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Desde que o primeiro veículo da Land Rover foi concebido, 
em 1947, nós produzimos veículos que desafiam o 
impossível. Estes, por sua vez, desafiam seus proprietários 
a explorar novos territórios e conquistar os terrenos mais 
difíceis. Nossos veículos materializam os valores dos 
designers e engenheiros que os criaram. Cada veículo traz as 
linhas icônicas do design britânico, oferecendo competência 
com tranquilidade. É assim que continuamos a desbravar 
novos terrenos, a desafiar convenções e inos encorajamos a ir 
além. A Land Rover realmente quer que você aproveite mais 
o seu mundo, para ir Above and Beyond.
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O DISCOVERY SPORT COMBINA 
EXCELÊNCIA EM DESIGN, 
INTEGRIDADE DE ENGENHARIA E 
UMA VERSATILIDADE EXCEPCIONAL 
PARA CRIAR UM SUV COMPACTO 
VERDADEIRAMENTE PREMIUM.

Gerry McGovern. 
Diretor de Projetos e Diretor Criativo da Land Rover.

Escaneie para ver o Discovery Sport em ação.

 
Veículo mostrado à direita é o HSE Luxury na cor Scotia Grey.
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DESIGN

EXTERIOR
Trata-se de um veículo moderno, 
imponente e atraente, de proporções bem 
distribuídas em uma carroceria compacta e 
de propósitos claros. Suas linhas distintas 
e superfície meticulosamente desenhada 
se combinam para criar um veículo que se 
conecta com você em um nível emocional.

O Discovery Sport está pronto para 
tudo. Detalhes característicos no design 
complementam o perfeito equilíbrio entre 
as proporções do veículo. Linhas fortes e 
dinâmicas com detalhes robustos sinalizam 
a incrível variedade de capacidades do 
Discovery Sport.

Recursos exclusivos incluem um capô tipo 
concha e a característica grade de duas 
barras com trama hexagonal.

O aspecto aerodinâmico do capô, com um 
vinco profundo na região abaixo das janelas 
proporciona um toque de dramaticidade,  
à medida que o teto é levemente inclinado 
para baixo, trazendo ainda mais dinamismo.

O veículo mostrado, acima e à direita é o HSE Luxury na cor Corris Grey.6
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INTERIOR
O aspecto envolvente do exterior continua dentro da 
cabine, com linhas marcantes horizontais e verticais, 
complementadas por superfícies limpas, acabamentos 
incríveis e opções em couro premium, dando um toque 
de luxo a uma parte interna verdadeiramente versátil. 
O interior e o exterior se mesclam perfeitamente em 
um veículo que comunica o DNA Discovery ao mesmo 
tempo em que aponta para o futuro.

Este espírito de aventura se reflete no interior 
do Discovery Sport, projetado tendo você como 
foco central. Produzido utilizando materiais de 
alta qualidade, o console central vertical reflete as 
características premium do exterior.

A cabine é equipada com até quatro pontos de  
energia de 12V e quatro saídas para USB. Estes  
podem ser especificados para as três fileiras de 
assentos, permitindo que diversos dispositivos 
eletrônicos sejam carregados ao mesmo tempo.

A nova tela opcional de 10" é um fantástico item 
adicional à parte interna contemporânea e arejada, 
tornando-se um dos pontos centrais do painel.  
Com um formato 21:19 e 80% mais pixels que as  
telas Touchscreen convencionais de 8", este recurso 
está disponível como opcional no HSE e é de série  
nos modelos HSE Luxury.

DESIGNO interior mostrado à esquerda e acima é do HSE Luxury na cor Tan/Ebony. 9
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ESPAÇO PARA 
CARGA

ESPAÇO PARA 
PERNAS

MAIS
ESPAÇO PARA 
PERNAS

839mm

999mm

1.887mm

5+2

ASSENTOS
O Discovery Sport oferece níveis de 
conforto exemplares e uma versatilidade 
extraordinária. A segunda fileira é 
extremamente espaçosa e flexível, com os 
assentos podendo deslizar para frente e 
para trás por 160mm, proporcionando um 
espaço de carga maior e mais conforto*.

A terceira fileira opcional, com sua 
configuração simples e proporção 50:50,  
foi incorporada de forma inteligente, 
evitando quaisquer comprometimentos no 
design exterior do veículo, mas mantendo o 
conforto do passageiro.

Baixar os assentos da terceira fileira cria 
uma área plana para carga que você 
pode usar para o que precisar. Ou seja, 
independentemente de usar para se sentar 
ou para carregar o que quer que seja, você 
pode ficar tranquilo.

*Onde os assentos reclináveis e deslizantes da segunda fileira com disposição forem 
especificados. Este item pode ser opcional dependendo da versão escolhida.
O interior mostrado à esquerda é do HSE Luxury na cor Tan/Ebony.

