beschermplaat 
achter, draagbaar afspoelsysteem, geïntegreerde luchtcompressor en externe, tegen de zijkant gemonteerde uitrustingdrager. Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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WIELKASTBESCHERMING

BAGAGEVANGREK – VLOER TOT DAK

DRAAGBAAR AFSPOELSYSTEEM

ROESTVASTSTALEN BESCHERMPLAAT ACHTER

CLASSIC-SPATLAPPEN VÓÓR EN ACHTER

COUNTRY PACK

Een modderbad is geen probleem. Met het Country Pack is uw Defender berekend op de elementen en maakt u elke reis 
echt onvergetelijk. Het Country Pack omvat Classic-spatlappen vóór en achter, bagagevangrek vloer tot dak, roestvaststalen 
beschermplaat achter, wielkastbescherming en draagbaar afspoelsysteem. 

Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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GEPOLIJST ROESTVASTSTALEN PEDALEN

ROESTVASTSTALEN BESCHERMPLAAT ACHTER BODEMBESCHERMING VÓÓR

URBAN PACK

Overwin de betonnen jungle. Met het Urban Pack valt uw Defender op in stad en land dankzij spraakmakend design en een 
zelfverzekerde uitstraling. Het Urban Pack omvat gepolijst roestvaststalen pedalen, roestvaststalen beschermplaat achter en 
bodembescherming vóór. 

Beschikbaar voor 90, 110 en 130.



INLEIDING ACCESSOIRE PACKS EXTERIEUR INTERIEUR DRAGEN & TREKKEN VELGEN & 
VELGACCESSOIRESACCESSOIRE PACKS

RUBBER VLOERMATTEN MET OPSTAANDE RANDENRUBBER BAGAGEVLOERMAT

INTERIOR PROTECTION PACK

MET RUBBER MATTEN

Biedt de ultieme bescherming en een stijlvolle finishing-touch. Het Interior Protection Pack omvat een rubber bagagevloermat met bumperbescherming 
en rubber vloermatten met opstaande randen.

Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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RUBBER BAGAGEVLOERMAT LUXURY VLOERMATTEN

INTERIOR PROTECTION PACK

MET RUBBER EN LUXURY MATTEN

Biedt de ultieme bescherming en een stijlvolle finishing touch. Het Interior Protection Pack omvat een rubber bagagevloermat met bumperbescherming 
en Luxury vloermatten.

Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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GEPOLIJST METALEN DORPELBESCHERMERS 

De aluminium dorpelbeschermers met Black afwerking versterken de offroad-uitstraling 
en vormen een fraaie aanvulling op het design van de auto. Daarnaast beschermen ze 
de dorpels en portieren tijdens offroad-rijden.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

TREEPLANKEN 

Treeplanken (vast) zijn een populaire keuze omdat deze in- en uitstappen gemakkelijker 
maken en de stoere offroad-style van de auto verder versterken. De treeplanken zijn 
gemaakt van aluminium buis in Satin Black met daarop gietmetalen opstapjes in  
Silver met een rubber mat in Black. De rubber mat is uitgevoerd met het iconische 
Land Rover Defender chequered traanplaat-motief, als aanvulling op de chequered-
accenten op de motorkap. Met één opstapje aan elke kant hebben de treeplanken van 
de Defender 90 een maximum draagvermogen van 270 kg per kant. De treeplanken van 
de Defender 110 en 130 hebben eveneens een maximum draagvermogen van 270 kg 
per kant, verdeeld over twee opstapjes. Daarbij mag elk opstapje 135 kg dragen. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

UIT-/INKLAPBARE TREEPLANKEN

Deze fraaie, praktische treeplanken maken het gemakkelijker om in en uit te stappen. 
Hun unieke, horizontale uitklapbeweging minimaliseert de invloed op de bodemvrijheid 
en overloophoek van de auto. De treeplanken zijn opgeborgen onder de dorpels en 
klappen uit bij openen van de portieren of activering via de afstandsbediening.  
Ze klappen automatisch weer in bij sluiten van de portieren. De treeplanken zijn gevoelig 
voor obstakels en klappen niet uit bij ingeschakelde offroad-rijhoogte of lage gearing. 
Voor toegang tot het dak kunnen de treeplanken ook handmatig worden uitgeklapt bij 
gesloten portieren. De treeplanken zijn gemaakt van aluminium elementen in Satin Black, 
met een Black rubber mat die is uitgevoerd met het iconische Land Rover Defender 
chequered traanplaat-motief en het Defender-logo. Maximum draagvermogen van  
270 kg per kant.
Beschikbaar voor 110 en 130.

EXTERIEURSTYLING
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MOTORKAPTRANSFER IN MATTE BLACK 

Versterk de uitstraling van uw Defender met deze motorkaptransfer in Matte Black. Omvat een zelfklevende vinyl transfer met uitgesneden detail.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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EXTERIEURBESCHERMING

'A'-FRAME BESCHERMBEUGEL

De 'A'-frame beschermbeugel beschermt de voorzijde van de auto extra tegen schade. 
Gemaakt van zeer hoogwaardige, robuuste kunststof met afwerking in Anthracite. De 
perfecte aanvulling op de styling van de auto die ook zorgt voor een stoere offroad-
look. De hele constructie is uitgebreid getest om te zorgen dat deze voldoet aan alle 
wetgeving op het gebied van voetgangersbescherming.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

