
LAND ROVER ACCESSOIRES

N I E U W E



ERVAAR LAND ROVER

Trouw aan zijn erfgoed, klaar voor de toekomst. Range Rover geeft het goede voorbeeld met het 
vermogen om overal naartoe te kunnen, waardoor u zich overal thuis zult voelen. 

Dankzij de combinatie van adembenemende moderniteit, ongeëvenaarde verfijning en weergaloze 
Land Rover capaciteiten is dit de meest begeerlijke Range Rover ooit gecreëerd. Onze soepelste, 
meest comfortabele wagen tot op heden. 

Zijn sublieme gestalte, geïntegreerde connectiviteit en sereen comfort zullen u het plezier bieden 
van een pure rijervaring die zowel op de weg als offroad moeiteloos vertrouwen geeft.

De personaliseringsopties van de New Range Rover zijn dan ook ontwikkeld om u te laten genieten 
van de meest onvergetelijke ritten.



INLEIDING

De New Range Rover introduceert 
een nieuwe standaard van 
elegantie, verfijning en 
functionaliteit, en is klaar om in 
alle omstandigheden te voldoen 
aan uw reisbehoeften.

U kunt genieten van spectaculaire 
prestaties op de weg en offroad. 
Om te zorgen dat uw auto nog 
meer voldoet aan uw specifieke 
wensen, kunt u hem verder 
personaliseren met Land Rover 
accessoires. 

Net als uw New Range Rover 
zijn onze accessoires speciaal 
ontworpen zodat u het maximale 
uit uw wereld kunt halen.



ZORGVULDIG ONTWORPEN EN ONTWIKKELD

De accessoires voor de New Range Rover zijn 
ontwikkeld door hetzelfde team dat uw wagen 
heeft ontworpen. Zij zijn de experts die elke 
centimeter begrijpen van uw Range Rover én 
met zijn capaciteiten.
Hun expertise stelt hen in staat om accessoires te 
creëren die zowel het algehele design van uw wagen 
completer maken als zijn prestaties optimaliseren.

GETEST VOLGENS DE ZWAARSTE NORMEN

Alle New Range 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 de New Range 
Rover verwacht. Dit garandeert dat ze altijd perfect 
op en bij uw auto passen.
Accessoires worden getest onder extreem warme en 
koude temperaturen om te zorgen dat ze het hele jaar 
door en in alle omstandigheden perfect presteren.
Het testen van de corrosieweerstand garandeert 
dat de accessoires geschikt zijn voor de zware 
klimatologische omstandigheden van bijvoorbeeld 
kustgebieden. Een andere serie tests waarborgt 
de naadloze integratie met de functies van uw 
Range Rover zelf.
Accessoires worden aan de tand gevoeld in een 
serie zorgvuldig ontworpen tests die specifiek 
zijn afgestemd op hun ontwerp, hun functie en 
de materialen waarvan ze zijn gemaakt. 

De tests voor exterieuraccessoires omvatten 
bijvoorbeeld:
–  Blootstelling aan tot wel twee jaar direct zonlicht, 

ook wel de 'Florida verweringstest' genoemd.
–  Een hitte-verouderingstest van 500 uur.
–  Extreme temperatuurtests bij temperaturen 

van -40 °C tot +80 °C.
–  Hitteschok-tests waarbij onderdelen 16 uur lang 

worden gekoeld tot -40 °C, daarna gedurende 
5 minuten worden opgewarmd tot +70 °C.

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

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

KWALITEIT GEGARANDEERD

Voor extra gemoedsrust worden alle nieuwe 
Range Rover accessoires geleverd met een garantie 
van minimaal 12 maanden, maar ze kunnen ook 
worden gedekt door de bestaande garantie van 
uw wagen mits ze worden aangeschaft binnen de 
eerste maand van eigendom of binnen de eerste 
1.600 kilometer (afhankelijk van welke limiet het 
eerst wordt bereikt).
Ga voor meer informatie over accessoires naar 
accessories.landrover.com



EXTERIEUR



Set Uitklapbare Treeplanken

Deze fraaie en slimme uitklapbare treeplanken vergemakkelijken in- en uitstappen en toegang tot het dak. Elke treeplank is afgewerkt in geborsteld roestvrij staal, met lasergeëtst Range Rover logo in de zwarte rubberen treeplankmat en zwarte randafwerking. De planken 
zijn netjes opgeborgen onder de dorpels en klappen automatisch uit bij het openen van de portieren of activering via de afstandsbediening. Worden de portieren gesloten, dan klappen ze automatisch in. De treeplanken zijn gevoelig voor obstakels en klappen niet uit bij 
ingeschakelde offroad-rijhoogte of lage gearing. De automatische modus kan worden uitgeschakeld om toegang tot het dak te verlenen wanneer de portieren gesloten zijn.

EXTERIEURSTYLING



Vaste Treeplanken - Gepolijst Metalen of Zwarte Afwerking

De vaste treeplanken vergemakkelijken in- en uitstappen en verlenen toegang tot het dak. Elke treeplank is afgewerkt in geborsteld roestvrij staal, met lasergeëtst Range Rover logo in de zwarte rubberen treeplankmat en gepolijst metalen of zwarte randafwerking ter 
aanvulling van de exterieurstyling.

EXTERIEURSTYLING



Spatlappen - voor en achter

Spatlappen zijn een geliefde upgrade die helpt tegen opspattend water en het lakwerk beschermt tegen vuil en stof. Ontworpen als aanvulling op de styling van het exterieur van de wagen.

EXTERIEURBESCHERMING



INTERIEUR



SV Bespoke vloermatten

Op maat gemaakte set vloermatten in Ebony met waterdichte rug, voor een hoogwaardige finishing touch die tevens het 
interieur beschermt.

INTERIEURSTYLING

SV Bespoke antimicrobiële vloermatten

Luxueuze, op maat gemaakte, hoogpolige mattenset in Ebony met metalen inzet met Range Rover logo en waterdichte rug. 
Een hoogwaardige finishing touch die tevens het interieur beschermt. De matten zijn gemaakt van 100% gerecycled garen 
en zijn technisch behandeld om bacteriën en schimmels te weren, waaraan ze de benaming ‘antimicrobieel’ te danken hebben. 
Ze zijn gemakkelijk te verwijderen voor reiniging.



Beschermhoes voor de achterbank

Beschermt de achterzijde van de voorzetels, de vloer en de achterbank tegen modder, vuil en slijtage. Kan in de wasmachine 
worden gewassen.

INTERIEURBESCHERMING

Rubber vloermatten

Deze rubber matten met geïntegreerd patroon beschermen het tapijt tegen vuil. Vervaardigd van gerecycled synthetisch rubber, 
dat extra stijfheid en duurzaamheid biedt, en voorzien van een glanzend metalen Range Rover logo.



Rubber bagagevloermat

De vloermat van synthetisch rubber voor de bagageruimte is voorzien van een metalen Range Rover logo. Hij is waterdicht en op maat 
gemaakt om de bagageruimte te beschermen tegen modderige of natte voorwerpen.

Quilted beschermhoes voor de bagageruimte

Deze op maat gemaakte hoes 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 met een geïntegreerde rubber mat 
en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen.

INTERIEURBESCHERMING



INTERIEURBESCHERMING

Beschermhoes voor de gehele bagageruimte

De ideale oplossing om de bagageruimte volledig te beschermen bij het vervoer van grote of vuile voorwerpen. De hoes bedekt 
de zijkanten, de hemelbekleding en de bagageruimtevloer voor totale bescherming tegen natte of vuile spullen zoals laarzen, 
tuinafval of vrijetijdsartikelen. Tijdens het inladen klapt het gepolsterde paneel naar beneden en fungeert als bumperbescherming. 
De bescherming kan stevig aan de bevestigingsogen van de bagageruimte worden vastgemaakt, en is ontworpen om grote 
objecten uit het zicht te houden. Een ritssluiting aan de zijkant zorgt voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte.