DESIGN 11
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O interior mostrado é do HSE Luxury na cor Tan/Ebony.

CAPACIDADE DE CARGA
Impressionantemente espaçoso  
e configurado de forma inteligente, 
o Discovery Sport foi desenvolvido e 
projetado para superar qualquer desafio.

O veículo tem a opção de assentos flexíveis 
que, quando dobrados, oferecem a você 
um espaço para cargas com o comprimento 
igual ao de um Range Rover e um espaço 
máximo para cargas de 1.698 litros.

Mesmo carregando cinco passageiros, o 
espaço de carga continua impressionante, 
com 981 litros. O Discovery Sport suporta 
cargas mais parrudas com incrível facilidade 
quando a segunda e terceira fileiras estão 
recolhidas. Tanta flexibilidade faz com que 
levar a família, amigos e toda sua bagagem 
se torne muito mais fácil.

5 + 2 ASSENTOS 
194 LITROS

5 ASSENTOS
981 LITROS

12
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DESIGN

4 ASSENTOS 
1.268 LITROS

4 ASSENTOS 
1.124 LITROS

3 ASSENTOS 
1.411 LITROS

2 ASSENTOS 
1.698 LITROS
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O Pacote Dynamic Design Exterior oferece 
um visual atraente sem abrir mão dos detalhes 
instantaneamente reconhecíveis de design do 
Discovery Sport e sem perder a versatilidade  
e a capacidade originalmente incorporada  
ao veículo.

O novo e ousado design frontal e traseiro, 
com suas molduras laterais contornadas, 
trazem uma presença marcante. E isso se 
torna ainda mais chamativo graças à nova 
trama em Black Mesh na grade frontal e nas 
entradas de ar laterais. Acabamento cromado 
nos escapamentos e um emblema vermelho 
com a inscrição "SPORT" fazem com que a 
aparência se torne ainda mais especial.

O veículo mostrado à direita é o HSE Luxury, com Pacote Dynamic Design Exterior, na cor 
Firenze Red. 
Entre em contato com o Concessionário Land Rover mais próximo para ver a disponibilidade.

PACOTE DYNAMIC DESIGN 
EXTERIOR

14
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OFF-ROAD
Desde os gélidos campos de teste de Arjeplog, na 
Suécia, até as implacáveis areias do deserto de Dubai, 
asseguramos que a nossa lendária performance, adaptável 
a qualquer terreno, seja inata a cada veículo. Protótipos são 
desenvolvidos percorrendo aproximadamente 8.500 km  
das mais exigentes estradas de terra.

CÂMARA SEMI-ANECOICA
No "som neutro" da nossa câmara semi-anecoica, a cabine 
é exposta precisamente a um espectro de frequências e 
vibrações, para que o Discovery Sport sempre soe refinado 
em qualquer velocidade e sobre qualquer superfície.

CHUVAS FORTES
Através do nosso simulador de chuvas fortes, nossos 
veículos são encharcados com cerca de 85.000 litros de 
água especialmente tingida e inclinados a até 45°. Luzes UV 
detectam até a menor infiltração. Tudo para garantir que 
cada veículo entre e saia de trechos alagados sem que uma 
só gota entre na cabine.

SUSPENSÃO
É impossível que você force mais os limites de um 
Land Rover do que a gente. Para garantir uma inigualável 
capacidade dinâmica, tanto no asfalto quanto na estrada 
de terra, nós expusemos os nossos veículos ao equivalente 
a 10 anos das mais extremas pressões de condução dentro 
do nosso sofisticado laboratório de testes.

VELOCIDADE DO VENTO
Em nossas câmaras climáticas, podemos recriar algumas 
das mais difíceis condições de ventos que o Discovery 
Sport terá de enfrentar. Não apenas ventos laterais a 
180 km/h, mas também altas temperaturas ambientes e 
situações de baixos fluxos de ar. Levando todos os sistemas 
até o imite, desenvolvemos a verdadeira confiabilidade.

CLIMA QUENTE E FRIO
Testamos nossos veículos dentro de nossas câmaras 
climáticas e no mundo real, a temperaturas de -40°C  
a 50°C. As principais funções e sistemas são analisados 
meticulosamente. Por isso, mesmo nos lugares mais 
remotos, conforto e tranquilidade estão sempre presentes.

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

TESTES
Todo veículo que carrega o emblema Land Rover deve completar uma série de testes rigorosos para estabelecer os níveis mais elevados de luxo, desempenho e capacidade.

16
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TERRAIN RESPONSE
A Land Rover sempre foi sinônimo de 
capacidade, e o Discovery Sport atende 
até mesmo as expectativas mais exigentes. 
Confiante e responsiva, a condução é 
aprimorada por uma generosa articulação das 
rodas e por tecnologias off-road inovadoras, 
como o Terrain Response.