ROESTVASTSTALEN BESCHERMPLAAT ACHTER

Een roestvaststalen beschermplaat beschermt de achterbumper tegen krassen en 
slijtplekken tijdens het in- en uitladen van bagage, maar ook tegen krassen door struiken 
tijdens offroad-rijden.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

FRONT EXPEDITION PROTECTION SYSTEM

Het Front Expedition Protection System is een aanvulling op de voorbumper die grotere 
aanloophoek en robuuste bescherming van de voorzijde van de auto biedt. Het sysyeem 
omvat een premium 'A'-frame beschermbeugel, waarbij de inzet en het onderste 
deel zijn uitgevoerd in Ceres Silver Satin. Oplopende hoekelementen zijn eveneens 
inbegrepen, waarbij als aanvulling een bijpassende bodembescherming beschikbaar 
is. De hele constructie is uitgebreid getest om te zorgen dat deze voldoet aan alle 
wetgeving op het gebied van voetgangersbescherming. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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CHEQUER CARROSSERIEBESCHERMINGSSET 

De Chequer carrosseriebeschermingsset is ideaal voor het beschermen van het lakwerk tegen krassen. Gemaakt van hoogwaardige, robuuste, 3 mm dikke kunststof in de kleur 
Anthracite en uitgevoerd met chequered traanplaatdesign. Dit is de perfecte aanvulling op de chequered motorkapbescherming die standaard is op alle auto's en verwijst naar 
het verleden van de Land Rover Defender. De set omvat stylingelementen voor de buitenspiegels, spatborden, achterhoeken en achterbumper van de auto. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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BODEMBESCHERMING VÓÓR

Een robuuste, 5 mm dikke, geanodiseerd aluminium bodembescherming in gepolijst metalen uitvoering biedt extra bescherming aan 
de onderbumper en radiateur bij offroad-rijden. De bodembescherming is ook versterkt door het montageframe, dat de bescherming 
verder vergroot. Het sleepoog vóór blijft gemakkelijk toegankelijk. De hele constructie is uitgebreid getest om te zorgen dat deze 
voldoet aan alle wetgeving op het gebied van voetgangersbescherming. Inclusief uitgebreide corrosiebescherming, zodat de 
bodembescherming is berekend op de zwaarste omstandigheden.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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OPBLAASBARE WATERDICHTE LUIFEL
Deze hoogwaardige, opblaasbare, waterdichte luifel is uitgevoerd met een opblaasbaar frame, zodat de luifel snel kan kan worden opgezet voor bescherming tegen zon of lichte regenbuien. Dit maakt de luifel tot het ideale accessoire voor een picknick of het bijwonen van een 
evenement. De luifel kan ook worden gebruikt als windscherm of omgebouwd tot zonnescherm door de zijkanten weg te rollen en vast te zetten. De luifel is ontworpen voor auto's met of zonder roof rails en biedt de flexibiliteit om tegen de zijkant of tegen de achterzijde van de 
wagen te worden bevestigd. De luifel kan in minder dan vijf minuten door één persoon worden opgezet met behulp van de in de set meegeleverde handpomp of – indien de auto daarmee is uitgerust – met de geïntegreerde Land Rover luchtcompressor. De luifel is uitgevoerd 
in contrasterend licht en donker Ripstop-polyester en voorzien van Land Rover logo. Wordt aan het dak bevestigd met behulp van zuignappen en aan de grond verankerd met standaard aluminium tentharingen en scheerlijnen via zes bevestigingsogen in de luifel. De oranje 
scheerlijnen zijn uitgevoerd met reflecterende deeltjes voor verbeterde zichtbaarheid. De luifel is groot genoeg voor een kampeertafel en -stoelen, en biedt een stahoogte van maximaal 2 meter, afhankelijk van de hoogte van de auto. Afmetingen luifel: opgevouwen (ca.):
27 x 27 x 50 cm (hoogte x breedte x lengte). Opgezet (ca.): 220 x 240 x 210 cm (hoogte x breedte x lengte) – exclusief scheerlijnen. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

EXTERIEURBESCHERMING
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SPATLAPPEN 

Spatlappen zijn een populaire upgrade om opspattend water te reduceren en het lakwerk te beschermen tegen modder en steenslag. 
Bovendien vormen ze een perfecte aanvulling op het exterieurdesign van uw auto.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

CLASSIC SPATLAPPEN  

Spatlappen zijn een populaire upgrade om opspattend water te reduceren en het lakwerk te beschermen tegen modder en steenslag. 
Deze grotere, flexibele Classic spatlappen vormen een perfecte aanvulling op het exterieurdesign van uw auto en verwijzen naar het 
erfgoed van de Land Rover Defender. De spatlappen achter zijn voorzien van het Land Rover logo.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

EXTERIEURBESCHERMING



INLEIDING ACCESSOIRE PACKS EXTERIEUR INTERIEUR DRAGEN & TREKKEN VELGEN & 
VELGACCESSOIRESEXTERIEUR

EXTERIEURBESCHERMING

WIELKASTBESCHERMING

Biedt extra bescherming en verschaft de exterieurstijl van de auto een nog robuustere uitstraling. De wielkastbescherming is gemaakt 
van hoogwaardige, robuuste kunststof in de kleur Anthracite. Gemakkelijk aan te brengen. Ideaal voor het extra beschermen van de 
wielkasten tijdens offroad-rijden.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