Bagagevangnet

Handig bagagevangnet dat een zacht alternatief biedt voor het bagagevangrek. Het beschermt passagiers tegen in de bagageruimte 
opgeborgen voorwerpen. Het net is eenvoudig te bevestigen aan de bevestigingsogen in de vloer en de bevestigingspunten in de 
hemelbekleding van de bagageruimte. Het kan makkelijk worden verwijderd wanneer het niet nodig is. Voldoet aan Europese test- en 
veiligheidsvoorschriften (ECE17).



Activity Key

De Activity Key werkt als een gewone autosleutel, zodat de bestuurder de conventionele sleutel ook thuis kan laten en in plaats 
daarvan deze praktische polsband kan dragen. Ideaal voor personen met een actieve levensstijl of voor omstandigheden wanneer 
het meenemen van een normale sleutel niet handig is. De water- en weerbestendige Activity Key maakt het mogelijk alle portieren 
en de achterklep van de auto veilig te vergrendelen en ontgrendelen, met behulp van het LCD-scherm dat ook de tijd weergeeft. 
Eigenaars kunnen met deze Activity Key ook hun voertuig starten en besturen. Dankzij de zwarte polsband met standaard pinmaat 
is de sleutel gemakkelijk te personaliseren met een 22 mm horlogebandje naar keuze. De Activity Key kan in de auto worden 
opgeladen met de unieke Activity Key USB-lader.

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 wagen. Ontworpen voor laag stroomverbruik en lange opnameduur. 
De dashcam beschikt over full HD-videocamera's aan de voor- en achterzijde.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Click & Play tablethouder met beschermhoes

De Click & Play tablethouder met beschermhoes maakt deel uit van het Click & Go-programma. 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.

Click & Go-basis

Het Click & Go-programma is een systeem met diverse accessoires voor achterpassagiers. 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 Click & Go-accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De basis is gemakkelijk afneembaar 
wanneer deze niet wordt gebruikt.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Click & Work

Click & Work is onderdeel van het Click & Go-programma. Dit uitklapbare tafeltje 
is vooral handig op lange reizen en biedt achterpassagiers een praktisch werkblad 
inclusief bekerhouder. Verstelbaar in hoogte en hoek voor optimaal comfort. 

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE

Click & Hang

Click & Hang maakt deel uit van het Click & Go-programma. Met deze afneembare 
kledinghanger kunt u overhemden en jasjes kreukvrij vervoeren. Tevens voorzien van een 
geïntegreerde haak zodat de kledinghanger ook buiten de wagen kan worden gebruikt.

Click & Hook

Click & Hang is onderdeel van het Click & Go-programma. Deze universele haak 
creëert extra opbergruimte om spullen op te hangen, vooral handig voor handtassen 
of boodschappen.



Rugleuningtas – premium leder

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

Rugleuningtas

Dit handige opbergsysteem voor tegen de achterzijde van de voorzetels biedt verschillende etuis voor het opbergen van 
kleine voorwerpen.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



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.

Elektrische koeltas

Deze koeltas met thermostatische temperatuurregeling wordt gevoed 
via de 12V-aansluiting en heeft een gemakkelijk te reinigen binnenkant. 
Lengte x breedte x hoogte: 38 x 22 x 38 cm. Capaciteit: 14 liter.

Inklapbare organiser

Deze organiser houdt spullen op hun plaats tijdens het rijden. Kan gemakkelijk worden 
opgevouwen wanneer deze niet wordt gebruikt.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Zonnescherm - voorruit

Op maat gemaakt voor de voorruit van de Range Rover en voorzien van het Range Rover logo. Het UV-werende zonnescherm 
reflecteert zonlicht en helpt het interieur koeler te houden bij warm weer. 

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.

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE



Kinderzitje – categorie 0+

Voor baby's van 0 tot 13 kg (geboorte - ca. 12-15 maanden). Met Land Rover logo. 
Achterwaarts gerichte montage op buitenste zitplaatsen achterin. Inclusief zon-/
windkap en gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. Eenvoudig in hoogte verstelbare 
hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare vijfpuntsgordel. Kan worden vastgezet met 
de driepunts veiligheidsgordel van de wagen of de ISOFIX Base van het kinderzitje. 
Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04. 

Kinderzitje – categorie 1

Voor kinderen van 76 - 105 cm lichaamslengte (circa 9 - 22 kg of 15 maanden - 4 jaar). 
Met Land Rover logo. Voorwaarts gerichte montage op achterbank. Gevoerde, in 
wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare 
vijfpuntsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank. Verstelbaar in 
meerdere posities. Uitsluitend ISOFIX-montage. Indicatoren geven aan of het ISOFIX- 
kinderzitje juist is geplaatst. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04. 

Kinderzitje – categorie 2/3

Voor kinderen van 15 - 36 kg (circa 4 - 12 jaar). Met Land Rover logo. Voorwaarts gerichte 
montage op achterbank. Gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare 
hoofdsteun en bovenste gordelgeleiders zorgen voor een goede positionering van de 
veiligheidsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen tegen de flank dankzij diepe, 
gepolsterde zijwangen. Kan worden gemonteerd met de driepunts veiligheidsgordel van 
de wagen of het ISOFIX-systeem. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

VEILIGHEID



Oploopplank voor huisdieren

De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om huisdieren gemakkelijk de bagageruimte 
in en uit te leiden. De huisdieren hoeven niet meer te worden getild – de ideale oplossing voor iedereen die regelmatig honden 
of andere huisdieren vervoert in de bagageruimte. De oprijplaat is geschikt voor huisdieren tot 85 kg en heeft aluminium 
zijpanelen en een kunststof middenstuk met een gripvast oppervlakteprofiel. Rubber voetjes voorkomen dat de oploopplank 
wegglijdt en riempjes bevestigen hem aan de bevestigingsogen van de bagageruimte, voor een lichte maar robuuste en 
praktische oplossing. De oploopplank weegt 8 kg en kan worden opgevouwen en opgeborgen in de meegeleverde opbergtas. 
Lengte x breedte x hoogte: 83 (ingeklapt) / 193 (uitgeklapt) x 41 x 11 cm.

Draagbaar afspoelsysteem

Het draagbare afspoelsysteem is ontworpen voor gebruik buiten de wagen. Het biedt een handige oplossing voor het afspoelen 
van uw huisdier of bijvoorbeeld fietsen of wetsuits voordat u deze in de wagen laadt. Afhankelijk van de gekozen instelling levert 
dit draagbare afspoelsysteem een continue waterstroom van minimaal twee minuten via een meegeleverde slang. Het systeem werkt 
niet op batterijen of externe stroomvoorziening, maar met druk die wordt opgevangen tijdens het vullen uit een waterkraan, en meteen 
ingebouwde handpomp waarmee de gebruiker de druk kan verhogen als de tank niet thuis gevuld wordt. De tank is voorzien van een 
afdekhoes met Land Rover logo en een handgreep, en kan dankzij een extra opbergzak tijdens het vervoer aan de bevestigingsogen 
in de bagageruimte worden vastgemaakt.

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN



Inklapbare reisbench

De inklapbare reisbench vormt een veilige, comfortabele plek voor uw huisdieren tijdens de reis. Ideaal voor wie regelmatig honden 
of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar wagen. De reisbench is gemaakt van duurzaam 600D-nylon en heeft 
een lichtgewicht metalen frame. Het 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. Lengte x breedte x hoogte: 72 x 52 x 52 cm. 

Morsbestendige waterbak

Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg en buiten de wagen. De morsbestendige waterbak heeft een slim design 
waardoor water naar het midden van de bak wordt geleid en niet over de rand spat. De bak is voorzien van een opening waaruit 
uw huisdier altijd kan drinken, een rubber antislip-basis, en een spanband waarmee hij kan worden vastgezet aan de bevestigingsogen 
in de bagageruimte. De waterbak heeft een morsbestendige inhoud van 350 ml. 

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN



Pet care & access pack

De perfecte oplossing voor het gemakkelijk en comfortabel vervoeren van huisdieren – 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. Ideaal voor iedere huisdierbezitter die regelmatig honden of andere 
dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar wagen. 

Pet transportation pack

Handige optie voor het creëren van een comfortabele plek voor het meenemen 
van huisdieren. Snel te plaatsen of te verwijderen. Een combinatie van de inklapbare 
reisbench, morsbestendige waterbak en rubber bagagevloermat.