Este recurso é de série nos motores TD4 e 
Si4, e se adapta às respostas do motor, da 
transmissão, dos diferenciais e dos sistemas 
do chassi do veículo para maximizar a 
dirigibilidade, o conforto e a tração.

Existem quatro configurações do Terrain 
Response: Condução Geral, Grama/Cascalho/
Neve, Lama/Buracos e Areia. Desse modo, 
o veículo passa a sensação de firmeza 
independentemente do tipo de terreno ou  
das condições climáticas.

O veículo mostrado à direita é o HSE Luxury na cor Corris Grey.
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ALL TERRAIN 
PROGRESS CONTROL
O All Terrain Progress Control é um sistema 
de última geração que permite ao motorista 
definir e manter uma velocidade constante 
nas condições mais difíceis. 
O sistema é de série nos modelos SE, HSE 
e HSE Luxury.

Funcionando como um sistema de piloto 
automático, ele atua entre 1,8 km/h e 30 
km/h, permitindo ao motorista manter 
concentração total na direção e encontrar 
um caminho através dos obstáculos.

Além disso, o sistema também apresenta 
um recurso exclusivo de saída que permite 
que o veículo se mova suave e facilmente, 
mesmo em superfícies de baixo atrito como 
gelo, neve ou grama molhada.

Desenvolvido pelos melhores especialistas 
All-Terrain da Land Rover, ele funciona 
perfeitamente ao lado do Terrain Response 
padrão, da tração nas quatro rodas e dos 
sistemas de frenagem.

Uma vez que o All Terrain Progress 
Control é ativado, os botões +/- do piloto 
automático no volante são usados para 
definir a velocidade. Os pedais do freio e 
do acelerador ainda podem sobrepor as 
definições escolhidas.

O veículo mostrado à esquerda é o HSE Luxury na cor 
Scotia Grey. TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO 21
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CONTROLE DE DESCIDA 
DE LADEIRAS
O Controle de Descida de Ladeiras (HDC), patenteado pela Land Rover, 
é de série em todos os veículos com tração nas 4 rodas (4WD). Ele auxilia 
o motorista no controle de descidas em declives difíceis, mantendo 
velocidade constante e aplicando frenagem separadamente em cada roda.

O Auxílio de Partida em Ladeiras assegura que o veículo não retroceda  
à medida que segue em uma inclinação.

O veículo também utiliza o Sistema de Saída Gradativa (GRC), projetado 
para impedir que o veículo acelere muito rapidamente em uma 
inclinação íngreme quando o motorista solta o freio.

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃOO veículo mostrado à esquerda é o HSE Luxury na cor Corris Grey. 23
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ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

ASSISTÊNCIA DE CONDUÇÃO
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POSIÇÃO DE DIREÇÃO COMMAND DRIVING
A posição de direção Command Driving exclusiva da Land Rover assegura que o 
motorista se beneficie de uma visão mais ampla da via à frente, para que todos os 
terrenos possam ser enfrentados com confiança.

O veículo mostrado à esquerda é o HSE Luxury na cor Corris Grey. 
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ASSISTÊNCIA DE 
CONDUÇÃO
O Discovery Sport tem uma variedade de auxílios ao motorista para dar a 
você e a seus passageiros uma viagem ainda mais tranquila. Um resultado 
das mentes, engenharia e tecnologia mais inovadoras no mundo, estes 
recursos ajudarão você a lidar com congestionamento, estradas e até mesmo 
condução noturna sem iluminação com toda a facilidade.

MONITOR DE PONTOS-CEGOS COM DETECÇÃO DE 
TRÁFEGO EM RÉ*
O Monitor de pontos-cegos alerta você quando um veículo entra ou se 
apoxima rapidamente do seu ponto-cego, por meio de um aviso luminoso 
no retrovisor correspondente. A Detecção de Tráfego em Ré alerta você 
quanto aos perigos se aproximando de ambos os lados do veículo, por meio 
de avisos sonoros e visuais, para que você saiba o que está atrás de você 
mesmo quando sua visão está obstruida.

ASSISNTÊNCIA DE 
ESTACIONAMENTO
Estacionar seu veículo na cidade nunca foi fácil. Por isso, o Discovery Sport 
tem recursos que ajudam você a dar a ré e estacionar com toda a segurança, 
mesmo nas vagas mais apertadas.

CÂMERA DE RÉ
Para fazer com que estacionar se torne mais simples, linhas estáticas 
representando veículos, perímetros externos e a rota prevista são 
sobrepostas na imagem traseira exibida na sua tela Touchscreen.