VERHOOGDE LUCHTINLAAT

Ideaal voor rijden onder stoffige of zanderige rijomstandigheden. De verhoogde luchtinlaat helpt om de motor te beschermen door 
schonere lucht vanaf een hogere positie boven de motorkap aan te zuigen, en daarmee de hoeveelheid stof- of zanddeeltjes in het 
luchtfilter te reduceren. Gemaakt van hoogwaardige, robuuste kunststof in de kleur Anthracite. Wordt bevestigd aan de 'A'-stijlen van 
de auto en maakt gebruik van de bevestigingspunten van de originele luchtinlaat.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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GEPOLIJST ROESTVASTSTALEN PEDALEN

Alternatieve, premium pedaalcovers voor een nog fraaier interieurdesign. Gemaakt van geëtst en gepolijst roestvaststaal, 
en voorzien van verborgen bevestigingen voor een strakke afwerking.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

LUXURY VLOERMATTEN

Op maat gemaakte vloermatten in luxueus, hoogpolig tapijt in een kwaliteit van 2.050 g/m2, met waterdichte rug en metalen 
Land Rover logo. Vormen een fraaie finishing touch en bieden extra bescherming. De uitvoering in Ebony past perfect bij alle 
interieur- en bekledingskleuren.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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DORPELLIJST MET VERLICHTING 

Dorpellijsten voor de voorportieren geven uw auto een nog stijlvollere uitstraling en beschermen de dorpels tegen krassen en 
slijtplekken. Deze roestvaststalen dorpellijsten passen perfect bij het interieur van uw auto en verschaffen een premium uitstraling met 
een duurzame afwerking. Inclusief subtiel verlicht ‘DEFENDER’-woordmerk wanneer de voorportieren worden geopend. Maakt gebruik 
van LED-technologie voor laag stroomverbruik, veilige werking en lange levensduur. Beschikbaar in Ebony of Lunar.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

DORPELLIJST BAGAGERUIMTE 

De dorpellijst voor de bagageruimte is vervaardigd uit roestvaststaal met hoogwaardige Bright Silver-afwerking. Beschermt de dorpel 
van de bagageruimte tegen krassen en slijtplekken bij het in- en uitladen van bagage. Beschikbaar met omlijsting in Ebony of Lunar, 
passend bij het interieur van de auto.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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INTERIEURBESCHERMING

RUBBER VLOERMATTEN MET OPSTAANDE RANDEN

Voor optimale bescherming van de voetenruimtes van uw auto heeft deze set 
vloermatten van synthetisch rubber hoge, opstaande randen voor de eerste zitrij en 
standaard rubber matten voor de tweede zitrij. Perfect om zand, modder, water of 
sneeuw onder de schoenen van bestuurder en passagiers weg te houden van de 
bekleding. De matten zijn beschikbaar in Ebony met metalen Land Rover woordmerk en 
de matten voorin volgen tevens de helling van de voetenruimte voor extra bescherming. 
Zowel de matten voor de eerste als voor de tweede zitrij worden stevig op de vloer 
gefixeerd met bevestigingsclips. Standaard rubber matten voor de derde inbegrepen 
voor de 110 met 5+2 zitconfiguratie en de 130.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

EBONY STOELHOEZEN 

Beschermen uw stoelbekleding tegen modder, vuil en slijtage als gevolg van passagiers 
of huisdieren. Gemaakt van 210D nylon. Deze op maat gemaakte stoelhoezen in Ebony 
zijn bijzonder robuust en eenvoudig schoon te vegen. Gemakkelijk aan te brengen 
dankzij elastiek, klittenband en geïntegreerde klemmen. Elke hoes beschermt een 
complete zitplaats, inclusief de hoofdsteun.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

BESCHERMHOES VOOR TWEEDE ZITRIJ

Beschermt de zitplaatsen op de tweede zitrij, de bekleding van beide portieren, de vloer 
en de achterzijde van de voorstoelen tegen modder, vuil en slijtage. 
Beschikbaar voor 110 en 130.
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RUBBER BAGAGEVLOERMAT 

Deze bagagevloermat van synthetisch rubber is waterdicht en op maat gemaakt om de bagageruimte te beschermen tegen modderige 
of natte voorwerpen. De mat is voorzien van het Land Rover logo, heeft een antislip-oppervlak, een opstaande rand en kan gemakkelijk 
worden uitgenomen voor reiniging. De mat heeft ook een handige bumperbescherming die de achterbumper beschermt tegen krassen 
en slijtplekken bij in- en uitladen van bagage. De bumperbescherming kan worden losgemaakt of onder de mat worden opgeborgen 
wanneer hij niet wordt gebruikt.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

BAGAGERUIMTEBESCHERMING 

Vergroot de bescherming van de bagageruimte met deze semi-harde bagageruimtebescherming met 50 mm hoge opstaande randen 
aan de voorkant en zijkanten, om naast het bagageruimtetapijt ook de bekleding van zijwanden te beschermen tegen natte of vuile 
spullen. De bagageruimtebescherming heeft ook een geïntegreerde bumperbescherming, die de achterbumper beschermt tegen 
krassen en slijtplekken bij in- en uitladen van bagage, en die voorkomt dat kleding in contact komt met de bumper en vies wordt.  
De bumperbescherming kan onder de bagageruimtebescherming worden opgeborgen wanneer hij niet wordt gebruikt.
Beschikbaar voor 90 en 110.
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QUILTED BESCHERMHOES VOOR BAGAGERUIMTE

Deze op maat gemaakte beschermhoes bedekt en beschermt alle met tapijt beklede delen van de bagageruimte, inclusief de vloer, 
de zijwanden, en de achterzijde van de achterbank. Gemaakt van een zachte, quilted stof, en voorzien van geïntegreerde rubber mat 
en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen. 
Alleen beschikbaar voor 110.