Pet loadspace protection pack

Ontworpen voor het beschermen van de bagageruimte tegen natte en modderige 
poten. Gemakkelijk schoon te maken. Een combinatie van de quilted beschermhoes 
voor de bagageruimte, het bagagevangrek (vloer tot dak) en de morsbestendige 
waterbak.

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN



DRAGEN & TREKKEN



Dwarsdragers

Deze speciaal voor de Range Rover ontworpen dwarsdragers kunnen rechtstreeks worden bevestigd aan vier onopvallende 
bevestigingspunten in het glazen panoramadak, waardoor er geen dakrails meer nodig zijn. Gemaakt van geanodiseerd aluminium 
voor een hoogwaardige uitstraling en eenvoudig te monteren met de meegeleverde momentsleutel. De dwarsdragers zijn 
afsluitbaar voor extra veiligheid. Voorzien van T-track-design dat montage en demontage van dakdrageraccessoires vergemakkelijkt. 
Het materiaal is getest op bestendigheid tegen corrosie en zware omstandigheden. Getest volgens de normen van City Crash- en in 
overeenstemming met ISO-PAS 11154. Het maximum draagvermogen van de dwarsdragers is 100 kg.

Bagagebox

Dakkoffer met rank, aërodynamisch ontwerp voor minimale luchtweerstand en windgeruis. Vervaardigd van hoogwaardige materialen 
en met Gloss Black afwerking voor duurzaamheid in zware omstandigheden en een elegante uitstraling. Dankzij het tweezijdige open-/
sluitmechanisme kan de bagagebox vanaf beide zijden worden geopend voor extra gebruiksgemak. Met power click-bevestigingen 
met geïntegreerde krachtindicator voor snelle en gemakkelijke montage met één hand. Voor de veiligheid is de bagagebox afsluitbaar, 
met een centrale veiligheidssluiting die ervoor zorgt dat de sleutel pas uit het slot kan worden genomen als alle sluitpunten goed zijn 
gesloten. Met TÜV-certificering en in overeenstemming met City Crash-testcriteria. Uitwendige afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 
1,074 x 861 x 448 mm. Inhoud: 400 liter. Gewicht: 17.5 kg. Het maximum draagvermogen van de bagagebox is 75 kg.

DRAGEN



Watersportartikelendrager

Geschikt voor een surfplank, kiteboard, kano of kajak. Inclusief afsluitbare multi-purpose houder voor roeispanen of peddels. 
Kantelt om op- en afladen te vergemakkelijken. Uitgevoerd met afsluitbare spanbanden en rubber steunen voor optimale 
gewichtsverdeling en bescherming van watersportartikelen en wagen tegen krassen en slijtplekken. Indien gemonteerd, is het 
maximum draagvermogen van de watersportartikelendrager 45 kg.

Ski- en snowboarddrager

De ski- en snowboarddrager is ontworpen om maximaal vier paar ski's of twee snowboards mee te nemen en is voorzien van schuifrails 
voor gemakkelijk op- en afladen. Een rubber greep voorkomt krassen en schade aan uitrusting. Vergrendelt de skispullen aan de 
drager en de drager aan de wagen voor extra veiligheid. Het maximum draagvermogen van de ski- en snowboarddrager is 36 kg.

DRAGEN



Fietsdrager met wielbevestiging

Een op het dak te monteren fietsdrager die eenvoudig op de dwarsdragers kan worden gemonteerd, met snelspanbanden voor 
de wielen die op- en afladen gemakkelijk maken. Dit hoogwaardige product is getest volgens toonaangevende duurzaamheids- en 
veiligheidsnormen waaronder TÜV-certificering (Europese technische inspectie). Houdt de fiets stevig en veilig op zijn plaats met 
vergrendelingen voor de fiets op de fietsdrager, en voor de fietsdrager op de dwarsdragers. Draagt één fiets per houder, en er 
kunnen maximaal drie fietsdragers worden gemonteerd. Het maximum draagvermogen is 20 kg per fietsdrager.

Fietsdrager voor montage op trekhaak

De fietsdrager voor montage op de trekhaak biedt een compacte en stabiele oplossing voor het meenemen van fietsen op wagens 
met een trekhaak. Dit hoogwaardige product is getest volgens toonaangevende duurzaamheids- en veiligheidsnormen waaronder 
TÜV-certificering (Europese technische inspectie). Heeft een met een met één hand te bedienen snelbevestigingssysteem en kan 
via een voetpedaal worden gekanteld voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte, zelfs met fietsen op de drager. De fietsdrager 
is voorzien van kentekenplaathouder en achterlichten, en wordt vergrendeld op de trekhaak. Fietsen kunnen in alle posities veilig op 
de drager worden vastgezet voor extra veiligheid. Wanneer de fietsdrager niet wordt gebruikt, kan deze eenvoudig worden ingeklapt 
en gemakkelijk opgeborgen. De fietsdrager past in de bagageruimte van de meeste auto's. Het maximum draagvermogen van 
uitvoering voor 2 fietsen is 40 kg, dat van de uitvoering voor 3 fietsen is 51 kg (maximaal 20 kg per fiets).

DRAGEN



TREKKEN

Elektrisch uit- en inklapbare trekhaak

De elektrisch uit- en inklapbare trekhaak kan worden bediend met een schakelaar in de bagageruimte of via het touchscreen. 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- en inklapbare trekhaak achter de achterbumper verborgen en verstoort zo niet de fraaie lijnen van de wagen. De 13-polige contactdoos voor de trailer is inbegrepen en eveneens verborgen tenzij uitgeklapt. Inclusief kogeldrukmeetfunctie tot 200 kg. 
Goedgekeurd voor een geremd trailergewicht tot 3.500 kg en een kogeldruk tot 195 kg. Voorzien van unieke Trailer Light Test-functie, waarmee de bestuurder – zelfs wanneer deze alleen is – kan controleren of de trailerverlichting, inclusief rem- en achteruitrijlichten, 
goed functioneren. DeTrailer Light Test-functie wordt ingeschakeld via een schakelaar in de bagageruimte of via het touchscreen, afhankelijk van de specificatie van de auto. Het Trailer Stability Assist-systeem is een extra functie die wordt geactiveerd bij montage van een 
trekhaak. Dit systeem detecteert automatisch wanneer een trailer gevaarlijk gaat slingeren, en helpt de trailer weer onder controle te krijgen door de snelheid gelijkmatig te verlagen door het motorvermogen te beperken en door te remmen.



VELGEN & VELGACCESSOIRES



22" ‘Style 1073’ in Gloss Black

21" ‘Style 5112’20" ‘Style 5134’

22" ‘Style 1073’ in Diamond Turned 
met Dark Grey contrast

20" ‘Style 7020’

22" ‘Style 7023’

21" ‘Style 5112’ in Gloss Black

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

VELGEN

21" ‘Style 7021’ in Diamond Turned 
met Dark Grey contrast



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

VELGEN

23" ‘Style 1074’

SV Bespoke 22" ‘Style 1072’ in Satin Black22" ‘Style 7023’ in Diamond Turned 
met Dark Grey contrast

SV Bespoke gesmeed 23" ‘Style 1079’ 
in Titan Silver en Dark Grey Gloss

23" ‘Style 1075’ in Gloss BlackSV Bespoke 22" ‘Style 1072’ 
in Diamond Turned met Black contrast

SV Bespoke gesmeed 23" ‘Style 1079’ 
in Black en Dark Grey Gloss

23" ‘Style 1075’ in Diamond Turned 
met Dark Grey contrast



VELGACCESSOIRES

Stijlvolle ventieldopjes

Dit exclusieve programma stijlvolle ventieldopjes, beschikbaar in tal van verschillende designs, biedt de mogelijkheid om uw 
lichtmetalen velgen op subtiele wijze te verfraaien.

Naafkap - Silver afwerking

Stijlvolle aanvulling op lichtmetalen velgen. Met Land Rover logo. Ook beschikbaar met Grey of Black afwerking.



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Vaste treeplanken*
De vaste treeplanken vergemakkelijken in- en uitstappen en verlenen toegang tot het dak. Elke treeplank is 
afgewerkt in geborsteld roestvrij staal, met lasergeëtst Range Rover logo in de zwarte rubberen treeplankmat 
en gepolijst metalen of zwarte randafwerking ter aanvulling van de exterieurstyling.

Enkel voor SWB 
Bright afwerking De set bevat twee vaste treeplanken, een linker bevestigingssteun, een rechter 

bevestigingssteun, krikpunten en een set afsluitstrips. 
Voor de montage zijn ook bevestigingsclips en bevestigingsclips voor de 
wielkastpanelen vereist, die apart verkrijgbaar zijn.

VPLKFSS001

Enkel voor SWB 
Black afwerking VPLKFSS002

Set uitklapbare treeplanken*

Deze fraaie en slimme uitklapbare treeplanken vergemakkelijken in- en uitstappen en toegang tot het dak. 
Elke treeplank is afgewerkt in geborsteld roestvrij staal, met lasergeëtst Range Rover logo in de zwarte 
rubberen treeplankmat en zwarte randafwerking. De planken zijn netjes opgeborgen onder de dorpels en 
klappen automatisch uit bij het openen van de portieren of activering via de afstandsbediening. Worden de 
portieren gesloten, dan klappen ze automatisch in. De zijtreden zijn gevoelig voor obstakels en klappen niet 
uit bij ingeschakelde offroad-rijhoogte of lage gearing. De automatische modus kan worden uitgeschakeld 
om toegang tot het dak te verlenen wanneer de portieren gesloten zijn.

Enkel voor SWB De set bevat twee uit-/inklapbare SWB-treeplanken in Black, een linker 
bevestigingssteun, een rechter bevestigingssteun, krikpunten, module, 
modulesteun en bevestigingen voor module en modulesteun. 
Voor de montage zijn ook bevestigingsclips en bevestigingsclips voor 
de wielkastpanelen vereist, die apart verkrijgbaar zijn.

VPLKDSS001

Enkel voor 5-zits LWB VPLKDSS002

Enkel voor 7-zits LWB

De set bevat twee uit-/inklapbare LWB-treeplanken in Black, een linker 
bevestigingssteun, een rechter bevestigingssteun, krikpunten, module en 
bevestigingen voor module. 
Voor de montage zijn ook bevestigingsclips en bevestigingsclips voor de 
wielkastpanelen vereist, die apart verkrijgbaar zijn.

VPLKDSS003

Bevestigingsclips De bevestigingsclips zijn vereist voor de montage van vaste treeplanken en uitklapbare treeplanken. Verkrijgbaar als pack. LR112137

Bevestigingsclips voor wielkastpanelen De bevestigingsclips voor de wielkastpanelen zijn vereist voor de montage van vaste treeplanken en 
uitklapbare treeplanken. Los verkrijgbaar. LR032984

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Gloss Black spatlappen Spatlappen zijn een geliefde upgrade die helpt tegen opspattend water en het lakwerk beschermt tegen vuil 
en stof. Ontworpen als aanvulling op de styling van het exterieur van de wagen.

Voor
Verkrijgbaar als paar. Inclusief montagekit.

VPLKP0501

Achter VPLKP0502

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 worden omgebouwd tot zonnescherm door de zijkanten weg te rollen en vast te zetten.
De luifel is ontworpen voor wagens met of zonder dakrails en biedt de flexibiliteit om tegen een van de 
zijkanten of tegen de achterzijde van de auto 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. Dit verbetert niet alleen de zichtbaarheid overdag, maar ook 's nachts doordat de reflecterende 
eigenschappen struikelgevaar minimaliseren. De luifel is groot genoeg voor een kampeertafel en 
-stoelen, en biedt een stahoogte van maximaal 2 meter, afhankelijk van de hoogte van de wagen. 
Afmetingen opgevouwen (lengte x breedte x hoogte): ca. 50 x 27 x 27 cm. Afmetingen opgezet 
(lengte x breedte x hoogte): ca. 210 x 240 x 220 cm – exclusief scheerlijnen. 

VPLEP0432

EXTERIEURSTYLING

EXTERIEURBESCHERMING

*De montage van treeplanken kan van invloed zijn op de offroad-capaciteiten van de wagen. 

EXTERIEUR



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

SV Bespoke antimicrobiële vloermatten

Luxueuze, op maat gemaakte, hoogpolige mattenset in Ebony met metalen inzet met Range Rover logo 
en waterdichte rug. Een hoogwaardige finishing touch die tevens het interieur beschermt. De matten zijn 
gemaakt van 100% gerecycled garen en zijn technisch behandeld om bacteriën en schimmels te weren, 
waaraan ze de benaming ‘antimicrobieel’ te danken hebben. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen voor reiniging.

Enkel voor SWB
Ook geschikt voor wagens met Executive Class Seating achterin. 
Verkrijgbaar als set van vier.

VPLKS0633PVJ

Enkel voor 5-zits LWB VPLKS0635PVJ

Enkel voor 7-zits LWB VPLKS0631PVJ

SV Bespoke vloermatten Op maat gemaakte set vloermatten in Ebony met waterdichte rug, voor een hoogwaardige finishing touch 
die tevens het interieur beschermt.

Enkel voor SWB
Ook geschikt voor wagens met Executive Class Seating achterin. 
Verkrijgbaar als set van vier.

LR151461

Enkel voor 5-zits LWB LR151463

Enkel voor 7-zits LWB LR151465

INTERIEURSTYLING

INTERIEUR



INTERIEURBESCHERMING
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Beschermhoes voor de achterbank Beschermt de achterzijde van de voorzetels, de vloer en de achterbank tegen modder, vuil en slijtage. 
Kan in de wasmachine worden gewassen. VPLVS0312

Rubber vloermatten
De rubber matten met geïntegreerd patroon beschermen het tapijt tegen vuil. Vervaardigd van 
gerecycled synthetisch rubber, dat extra stijfheid en duurzaamheid biedt, en voorzien van een 
glanzend metalen Range Rover logo.

Enkel voor SWB
Ook geschikt voor wagens met Executive Class Seating achterin. 
Verkrijgbaar als set van vier.

VPLKS0627

Enkel voor 5-zits LWB VPLKS0629

Enkel voor 7-zits LWB VPLKS0622

Rubber bagagevloermat
De vloermat van synthetisch rubber voor de bagageruimte is voorzien van een metalen 
Range Rover logo. Hij is waterdicht en op maat gemaakt om de bagageruimte te beschermen 
tegen modderige of natte voorwerpen.

Enkel voor SWB
Ook geschikt voor wagens met Executive Class Seating achterin. 
Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer.

VPLKS0625

Enkel voor 5-zits LWB VPLKS0623

Enkel voor 7-zits LWB VPLKS0624

Quilted beschermhoes voor de bagageruimte
Deze op maat gemaakte hoes 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 
met een geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen.

Enkel voor SWB en 5-zits LWB Kan niet worden gecombineerd met Executive Class Seating achterin. 
Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer.

VPLKS0640

Enkel voor 7-zits LWB VPLKS0638

Enkel voor wagens met 
Executive Class Seating achterin

Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer. VPLKS0639

Beschermhoes voor de gehele bagageruimte

De ideale oplossing om de bagageruimte volledig te beschermen bij het vervoer van grote of vuile 
voorwerpen. De hoes bedekt de zijkanten, de hemelbekleding en de bagageruimtevloer voor totale 
bescherming tegen natte of vuile spullen zoals laarzen, tuinafval of vrijetijdsartikelen. Tijdens het inladen klapt 
het gepolsterde paneel naar beneden en fungeert als bumperbescherming. De bescherming kan stevig aan 
de bevestigingsogen van de bagageruimte worden vastgemaakt, en is ontworpen om grote objecten uit het 
zicht te houden. Een ritssluiting aan de zijkant zorgt voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte.

Ook geschikt voor wagens met Executive Class Seating achterin. 
Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer.

VPLRS0410

Bagagevangrek, vloer tot dak

Het bagagevangrek is ontworpen om de bagageruimte af te scheiden van de passagiersruimte van 
het voertuig. Het is op maat gemaakt voor het voertuig en biedt volledige bescherming van vloer tot 
dak. Gemakkelijk te monteren en te verwijderen zonder gereedschap. Voldoet aan de Europese test- 
en veiligheidsvoorschriften (ECE17).