WATERDICHTE BESCHERMHOES VOOR BAGAGERUIMTE 

De waterdichte beschermhoes voor de volledige bagageruimte is de ideale oplossing om de bagageruimte compleet te beschermen 
bij het vervoer van grote of vuile voorwerpen. Hij is ontworpen om zowel bagageruimtevloer, zijwanden, hemelbekleding als achterdeur 
te beschermen, waarmee hij de totale bagageruimte beschermt tegen natte of modderige voorwerpen, zoals laarzen, tuinafval of 
vrijetijdsartikelen. 
Alleen beschikbaar voor 110.
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BAGAGEVANGNET

Dit handige bagagevangnet is een zachter alternatief voor het metalen bagagevangrek. Beschermt passagiers tegen naar 
voren vallende voorwerpen in de bagageruimte. Het net kan eenvoudig worden vastgemaakt aan de bevestigingspunten 
in de bagageruimtevloer en de hemelbekleding. Kan eenvoudig worden verwijderd wanneer het niet wordt gebruikt.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

BAGAGEVANGREK - VLOER TOT DAK 

Ontworpen om te voorkomen dat bagage of andere voorwerpen vanuit de bagageruimte naar voren in het interieur 
kunnen vallen. Wordt bevestigd aan het basisframe van de tweede zitrij en aan bevestigingspunten in de hemelbekleding. 
Voldoet aan de ECE-17-norm.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

INTERIEURBESCHERMING
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CLICK & PLAY TABLETHOUDER MET BESCHERMHOES

De afneembare tablethouder kan volledig worden gedraaid en in verschillende hoeken 
worden geplaatst voor comfort en entertainment achterin. Hij is eenvoudig aan te passen 
aan tablets van verschillende afmetingen. De rubber beschermhoes met logo is vereist 
voor het plaatsen van de tablet en wordt geleverd met een beschermfolie om ervoor te 
zorgen dat de tablet stevig op zijn plaats blijft en bestand is tegen stoten.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

CLICK & GO BASIS

De veelzijdige Click & Go basis wordt bevestigd aan de hoofdsteunstijlen van de 
voorstoelen en kan worden uitgebreid met bevestigingen voor tablets, tassen, shirts 
of jassen. Overige accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De basis is gemakkelijk 
afneembaar wanneer deze niet wordt gebruikt.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

DASHCAM

De Land Rover dashcam maakt opnames tijdens het rijden, van rijtrainingen tot 
ongevallen, en is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in het interieur 
en het elektrische systeem van uw auto. Ontworpen voor laag stroomverbruik en 
lange opnameduur. De dashcam beschikt over full HD-videocamera's aan de voor- 
en achterzijde.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE
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CLICK & WORK

Dit uitklapbare tafeltje biedt achterpassagiers een praktisch werkblad inclusief 
bekerhouder en is vooral handig op lange reizen. Verstelbaar in hoogte en hoek 
voor optimaal comfort.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

CLICK & HANG

Afneembare kledinghanger waarmee u overhemden en jasjes kreukvrij kunt vervoeren. 
Tevens voorzien van een geïntegreerde haak zodat de kledinghanger ook buiten de auto 
kan worden gebruikt. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

CLICK & HOOK

Deze universele haak creëert extra opbergruimte om spullen op te hangen, vooral handig 
voor handtassen of boodschappen. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



INLEIDING ACCESSOIRE PACKS EXTERIEUR INTERIEUR DRAGEN & TREKKEN VELGEN & 
VELGACCESSOIRESINTERIEUR

MIDDENARMSTEUN MET KOEL-/OPWARMBOX

Koel-/opwarmbox voor eten en drinken die tevens dienstdoet als middenarmsteun 
achterin. Met leder bekleed deksel. Wordt gefixeerd met de middelste veiligheidsgordel 
en aangesloten op de 12V-aansluiting achterin. Ideaal voor lange ritten met familie  
of vrienden. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

PREMIUM RUGLEUNINGTAS

Gemaakt van hetzelfde premium leder dat beschikbaar is voor de stoelbekleding, 
aangevuld met een zachte voering en magneetsluitingen. Dit handige opbergsysteem 
voor tegen de achterzijde van de voorstoelen biedt verschillende etuis voor het 
opbergen van kleine voorwerpen.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

RUGLEUNINGTAS 

Dit handige opbergsysteem voor tegen de achterzijde van de voorstoelen biedt 
verschillende etuis voor het opbergen van kleine voorwerpen.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE
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FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE

BAGAGEVLOERNET 

Wordt vastgemaakt aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer en voorkomt dat spullen tijdens het rijden verschuiven. 
Bestaat uit een vloernet en twee spanbanden van circa twee meter lang. 
Alleen beschikbaar voor 110.