Voor SWB, 5-zits LWB en 7-zits LWB Kan niet worden gecombineerd met Executive Class Seating achterin. 
Kan niet worden gecombineerd met hoedenplank. VPLKS0644

Bagagevangnet

Handig bagagevangnet dat een zacht alternatief biedt voor het bagagevangrek. Het beschermt 
passagiers tegen in de bagageruimte opgeborgen voorwerpen. Het net is eenvoudig te bevestigen aan 
de bevestigingsogen in de vloer en de bevestigingspunten in de hemelbekleding van de bagageruimte. 
Het kan makkelijk worden verwijderd wanneer het niet nodig is. Voldoet aan Europese test- en 
veiligheidsvoorschriften (ECE17).

VPLKS0614

INTERIEUR



*De Activity Key werkt met keyless entry, zodat de eigenaar bij auto's met deze functie het LCD-scherm niet hoeft te gebruiken om de auto te ontgrendelen.  **Alleen beschikbaar op bepaalde voertuigen, neem contact op met uw Land Rover dealer voor meer informatie. Om de 12V-accu te sparen, kan het nodig zijn deze functie op sommige 
voertuigen uit te schakelen. iPad is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Activity Key

De Activity Key werkt als een gewone wagensleutel, zodat de bestuurder de conventionele sleutel ook thuis 
kan laten en in plaats daarvan deze praktische polsband kan dragen. Ideaal voor personen met een actieve 
levensstijl of voor omstandigheden wanneer het meenemen van een normale sleutel niet handig is. De water- 
en weerbestendige Activity Key maakt het mogelijk alle portieren en de achterklep van de wagen veilig te 
vergrendelen en ontgrendelen, met behulp van het LCD-scherm* dat ook de tijd weergeeft. Eigenaars kunnen 
met deze Activity Key ook hun voertuig starten en besturen. Dankzij de zwarte polsband met standaard 
pinmaat is de sleutel gemakkelijk te personaliseren met een 22 mm horlogebandje naar keuze. De Activity 
Key kan in de wagen worden opgeladen met de unieke Activity Key USB-lader.

Polsband, 434 MHz Ook is er een Activity Key laadkabel verkrijgbaar, die apart kan worden besteld. LR147249

Met de Activity Key oplaadkabel, die uniek is voor Land Rover, kan de Activity Key polsband in de auto 
worden opgeladen. Activity Key laadkabel LR154899

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 
wagen. Ontworpen voor laag stroomverbruik en lange opnameduur. De dashcam beschikt over full 
HD-videocamera's aan de voor- en achterzijde.

- De frontcamera is afneembaar en heeft een vaste richthoek.  
- De achtercamera is vast bevestigd, maar met een verstelbare richthoek.  
- G-sensoren activeren de camera in het geval van een ongeluk of harde remmanoeuvre.  
- Geïntegreerd radarsysteem** activeert de camera wanneer uw geparkeerde wagen wordt benaderd.  
- Handmatige opnamefunctie stelt de gebruiker in staat om ook op andere momenten opnames te maken. 
-  Via de geïntegreerde GPS-functie kunnen snelheids- en locatiegegevens worden toegevoegd aan de videobestanden, 

waarmee gedetailleerde registraties van elk event kunnen worden gecreëerd.
-  Inclusief 32 GB SD-kaart voor opslag van opnames.
-  Opnames kunnen worden bekeken en bediend via de optionele Apple of Android smartphone-apps of via een webbrowser.
Kan niet worden gecombineerd met het zonnescherm.

VPLKV0134

Click & Go-basis

Het Click & Go-programma is een systeem met diverse accessoires voor achterpassagiers. De veelzijdige 
Click & Go-basis wordt bevestigd aan de hoofdsteunstijlen van de voorzetels en kan worden uitgebreid 
met bevestigingen voor tablets, tassen, shirts of jassen. Overige Click & Go-accessoires zijn afzonderlijk 
verkrijgbaar. De basis is gemakkelijk afneembaar wanneer deze niet wordt gebruikt.

Vereist voor het bevestigen van overige Click & Go-accessoires. 
Niet toepasbaar op premium voorzetels. 
Kan niet worden gecombineerd met 11,4" Rear Seat Entertainment systeem.

VPLRS0388

Click & Hang
Click & Hang maakt deel uit van het Click & Go-programma. Met deze afneembare kledinghanger 
kunt u overhemden en jasjes kreukvrij vervoeren. Tevens voorzien van een geïntegreerde haak zodat 
de kledinghanger ook buiten de wagen kan worden gebruikt. 

Click & Go-basis vereist voor bevestiging. 
Niet toepasbaar op premium voorzetels. 
Kan niet worden gecombineerd met 11,4" Rear Seat Entertainment systeem.

VPLRS0390

Click & Hook Click & Hang is onderdeel van het Click & Go-programma. Deze universele haak creëert extra opbergruimte 
om spullen op te hangen, vooral handig voor handtassen of boodschappen. VPLGS0593

Click & Work
Click & Work is onderdeel van het Click & Go-programma. Dit uitklapbare tafeltje is vooral handig op lange 
reizen en biedt achterpassagiers een praktisch werkblad inclusief bekerhouder. Verstelbaar in hoogte en hoek 
voor optimaal comfort. 

VPLRS0395

Click & Play tablethouder 
De Click & Play tablethouder maakt deel uit van het Click & Go-programma. 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. 

Click & Go-basis vereist voor bevestiging. 
Niet toepasbaar op premium voorzetels. 
Kan niet worden gecombineerd met 11,4" Rear Seat Entertainment systeem. 
Voor het bevestigen van een tablet is een beschermhoes vereist, die apart 
verkrijgbaar is.

VPLKE0061

Click & Play beschermhoes
De Click & Play beschermhoes maakt deel uit van het Click & Go-programma. De rubber beschermhoes met 
logo is vereist voor het plaatsen van een tablet en wordt geleverd met een beschermfolie om ervoor te zorgen 
dat de tablet stevig op zijn plaats blijft en bestand is tegen stoten.

Enkel voor iPad 5 en 6 met 9,7" scherm
Click & Go-basis vereist voor bevestiging. 
Niet toepasbaar op premium voorzetels. 
Kan niet worden gecombineerd met 11,4" Rear Seat Entertainment systeem.

VPLKE0062

Enkel voor iPad Air 2 VPLKE0063

Enkel voor iPad Pro met 9,7" scherm VPLKE0064

FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE

INTERIEUR



FUNCTIONALITEIT & TECHNOLOGIE (VERVOLG)
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Rugleuningtas Dit handige opbergsysteem voor tegen de achterzijde van de voorstoelen biedt verschillende etuis voor het 
opbergen van kleine voorwerpen. VPLVS0181

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

VPLVS0182

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.

Kan niet worden gecombineerd met Executive Class Seating achterin. VPLVS0176

Elektrische koeltas Deze koeltas met thermostatische temperatuurregeling wordt gevoed via de 12V-aansluiting en heeft een 
gemakkelijk te reinigen binnenkant. Lengte x breedte x hoogte: 380 x 220 x 380 mm. Capaciteit: 14 liter. VPLZS0529

Zonnescherm - voorruit Op maat gemaakt voor de voorruit van de Range Rover en voorzien van het Range Rover logo. 
Het UV-werende zonnescherm reflecteert zonlicht en helpt het interieur koeler te houden bij warm weer. Kan niet worden gecombineerd met dashcam. VPLKS0645

Inklapbare organiser Deze organiser houdt spullen op hun plaats tijdens het rijden. Kan gemakkelijk worden opgevouwen wanneer 
deze niet wordt gebruikt. VPLVS0175

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. Enkel voor 5-zits Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 

geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer. VPLKS0613

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 draagbare afspoelsysteem een continue waterstroom 
van minimaal twee minuten via een meegeleverde slang. Het systeem werkt niet op batterijen of externe 
stroomvoorziening, maar met druk die wordt opgevangen tijdens het vullen uit een waterkraan, en meteen 
ingebouwde handpomp waarmee de gebruiker de druk kan verhogen als de tank niet thuis gevuld wordt. 
De tank is voorzien van een afdekhoes met Land Rover logo en een handgreep, en kan dankzij een extra 
opbergzak tijdens het vervoer aan de bevestigingsogen in de bagageruimte worden vastgemaakt.