BEVESTIGINGSRAILSYSTEEM BAGAGERUIMTE 

In de bagageruimtevloer geïntegreerde rails helpen om de flexibiliteit van de bagageruimte verder te vergroten en maken tevens het 
gebruik van het bagagebevestigingssysteem en de veiligheidsbox voor bagageruimte mogelijk. 
Alleen beschikbaar voor 110.
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VEILIGHEID

KINDERZITJE – CATEGORIE 2/3 

Voor kinderen van 15 - 36 kg (circa 4 - 12 jaar). Met Land Rover logo. i-Size. Gevoerde, 
in wasmachine wasbare hoes. De zitting is geventileerd zodat uw kind comfortabel reist. 
Dankzij het slanke ontwerp van het zitje kunnen drie kinderzitjes van Land Rover Group 
2/3 worden geïnstalleerd op de tweede rij van een brede waaier van voertuigen.  
De markeringen op de in hoogte verstelbare hoofdsteun helpen u telkens om de juiste 
hoogte te vinden. De rugleuning kan worden verwijderd zodat het zitje ook kan worden 
gebruikt om de zitpositie te verhogen. Voorwaarts gerichte montage op elke zitrij 
(afhankelijk van model) met de driepunts veiligheidsgordel van de auto en/of het  
ISOFIX-systeem. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R129. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

EHBO-SET

Voor het onderweg behandelen van lichte verwondingen.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

GEVARENDRIEHOEK

Belangrijk in noodsituaties. Kan worden opgeborgen in de bagageruimte.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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INKLAPBARE REISBENCH

De inklapbare reisbench biedt een veilige, comfortabele plek voor uw huisdier tijdens 
de reis. De perfecte oplossing voor iedereen die regelmatig honden of andere dieren 
vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto. De inklapbare reisbench is gemaakt 
van duurzaam 600D-nylon en heeft een lichtmetalen frame. Hij is voorzien van een 
quilted, met stof bekleed kussen, kijkopeningen met gaas en een veersluiting die vastklikt 
bij sluiten. Verstevigde handvatten en hoekstukken zorgen voor een premium uitstraling, 
en een zijvak biedt een handige opbergruimte voor accessoires voor uw huisdier of 
andere kleine voorwerpen. Hoogte x breedte x lengte: 52 x 52 x 72 cm.
Alleen beschikbaar voor 110.

MORSBESTENDIGE WATERBAK

Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg en buiten de auto.  
De morsbestendige waterbak heeft een slim design waardoor water naar het midden  
van de bak wordt geleid en niet over de rand spat – ideaal voor iedereen die regelmatig  
honden of andere dieren vervoert in zijn of haar auto. De bak heeft een opening waaruit  
uw huisdier altijd kan drinken. De morsbestendige waterbak is aan de onderzijde 
voorzien van antislip-rubber, en kan via een band worden vastgezet aan de 
bevestigingsogen in de bagageruimte. De waterbak heeft een morsbestendige  
inhoud van 350 ml. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

DRAAGBAAR AFSPOELSYSTEEM

Het draagbare afspoelsysteem is ontworpen voor gebruik buiten de auto. Het biedt een 
handige oplossing voor het afspoelen van uw huisdier of bijvoorbeeld fietsen of wetsuits 
voordat u deze in de auto laadt. Afhankelijk van de gekozen instelling levert dit systeem 
gedurende minimaal twee minuten een continue waterstroom via een douchekop.  
Het systeem werkt zonder accu of externe voeding, maar maakt gebruik van de druk die 
wordt opgebouwd bij het vullen via een kraan. Met de geïntegreerde handpomp kan 
de gebruiker de watertank onder druk brengen als deze onderweg wordt bijgevuld. 
De kap en het handvat zijn voorzien van het Land Rover logo. Met de bijgeleverde 
opbergtas kan het systeem onderweg worden vastgezet aan de bevestigingsogen in de 
bagageruimtevloer. De ideale oplossing voor iedereen die regelmatig honden of andere 
dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN
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ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN

OPLOOPPLANK VOOR HUISDIEREN
De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om huisdieren gemakkelijk de bagageruimte in en uit 
te leiden. De dieren hoeven niet meer te worden getild. De oploopplank is geschikt voor huisdieren tot 85 kg en omvat aluminium 
zijpanelen en een kunststof middensectie met een zeer stroef reliëfpatroon. Rubber voetjes voorkomen dat de oploopplank wegschuift 
en hij kan met riemen aan de bevestigingsogen in de bagageruimtevloer worden bevestigd. Biedt een lichtgewicht, maar robuuste en 
praktische oplossing. De oploopplank weegt 8 kg en kan worden ingeklapt voor gemakkelijk opbergen in de bijgeleverde tas.  
Hoogte 11 cm, breedte 41 cm, lengte uitgeklapt 193 cm en lengte ingeklapt 83 cm.
Alleen beschikbaar voor 110.

QUILTED BESCHERMHOES VOOR BAGAGERUIMTE
Deze op maat gemaakte beschermhoes bedekt en beschermt alle met tapijt beklede delen van de bagageruimte, inclusief de vloer, 
de achterzijde van de achterbank en de zijwanden van de bagageruimte. Gemaakt van een zachte, quilted stof en voorzien van 
geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen – ideaal voor iedereen die regelmatig 
honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto.
Alleen beschikbaar voor 110.
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RUBBER BAGAGEVLOERMAT 

Deze bagagevloermat van synthetisch rubber is waterdicht en op maat gemaakt om de bagageruimte te beschermen tegen modderige 
of natte voorwerpen. De mat is voorzien van het Land Rover logo, heeft een opstaande rand en kan gemakkelijk worden uitgenomen 
voor schoonmaken. De mat heeft ook een handige bumperbescherming, die de achterbumper beschermt tegen krassen en slijtplekken 
bij in- en uitladen van bagage. De bumperbescherming kan onder de mat worden opgeborgen of worden afgenomen wanneer hij niet 
wordt gebruikt.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

BAGAGEVANGREK - VLOER TOT DAK

Ontworpen om te voorkomen dat bagage of andere voorwerpen vanuit de bagageruimte naar voren in het interieur 
kunnen vallen. Wordt bevestigd aan het basisframe van de tweede zitrij en aan bevestigingspunten in de hemelbekleding. 
Voldoet aan de ECE-17-norm. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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PET TRANSPORTATION PACK  

Handige optie voor het creëren van een comfortabele plek voor het meenemen van 
huisideren. Snel te plaatsen of te verwijderen. Een combinatie van de inklapbare 
reisbench, morsbestendige waterbak en rubber bagagevloermat. De perfecte oplossing 
voor iedereen die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van 
zijn of haar auto. 
Alleen beschikbaar voor 110.

PET LOADSPACE PROTECTION PACK 

Ontworpen voor het beschermen van de bagageruimte tegen natte en modderige 
poten. Waterdicht en gemakkelijk schoon te maken. Een combinatie van de quilted 
beschermhoes voor de bagageruimte, het bagagevangrek (vloer tot dak) en de 
morsbestendige waterbak. De perfecte oplossing voor iedereen die regelmatig  
honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto. 
Alleen beschikbaar voor 110.

PET CARE & ACCESS PACK

De perfecte oplossing voor het gemakkelijk en comfortabel vervoeren van huisdieren 
in de bagageruimte van de auto – u hebt alles bij de hand. Een combinatie van het 
bagagevangrek (vloer tot dak), de quilted beschermhoes voor de bagageruimte, de 
oploopplank voor huisdieren en het draagbare afspoelsysteem. De ideale oplossing 
voor iedereen die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte 
van zijn of haar auto. 
Alleen beschikbaar voor 110.

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN



INLEIDING ACCESSOIRE PACKS EXTERIEUR INTERIEUR DRAGEN & TREKKEN VELGEN & 
VELGACCESSOIRESDRAGEN & TREKKEN

DRAGEN & TREKKEN



INLEIDING ACCESSOIRE PACKS EXTERIEUR INTERIEUR DRAGEN & TREKKEN VELGEN & 
VELGACCESSOIRESDRAGEN & TREKKEN

UITKLAPBARE DAKLADDER

Deze exclusief voor de Land Rover Defender ontworpen dakladder is zowel een innovatieve als een stijlvolle nieuwe interpretatie van 
dit klassieke Land Rover accessoire. Deze is niet alleen ontworpen om perfect aan te sluiten op de exterieurstijl van de auto, maar is 
tevens geoptimaliseerd om windgeruis te minimaliseren. Het unieke, tweetraps uitklapmechanisme zorgt voor compacte afmetingen in 
ingeklapte toestand, terwijl toch de toegang tot het dak wordt gemaximaliseerd. De ladder wordt gemonteerd aan bevestigingspunten 
in het dak en de zijkant van de auto.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

EXTERNE, TEGEN DE ZIJKANT GEMONTEERDE UITRUSTINGDRAGER  

De externe, tegen de zijkant gemonteerde uitrustingdrager is exclusief voor de Land Rover Defender ontworpen en biedt gemakkelijk 
toegankelijke opbergruimte buiten de auto. De uitrustingdrager is perfect voor het meenemen van vuile of natte laarzen, wetsuits of 
andere voorwerpen die u liever niet binnenin de auto meeneemt. Ontworpen voor aërodynamische prestaties en minimaal windgeruis. 
Ontworpen en getest om tegen de zwaarste omstandigheden bestand te zijn. Heeft geen negatieve invloed op de werking van de  
radio-antenne, alhoewel metalen voorwerpen in de uitrustingdrager de radio-ontvangst kunnen beïnvloeden.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

DRAGEN
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ROOF RAILS

Deze elegante dakrails maken de montage van dwarsdragers mogelijk, waarop een uitgebreid programma dakdrageraccessoires 
kan worden gemonteerd. De dakrails zijn ontworpen om berekend te zijn op zware condities en bieden een grote corrosieweerstand. 
Ze zijn gemaakt van aluminium en passen door hun afwerking in Gloss Black met kunststof eindkappen in Black perfect bij elke 
lakkleur. De geïntegreerde bevestigingspunten voor de dwarsdragers bevinden zich in de optimale posities voor gewichtsverdeling 
en dynamiek. Ze voldoen aan de norm ISO-PAS 11154 en zijn City Crash getest. De dakrails hebben een maximum dynamisch 
draagvermogen van 100 kg. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

DWARSDRAGERS 

De dwarsdragers zijn specifiek voor de Land Rover Defender ontworpen en ontwikkeld, en zijn geoptimaliseerd voor 
aërodynamische prestaties en minimaal windgeruis. Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor een premium uitstraling. 
Gemakkelijk te monteren met de bijgeleverde momentsleutel. De geïntegreerde bevestigingspunten van de roof rails zorgen 
dat de dwarsdragers zich altijd in de optimale posities bevinden voor gewichtsverdeling en dynamiek, zodat u altijd veilig en 
zelfverzekerd spullen op het dak kunt meenemen. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