VPLCS0598

Oploopplank voor huisdieren

De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om huisdieren gemakkelijk 
de bagageruimte in en uit te leiden. De huisdieren hoeven niet meer te worden getild – de ideale oplossing 
voor iedereen die regelmatig honden of andere huisdieren vervoert in de bagageruimte. De oprijplaat is 
geschikt voor huisdieren tot 85 kg en heeft aluminium zijpanelen en een kunststof middenstuk met een 
gripvast oppervlakteprofiel. Rubber voetjes voorkomen dat de oploopplank wegglijdt en riempjes bevestigen 
hem aan de bevestigingsogen van de bagageruimte, voor een lichte maar robuuste en praktische oplossing. 
De oploopplank weegt 8 kg en kan worden opgevouwen en opgeborgen in de meegeleverde opbergtas. 
Lengte x breedte x hoogte: 83 (ingeklapt)/193 (uitgeklapt) x 41 x 11 cm.

Breed VPLRS0517

Inklapbare reisbench

De inklapbare reisbench vormt een veilige, comfortabele plek voor uw huisdieren tijdens de reis. Ideaal voor 
wie regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto. De reisbench is gemaakt 
van duurzaam 600D-nylon en heeft een lichtgewicht metalen frame. Het 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. Lengte x breedte x hoogte: 72 x 52 x 52 cm. 

VPLCS0520

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. De bak is 
voorzien van een opening waaruit uw huisdier altijd kan drinken, een rubber antislip-basis, en een spanband 
waarmee hij kan worden vastgezet aan de bevestigingsogen in de bagageruimte. De waterbak heeft een 
morsbestendige inhoud van 350 ml. 

VPLCS0518

INTERIEUR



*Kinderen zitten veiliger wanneer ze goed vastgezet achter in de auto meereizen.  **Het aan boord hebben van een gevarendriehoek, EHBO-set en brandblusser is een wettelijke vereiste in diverse landen. 

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Kinderzitjes*

categorie 0+. Voor baby's van 0 tot 13 kg (geboorte - ca. 12-15 maanden). Met Land Rover logo. Achterwaarts 
gerichte montage op buitenste zitplaatsen achterin. Inclusief zon-/windkap en gevoerde, in wasmachine 
wasbare hoes. Eenvoudig in hoogte verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk verstelbare vijfpuntsgordel. Kan 
worden vastgezet met de driepunts veiligheidsgordel van de auto of de ISOFIX Base van het kinderzitje. 
Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R44-04.

Kan worden gecombineerd met de ISOFIX Base – VPLRS0396. VPLRS0397

categorie 1. Voor kinderen van 76 - 105 cm lichaamslengte (circa 9 - 22 kg of 15 maanden - 4 jaar). Met Land 
Rover logo. i-Size. Voorwaarts gerichte montage op achterbank. Gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. 
Gemakkelijk in hoogte verstelbare hoofdsteun en vijfpuntsgordel. Verbeterde bescherming bij aanrijdingen 
tegen de flank. Verstelbaar in meerdere posities. Uitsluitend ISOFIX-montage. Indicatoren geven aan of het 
ISOFIX- kinderzitje juist is geplaatst. Goedgekeurd volgens de Europese norm ECE R129/01. 

Met ISOFIX-systeem dat het zitje direct aan de ISOFIX-bevestigingspunten 
van de wagen verankert. VPLRS0578

categorie 2/3. Voor kinderen van 15 - 36 kg (circa 4 - 12 jaar). Met Land Rover logo. Voorwaarts gerichte 
montage op achterbank. Gevoerde, in wasmachine wasbare hoes. In hoogte verstelbare hoofdsteun en 
bovenste gordelgeleiders zorgen voor een goede positionering van de veiligheidsgordel. Verbeterde 
bescherming bij aanrijdingen tegen de flank dankzij diepe, gepolsterde zijwangen. Kan worden gemonteerd 
met de driepunts veiligheidsgordel van de auto of het ISOFIX-systeem. Goedgekeurd volgens de Europese 
norm ECE R44-04.

Inclusief ISOFIX-systeem dat het zitje direct aan de ISOFIX-bevestigingspunten 
van de wagen verankert. VPLRS0610

Kinderzitje - ISOFIX Base* ISOFIX Base voor gebruik met het kinderzitje – Categorie 0+ (geboorte – 13 kg) VPLRS0397. VPLRS0396

Brandblusser - 1 kg** Poederblusser. Wordt geleverd met montagebeugel. Voor bevestiging aan de onderzijde van de voorzetel. VPLVS0122

Gevarendriehoek** Belangrijk in noodsituaties. Kan worden opgeborgen in de bagageruimte. LR153985

EHBO-set** Voor het onderweg behandelen van lichte verwondingen. LR081745

VEILIGHEID

INTERIEUR



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Oploopplank voor huisdieren

De oploopplank voor huisdieren heeft de optimale afmetingen en oploophoek om huisdieren gemakkelijk 
de bagageruimte in en uit te leiden. De huisdieren hoeven niet meer te worden getild – de ideale oplossing 
voor iedereen die regelmatig honden of andere huisdieren vervoert in de bagageruimte. De oprijplaat is 
geschikt voor huisdieren tot 85 kg en heeft aluminium zijpanelen en een kunststof middenstuk met een 
gripvast oppervlakteprofiel. Rubber voetjes voorkomen dat de oploopplank wegglijdt en riempjes bevestigen 
hem aan de bevestigingsogen van de bagageruimte, voor een lichte maar robuuste en praktische oplossing. 
De oploopplank weegt 8 kg en kan worden opgevouwen en opgeborgen in de meegeleverde opbergtas. 
Lengte x breedte x hoogte: 83 (ingeklapt)/193 (uitgeklapt) x 41 x 11 cm.

Breed VPLRS0517

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 draagbare afspoelsysteem een continue waterstroom 
van minimaal twee minuten via een meegeleverde slang. Het systeem werkt niet op batterijen of externe 
stroomvoorziening, maar met druk die wordt opgevangen tijdens het vullen uit een waterkraan, en meteen 
ingebouwde handpomp waarmee de gebruiker de druk kan verhogen als de tank niet thuis gevuld wordt. 
De tank is voorzien van een afdekhoes met Land Rover logo en een handgreep, en kan dankzij een extra 
opbergzak tijdens het vervoer aan de bevestigingsogen in de bagageruimte worden vastgemaakt.

VPLCS0598

Inklapbare reisbench

De inklapbare reisbench vormt een veilige, comfortabele plek voor uw huisdieren tijdens de reis. Ideaal voor 
wie regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn auto. De reisbench is gemaakt 
van duurzaam 600D-nylon en heeft een lichtgewicht metalen frame. Het 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. Lengte x breedte x hoogte: 72 x 52 x 52 cm. 

VPLCS0520

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. De bak is 
voorzien van een opening waaruit uw huisdier altijd kan drinken, een rubber antislip-basis, en een spanband 
waarmee hij kan worden vastgezet aan de bevestigingsogen in de bagageruimte. De waterbak heeft een 
morsbestendige inhoud van 350 ml. 

VPLCS0518

Quilted beschermhoes voor de bagageruimte
Deze op maat gemaakte hoes 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 
met een geïntegreerde rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon te vegen.

Enkel voor SWB en 5-zits LWB
Kan niet worden gecombineerd met Executive Class Seating achterin. 
Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer.

VPLKS0640

Enkel voor 7-zits LWB VPLKS0638

Enkel voor wagens met 
Executive Class Seating achterin

Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer. VPLKS0639

Rubber bagagevloermat
De vloermat van synthetisch rubber voor de bagageruimte is voorzien van een metalen Range Rover logo. 
Hij is waterdicht en op maat gemaakt om de bagageruimte te beschermen tegen modderige of natte 
voorwerpen.

Enkel voor SWB
Ook geschikt voor wagens met Executive Class Seating achterin. 
Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer.

VPLKS0625

Enkel voor 5-zits LWB VPLKS0623

Enkel voor 7-zits LWB VPLKS0624

Bagagevangrek, vloer tot dak

Het bagagevangrek is ontworpen om honden of andere dieren veilig in de bagageruimte te kunnen 
vervoeren en om de bagageruimte af te scheiden van de passagiersruimte van het voertuig. Het is op maat 
gemaakt voor het voertuig en biedt volledige bescherming van vloer tot dak. Gemakkelijk te monteren en te 
verwijderen zonder gereedschap. Voldoet aan de Europese test- en veiligheidsvoorschriften (ECE17).

Voor SWB, 5-zits LWB en 7-zits LWB Kan niet worden gecombineerd met Executive Class Seating achterin. Kan niet 
worden gecombineerd met hoedenplank. VPLKS0644

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN

INTERIEUR



ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN (VERVOLG)
PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Pet care & access pack

De perfecte oplossing voor het gemakkelijk en comfortabel vervoeren van huisdieren – 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. Ideaal voor iedere 
huisdierbezitter die regelmatig honden of andere dieren vervoert in de bagageruimte van zijn of haar auto. 

Enkel voor SWB en 5-zits LWB
Kan niet worden gecombineerd met Executive Class Seating achterin. Kan niet 
worden gecombineerd met hoedenplank. 
Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer.

VPLKS0644 
VPLKS0640 
VPLRS0517 
VPLCS0598

Enkel voor 7-zits LWB

VPLKS0644 
VPLKS0638 
VPLRS0517 
VPLCS0598

Pet loadspace protection pack
Ontworpen voor het beschermen van de bagageruimte tegen natte en modderige poten. 
Gemakkelijk schoon te maken. Een combinatie van de quilted beschermhoes voor de bagageruimte, 
het bagagevangrek (vloer tot dak) en de morsbestendige waterbak.

Enkel voor SWB en 5-zits LWB Kan niet worden gecombineerd met Executive Class Seating achterin. Kan niet 
worden gecombineerd met hoedenplank. 
Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer.

VPLKS0644 
VPLKS0640 
VPLCS0518

Enkel voor 7-zits LWB
VPLKS0644 
VPLKS0638 
VPLCS0518

Pet transportation pack
Handige optie voor het creëren van een comfortabele plek voor het meenemen van huisdieren. 
Snel te plaatsen of te verwijderen. Een combinatie van de inklapbare reisbench, morsbestendige 
waterbak en rubber bagagevloermat. 

Enkel voor SWB

Ook geschikt voor wagens met Executive Class Seating achterin. 
Voor voertuigen die uitgerust zijn met een flexibele laadvloer, is de mat alleen 
geschikt voor gebruik bij een platte laadvloer.

VPLCS0520 
VPLKS0625 
VPLCS0518

Enkel voor 5-zits LWB
VPLCS0520 
VPLKS0624 
VPLCS0518

Enkel voor 7-zits LWB
VPLCS0520 
VPLKS0623 
VPLCS0518

INTERIEUR



*Gebruikers dienen er altijd voor te zorgen dat de maximum daklast niet wordt overschreden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het dakdraagvermogen van uw auto. Objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden geplaatst kunnen een invloed hebben op de ontvangstkwaliteit 
en daarmee op de werking van navigatiesysteem en DAB+-tuner (indien aanwezig). Sommige dakaccessoires kunnen het openen van het schuifdak van de auto verhinderen. Bij het openen van het dak moet voorzichtig te werk worden gegaan om te voorkomen dat het tegen voorwerpen bovenop de auto stoot.

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Dwarsdragers*

Deze speciaal voor de Range Rover ontworpen dwarsdragers kunnen rechtstreeks worden bevestigd aan 
vier onopvallende bevestigingspunten in het glazen panoramadak, waardoor er geen dakrails meer nodig 
zijn. Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor een hoogwaardige uitstraling en eenvoudig te monteren 
met de meegeleverde momentsleutel. De dwarsdragers zijn afsluitbaar voor extra veiligheid. Voorzien van 
T-track-design dat montage en demontage van dakdrageraccessoires vergemakkelijkt. Het materiaal is getest 
op bestendigheid tegen corrosie en zware omstandigheden. Getest volgens de normen van City Crash- en in 
overeenstemming met ISO-PAS 11154. Het maximum draagvermogen van de dwarsdragers is 100 kg.

VPLKR0188

Watersportartikelendrager*

Geschikt voor een surfplank, kiteboard, kano of kajak. Inclusief afsluitbare multi-purpose houder voor 
roeispanen of peddels. Kantelt om op- en afladen te vergemakkelijken. Uitgevoerd met afsluitbare 
spanbanden en rubber steunen voor optimale gewichtsverdeling en bescherming van watersportartikelen 
en auto tegen krassen en slijtplekken. Indien gemonteerd, is het maximum draagvermogen van de 
watersportartikelendrager 45 kg.

Dwarsdragers zijn benodigd voor montage. VPLGR0107

Bagagebox*

Dakkoffer met rank, aërodynamisch ontwerp voor minimale luchtweerstand en windgeruis. 
Vervaardigd van hoogwaardige materialen en met Gloss Black afwerking voor duurzaamheid in zware 
omstandigheden en een elegante uitstraling. Dankzij het tweezijdige open-/sluitmechanisme kan de 
bagagebox vanaf beide zijden worden geopend voor extra gebruiksgemak. Met power click-bevestigingen 
met geïntegreerde krachtindicator voor snelle en gemakkelijke montage met één hand. Voor de veiligheid is 
de bagagebox afsluitbaar, met een centrale veiligheidssluiting die ervoor zorgt dat de sleutel pas uit het slot 
kan worden genomen als alle sluitpunten goed zijn gesloten. Met TÜV-certificering en in overeenstemming 
met City Crash-testcriteria. Uitwendige afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 1,074 x 861 x 448 mm. 
Inhoud: 400 liter. Gewicht: 17.5 kg. Het maximum draagvermogen van de bagagebox is 75 kg.

Dwarsdragers zijn benodigd voor montage. VPLZR0191

Ski- en snowboarddrager

De ski- en snowboarddrager is ontworpen om maximaal vier paar ski's of twee snowboards mee te nemen 
en is voorzien van schuifrails voor gemakkelijk op- en afladen. Een rubber greep voorkomt krassen en schade 
aan uitrusting. Vergrendelt de skispullen aan de drager en de drager aan de auto voor extra veiligheid. 
Het maximum draagvermogen van de ski- en snowboarddrager is 36 kg.

Dwarsdragers zijn benodigd voor montage. VPLZR0187

Fietsdrager met wielbevestiging*

Een op het dak te monteren fietsdrager die eenvoudig op de dwarsdragers kan worden gemonteerd, 
met snelspanbanden voor de wielen die op- en afladen gemakkelijk maken. Dit hoogwaardige product 
is getest volgens toonaangevende duurzaamheids- en veiligheidsnormen waaronder TÜV-certificering 
(Europese technische inspectie). Houdt de fiets stevig en veilig op zijn plaats met vergrendelingen voor 
de fiets op de fietsdrager, en voor de fietsdrager op de dwarsdragers. Draagt één fiets per houder, en 
er kunnen maximaal drie fietsdragers worden gemonteerd. Het maximum draagvermogen is 20 kg per 
fietsdrager.

Dwarsdragers zijn benodigd voor montage. Alle fietsen moeten naar voren 
gericht zijn. De breedte van het fietsstuur kan het maximale draagvermogen 
verminderen.