DRAGEN
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DRAGEN

EXPEDITION-IMPERIAAL

Het Expedition-imperiaal heeft een laag, lichtgewicht en volledig geïntegreerd ontwerp dat perfect aansluit op de exterieurstyling 
van de auto. Biedt gemakkelijk toegankelijke, extra laadruimte op het dak. Ontworpen voor aërodynamische prestaties en minimaal 
windgeruis. Het Expedition-imperiaal wordt direct op de roof rails gemonteerd en biedt een flexibele oplossing voor het meenemen 
van extra bagage op het dak. Kan worden verwijderd na gebruik.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

BAGAGEBOX

Bagagebox met elegant, aërodynamisch design voor minimaal windgeruis. Gemaakt van premium materialen met afwerking in 
Gloss Black voor een hoogwaardige uitstraling, robuustheid en weerstand tegen zware (weers)omstandigheden. Kan aan beide 
zijden van de auto worden gemonteerd voor gemakkelijke toegang vanaf het trottoir. Inclusief powergrip-bevestigingen met 
geïntegreerde krachtindicator voor snelle en gemakkelijke eenhands-montage op de dwarsdragers. De bagagebox is afsluitbaar.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.



INLEIDING ACCESSOIRE PACKS EXTERIEUR INTERIEUR DRAGEN & TREKKEN VELGEN & 
VELGACCESSOIRESDRAGEN & TREKKEN

SKI- EN SNOWBOARDDRAGER

De ski-/snowboarddrager is ontworpen om direct aan de T-tracks van de dwarsdragers te worden gemonteerd en is voorzien 
van schuifrails, zodat de drager kan worden verlengd voor gemakkelijk op- en afladen. Zachte, rubber armen houden de ski's en 
snowboards veilig op hun plek zonder hun oppervlakken te krassen of te beschadigen. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

WATERSPORTARTIKELENDRAGER

Geschikt voor een surfplank, kano of kajak. Inclusief afsluitbare, multifunctionele houder voor het meenemen van een mast, roeispanen 
of peddels. Kantelt om op-/afladen te vergemakkelijken. Uitgevoerd met afsluitbare spanbanden en rubber steunen voor optimale 
gewichtsverdeling en bescherming van watersportartikelen en auto tegen krassen en slijtage. Het maximum draagvermogen van de 
watersportartikelendrager bedraagt 45 kg.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

DRAGEN
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FIETSDRAGER MET WIELBEVESTIGING

De fietsdrager met wielbevestiging wordt gemonteerd op het dak, aan de T-tracks van de dwarsdragers. Gemaakt van premium 
materialen om berekend te zijn op zware omstandigheden. Goedgekeurd door de TÜV en voldoet aan de City Crash testnormen. 
Geschikt voor frames tot 100 mm. Kan worden gemonteerd aan weerszijden van het dak. Snelspanbanden maken gemakkelijk en 
snel op- en afladen mogelijk. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

FIETSDRAGER VOOR MONTAGE OP TREKHAAK – 2 FIETSEN

Deze fietsdrager voor montage op de trekhaak biedt een compacte en stabiele oplossing voor het meenemen van fietsen op auto's met 
trekhaak. Gemaakt van aluminium en andere lichtgewicht materialen om bestand te zijn tegen zware omstandigheden. Goedgekeurd 
door de TÜV en voldoet aan de City Crash testnormen. Heeft een met één hand te bedienen snelbevestigingsmechanisme en kan 
via een voetpedaal weg van de auto worden gekanteld voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte. De achterdeur kan worden 
geopend met de fietsdrager in ingeklapte of gebruiksklare positie. Voorzien van verlichting en nummerplaatbevestiging. Zowel de 
fietsdrager als de fietsbevestigingen zijn afsluitbaar. De fietsdrager heeft een vouw-/schuifmechanisme, zodat hij eenvoudig in de 
bagageruimte van de meeste voertuigen kan worden opgeborgen als hij niet in gebruik is. Een houder met vergrendelmechanisme 
zorgt ervoor dat fietsen veilig kunnen worden vastgezet. Maximum draagvermogen 40 kg voor 2 fietsen en 51 kg voor 3 fietsen 
(maximaal 20 kg per fiets).
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

DRAGEN
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ELEKTRISCH UIT-/INKLAPBARE TREKHAAK 

De elektrisch uit-/inklapbare trekhaak kan worden bediend met een schakelaar in
de bagageruimte of via het infotainmentsysteem. Tijdens het uit- en inklappen is de 
trekhaak gevoelig voor obstakels en klapt indien nodig automatisch weer in. Wanneer 
hij niet wordt gebruikt, is de elektrisch uit-/inklapbare trekhaak onzichtbaar achter de 
achterbumper verborgen en verstoort zo niet de fraaie lijnen van de auto. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

AFNEEMBARE TREKHAAK

De afneembare trekhaak is gemakkelijk in het gebruik en zorgt dat het exterieurdesign 
niet wordt verstoord. Afneembare 50 mm kogel die kan worden opgeborgen onder de 
bagageruimtevloer. Voor de 90 en 110 goedgekeurd voor een geremd trailergewicht 
tot 3.500 kg en een kogeldruk tot 200 kg, en voor de 130 tot 3.000 kg en een 
kogeldruk tot 200 kg. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

IN HOOGTE VERSTELBARE TREKHAAK

De in hoogte verstelbare trekhaak biedt drie verschillende trekhoogtes en de 
mogelijkheid om snel tussen hoogtes te wisselen. Gemakkelijk aan te brengen of te 
verwijderen, na initiële montage door dealer. 50 mm kogel. Goedgekeurd voor een 
geremd trailergewicht tot 3.500 kg en een kogeldruk tot 350 kg. Inclusief 13-polige 
contactdoos voor trailer.
Beschikbaar voor 90 en 110.