VPLZR0186

Fietsdrager voor montage op trekhaak

De fietsdrager voor montage op de trekhaak biedt een compacte en stabiele oplossing voor het meenemen 
van fietsen op auto's met een trekhaak. Dit hoogwaardige product is getest volgens toonaangevende 
duurzaamheids- en veiligheidsnormen waaronder TÜV-certificering (Europese technische inspectie). 
Heeft een met een met één hand te bedienen snelbevestigingssysteem en kan via een voetpedaal worden 
gekanteld voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte, zelfs met fietsen op de drager. De fietsdrager is 
voorzien van kentekenplaathouder en achterlichten, en wordt vergrendeld op de trekhaak. Fietsen kunnen in 
alle posities veilig op de drager worden vastgezet voor extra veiligheid. Wanneer de fietsdrager niet wordt 
gebruikt, kan deze eenvoudig worden ingeklapt en gemakkelijk opgeborgen. De fietsdrager past in de 
bagageruimte van de meeste auto's. Het maximum draagvermogen van uitvoering voor 2 fietsen is 40 kg, 
dat van de uitvoering voor 3 fietsen is 51 kg (maximaal 20 kg per fiets).

Voor 2 fietsen

Inclusief fietsdrager en hitteschild. 
Alleen van toepassing op auto's met elektrisch uit-/inklapbare trekhaak.

VPLYR0182

Voor 3 fietsen VPLYR0184

DRAGEN

DRAGEN & TREKKEN



TREKKEN

Let op: de trekhaakbekabeling is niet geschikt voor caravans, trailers of verlichtingsbalken met LED-achterlichten. Er is echter een minimum stroomsterkte vereist die sommige extra verlichting niet ondersteunt. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de minimum en maximum elektrische belasting die wordt ondersteund. 

PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Elektrisch uit- en inklapbare trekhaak

Elektrisch uit- en inklapbare trekhaak 
De elektrisch uit- en inklapbare trekhaak kan worden bediend met een schakelaar in de bagageruimte of 
via het touchscreen. 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- en inklapbare trekhaak achter de 
achterbumper verborgen en verstoort zo niet de fraaie lijnen van de wagen. De 13-polige contactdoos voor 
de trailer is inbegrepen en eveneens verborgen tenzij uitgeklapt. Inclusief kogeldrukmeetfunctie tot 200 kg. 
Goedgekeurd voor een geremd trailergewicht tot 3.500 kg en een kogeldruk tot 195 kg. Voorzien van unieke 
Trailer Light Test-functie, waarmee de bestuurder – zelfs wanneer deze alleen is – kan controleren of de 
trailerverlichting, inclusief rem- en achteruitrijlichten, goed functioneren. De trailer Light Test-functie wordt 
ingeschakeld via een schakelaar in de bagageruimte of via het touchscreen, afhankelijk van de specificatie 
van de wagen. Het Trailer Stability Assist-systeem is een extra functie die wordt geactiveerd bij montage van 
een trekhaak. Dit systeem detecteert automatisch wanneer een trailer gevaarlijk gaat slingeren, en helpt de 
trailer weer onder controle te krijgen door de snelheid gelijkmatig te verlagen door het motorvermogen te 
beperken en door te remmen. De set omvat een trekhaak, een trekhaakkabelboom, een trekhaakmodule, 
een modulesteun, de bevestigingen voor de module en de modulesteun, en een achterskirt.

Enkel voor SWB

Kit bevat achterskirt in Atlas.

VPLKEDT001

Enkel voor 5-zits LWB VPLKEDT003

Enkel voor 7-zits LWB VPLKEDT005

Enkel voor SWB

Kit bevat achterskirt in Graphite Atlas. Aanbevolen voor voertuigen uitgerust 
met Black Pack.

VPLKEDT002

Enkel voor 5-zits LWB VPLKEDT004

Enkel voor 7-zits LWB VPLKEDT006

CONTACTDOOS-ADAPTER, 13-POLIG NAAR 12N Adapter om de 13-polige contactdoos van de auto geschikt te maken voor een 12N-stekker van een trailer. VPLVT0064

CONTACTDOOS-ADAPTER, 13-POLIG NAAR 12N/12S
Adapter om de 13-polige contactdoos van de auto geschikt te maken voor een 12N/12S-stekker van een 
trailer. Biedt voeding voor achterlichten van trailer en aparte voeding van interieurverlichting en -uitrusting, 
indien aanwezig.

VPLHT0060

DRAGEN & TREKKEN



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.
20" ‘Style 5134’ 

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

Kan niet worden gecombineerd met SV LR158039

20" ‘Style 7020’ Kan niet worden gecombineerd met SV Voor banden met 255 breedte LR153233

20" ‘Style 7020’ Kan niet worden gecombineerd met SV Voor banden met 275 breedte LR153235

21" ‘Style 5112’ LR153236

21" ‘Style 5112’ in Gloss Black Exclusieve legering, alleen verkrijgbaar als 
accessoire bij uw Land Rover verdeler. VPLKW0155

21" ‘Style 7021’ in Diamond Turned met 
Dark Grey contrast LR153238

22" ‘Style 1073’ in Gloss Black LR153241

22" ‘Style 1073’ in Diamond Turned met 
Dark Grey contrast LR153242

22" ‘Style 7023’ LR153240

22" ‘Style 7023’ in Diamond Turned met 
Dark Grey contrast LR153239

SV Bespoke 22" ‘Style 1072’ in Diamond Turned met 
Black contrast LR153249

SV Bespoke 22" ‘Style 1072’ in Satin Black Alleen verkrijgbaar als accessoire bij uw Land Rover verdeler. VPLKW0159

23" ‘Style 1075’ in Gloss Black LR153246

23" ‘Style 1075’ in Diamond Turned met 
Dark Grey contrast LR153247

23" ‘Style 1074’ LR153244

SV Bespoke gesmeed 23" ‘Style 1079’ in Titan Silver 
en Dark Grey Gloss LR153252

SV Bespoke gesmeed 23" ‘Style 1079’ in Black 
en Dark Grey Gloss Alleen verkrijgbaar als accessoire bij uw Land Rover verdeler. VPLKW0157

VELGEN

VELGEN & VELGACCESSOIRES



PRODUCTNAAM BESCHRIJVING OND. NR.

Stijlvolle ventieldopjes Dit exclusieve programma stijlvolle ventieldopjes, beschikbaar in tal van verschillende designs, 
biedt de mogelijkheid om uw lichtmetalen velgen op subtiele wijze te verfraaien.

Range Rover

Verkrijgbaar als set van vier.

VPLRW0149

Land Rover VPLRW0148

Black Jack VPLRW0153

Union Jack VPLRW0151

Naafkap Stijlvolle aanvulling op lichtmetalen velgen. Met Land Rover logo.

Silver afwerking Verkrijgbaar als set van vier. VPLKW0146

Grey afwerking Verkrijgbaar als set van vier. VPLKW0147

Black afwerking Los verkrijgbaar. LR069899

Wielmoersloten Voldoen aan strenge veiligheidseisen en beveiligen uw kostbare velgen en banden tegen diefstal. 
Set bestaat uit vier wielmoersloten en één sleutel in Silver. Silver afwerking LR155113

Sneeuwtractiesysteem
Ontworpen om stuur- en remgedrag op sneeuw en ijs te verbeteren, wanneer gemonteerd op de 
achterwielen. Gemakkelijk aan te brengen, vervaardigd uit hoogwaardig gehard, gegalvaniseerd 
staal en geleverd in een handige vinyl opbergtas.

Enkel geschikt voor 20" velgen met bandenmaat 255 en alle 21" velgen. 
Enkel voor montage op achteras. VPLKW0154

VELGACCESSOIRES

VELGEN & VELGACCESSOIRES



Hoewel Land Rover de uiterste zorg besteedt aan de juistheid van alle gegevens in deze publicatie 
bij het ter perse gaan, streven wij voortdurend naar verbetering en behouden ons daarom het recht 
voor specificaties en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Details van specificaties 
en uitrusting kunnen variëren afhankelijk van lokale marktcondities en -eisen, en niet alle producten 
zijn beschikbaar in alle landen. Wagens 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 verdeler 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 New Range Rover in Sunset Gold, uitgerust met elektrisch 
uit-/inklapbare trekhaak en uitklapbare treeplanken.

De afbeelding op de achterpagina toont de New Range Rover in Sunset Gold, 
uitgerust met dwarsdragers, ski- en snowboarddrager en uitklapbare treeplanken.

Jaguar Land Rover Limited

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

Registered in England Number: 1672070

accessories.landrover.com

LET OP

http://accessories.landrover.com
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