TREKKEN
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ELEKTRISCHE LIER MET AFSTANDSBEDIENING 

Geniet van nog grotere capaciteiten met de montage van een krachtige elektrische lier met afstandsbediening. Deze lier is ontworpen 
voor montage aan de voorzijde van uw Land Rover Defender en wordt geleverd met een draadloze afstandsbediening voor een 
veilige bediening uit de buurt van de auto. De Zeon Platinum 10-S wordt gemaakt door Warn en heeft een vooraf ingestelde maximum 
trekkracht van 4.536 kg via de overbelastingsbeveiliging. De lier wordt geleverd met 24 meter synthetische Spydura-kabel, met een 
diameter van 0,95 cm, waardoor de lier praktischer, gebruiksvriendelijker en gemakkelijker te gebruiken is. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

LIER

LIERACCESSOIRESSET

De set met lieraccessoires omvat twee 'D'-sluitingen, een katrol, een trekband van 5,08 cm x 2,44 m, een paar robuuste handschoenen in 
leder en katoen, en een lierhandboek. Alles verpakt in een stevige soft case van rood nylon. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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18" ‘Style 5094’  
in Satin Dark Grey

18" ‘Style 5093’  
in Fuji White

19" ‘Style 6009’ 19" ‘Style 6010’ 19" ‘Style 6010’  
in Gloss Black

20" ‘Style 5094’ 20" ‘Style 5094’  
in Satin Dark Grey 

20" ‘Style 5095’ in Diamond Turned  
met Dark Grey contrast

20" ‘Style 5095’  
in Dark Grey

20" ‘Style 5098’

VELGEN

Personaliseer uw auto nog verder met onze lichtmetalen velgen. Maak een keuze uit een uitgebreid programma eigentijdse en dynamische designs.

Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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20" ‘Style 5098’  
in Polished Silver 

20" ‘Style 5098’  
in Satin Dark Grey

20" ‘Style 6011’  
in Gloss Black

22" ‘Style 5098’ 22" ‘Style 5098’  
in Gloss Black

VELGEN

Personaliseer uw auto nog verder met onze lichtmetalen velgen. Maak een keuze uit een uitgebreid programma eigentijdse en dynamische designs.

Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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Alleen ter illustratie.

VELGACCESSOIRES

VENTIELDOPJES 

Deze stijlvolle ventieldopjes zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen en voegen een 
smaakvol accent toe aan uw lichtmetalen velgen. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

ZWARTE WIELMOERSLOTEN 

Ontwikkeld en geproduceerd om te voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen.  
De wielmoersloten zijn een efficiënte manier om uw velgen en banden voor een  
lage prijs optimaal te beschermen tegen diefstal. De set omvat 18 wielmoeren en  
5 wielmoersloten.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

WIELMOERSLOTENSET IN CHROME (NIET AFGEBEELD)

Ontwikkeld en geproduceerd om te voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen.  
De wielmoersloten zijn een efficiënte manier om uw velgen en banden voor een  
lage prijs optimaal te beschermen tegen diefstal. De set omvat vijf wielmoersloten  
en een sleutel. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

LAND ROVER NAAFKAP

Verfraai uw velgen met deze prachtige naafkappen met Land Rover logo.
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.
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RESERVEWIELCOVER – GLOSS BLACK OF CERES SILVER

Beschermt het op de achterzijde van de auto gemonteerde reservewiel tegen modder en vuil. Deze stijlvolle, kunststof reservewielcover is uitgevoerd in Black, met insert in Gloss Black of Ceres Silver Satin die is voorzien van het karakteristieke 
Land Rover Defender logo. Via een afvoergat aan de onderzijde kan eventueel vocht weglopen. Eenvoudig te monteren met een elastische, zelfverstellende band, waardoor de cover soepel om de band past. 
Beschikbaar voor 90, 110 en 130.

VELGACCESSOIRES
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LET OP

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. Hoewel in deze brochure zo recent mogelijke informatie 
bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een onfeilbare leidraad voor de huidige 
specificaties of beschikbaarheid. Details van specificaties en uitrusting kunnen variëren 
afhankelijk van lokale marktcondities en -eisen, en niet alle producten zijn beschikbaar in 
alle landen. Auto’s die in deze brochure worden getoond kunnen zijn uitgerust met opties 
en accessoires tegen meerprijs. In deze brochure genoemde prijzen waren correct op het 
moment van verschijnen; uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 

Afbeeldingen alleen bedoeld ter illustratie. Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de 
daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen en/of 
producten te bekijken. 

Meer informatie over Land Rover accessoires vindt u op accessories.landrover.com 

De afbeelding op de voorpagina toont de Defender 130 First Edition in Fuji White met 
Extended Bright Pack en 22" ‘Style 5098’ lichtmetalen velgen in Gloss Sparkle Silver. 

De afbeelding op de achterpagina toont de Defender 130 First Edition in Fuji White met 
Extended Bright Pack en 22" ‘Style 5098’ lichtmetalen velgen in Gloss Sparkle Silver. 

Jaguar Land Rover Limited

Registered Office: Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom

Registered in England Number: 1672070

accessories.landrover.com
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