*Equipamento opcional. A disponibilidade depende da versão escolhida.  
Por favor, veja as páginas 56-64, ou entre em contato com a Concessionária Land Rover para mais informações.
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ASSISTÊNCIA DE REBOQUE
Com uma capacidade de reboque de até 2.200kg 
aliada a tecnologias personalizadas, o Discovery 
Sport pode lidar até com as mais desafiadoras 
tarefas.

CÃMERA DE RÉ
Oferecendo uma visibilidade melhorada na marcha 
à ré, a Câmera de Ré é um recurso valioso na hora 
de estacionar, sendo útil também quando estiver 
utilizando o reboque. Disponível como item de 
série nas versões SE, HSE e HSE Luxury.

O Assistente de Reboque faz com que acoplar um 
trailer ao veículo seja muito mais fácil, ajudando-o 
a visualizar o processo de reboque; ele exibe o 
percurso previsto do veículo ao encontro da barra 
de reboque na tela. Item de série com a Câmera 
de Ré.

ASSISTENTE DE ESTABILIDADE 
DE TRAILER
A Assistência à Estabilidade de Trailer monitora 
o movimento do reboque e aplica frenagens 
seletivas para neutralizar possíveis problemas que 
podem se tornar descontrolados e perigosos.

As regulamentações quanto a reboques variam de mercado a mercado. Por favor, certifique-se de estar de acordo com a legislação vigente no seu país.
O veículo mostrado à esquerda e acima é o HSE Luxury na cor Corris Grey. ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA 29
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O InControl é nossa central de tecnologias avançadas que conectam você e seu Discovery Sport ao mundo. 
Escolha entre dois sistemas multimídia InControl: InControl Touch ou o novo InControl Touch Pro.

Mantenha-se InControl acessando landrover.com.br

CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO.

LAND ROVER INCONTROL

30
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INCONTROL TOUCH
INCONTROL TOUCH
O sistema multimídia InControl Touch é a central de conectividade, controle 
e entretenimento do Discovery Sport. Os principais recursos são: 

 – Tela Touchscreen de 8”
 – Sistema de Som Land Rover com 6 alto-falantes

OPCIONAIS

 – Sistema de Som Meridian™ de 380W com 10 alto-falantes  
e um subwoofer

 – Sistema de navegação InControl Touch incluindo Reconhecimento de Voz
 – InControl Apps - aplicativos aprovados pela Land Rover que podem ser 
conectados ao Discovery Sport usando seu smartphone

INCONTROL TOUCH PRO
A tecnologia e programas de última geração no InControl Touch Pro levam  
a conectividade e o entretenimento do Discovery Sport ao próximo nível. 
Alguns dos principais recursos do InControl Touch Pro são: 

 – Tela Touchscreen de 10” 
 – Sistema de Som Meridian™ de 825W com 16 alto-falantes  
e um subwoofer

 – Reconhecimento de Voz
 – Sistema de navegação InControl Touch Pro.

OPCIONAIS

 – Tela Touchscreen Dual View de 10”
 – Televisão
 – Sistema de Entretenimento para os assentos traseiros
 – InControl Apps.

INCONTROL TOUCH PRO

CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO.
A disponibilidade de recursos varia de acordo com o modelo. Consulte a lista de itens de série e opcionais nas páginas 63 e 64.
O veículo mostrado à esquerda é o HSE Luxury na cor Yulong White. 31
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Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. 
Trifield e o dispositivo de “três campos” são marcas registradas da Trifield Productions Ltd.
O interior mostrado à esquerda é do HSE Luxury na cor Tan/Ebony. 
O veículo mostrado à direita é o HSE Luxury na cor Yulong White.

SISTEMAS DE SOM MERIDIAN™

A Land Rover fez uma parceria com a 
Meridian, líder mundial em tecnologias de 
áudio e processamento de som digital, para 
o desenvolvimento dos avançados sistemas 
de áudio do Discovery Sport.

A tecnologia de Volume Dinâmico foi 
integrada em ambos os sistemas, garantindo 
que qualquer ruido indesejado detectado na 
cabine seja neutralizado de maneira suave  
e automática.

O sistema de áudio Meridian de 380W é 
item de série na versão HSE, parte dos 
recursos do InControl Touch. Este sistema de 
som inclui 10 alto-falantes e um subwoofer 
de dois canais, proporcionando uma 
definição excepcional, agudos cristalinos 
e graves cheios e envolventes, graças à 
disposição cuidadosa dos alto-falantes.

O Discovery Sport também oferece um 
upgrade opcional de 380W para o sistema 
Surround Sound Digital Meridian InControl 
Touch Pro, que produz 825W usando 16 alto- 
falantes e um subwoofer de dois canais.

Este sistema está disponível como parte do 
Pacote de Entretenimento na versão HSE e é 
de série no HSE Luxury.

Este sistema também inclui a tecnologia 
Meridian Trifield. Esta tecnologia 
proporciona o que há de melhor em 
reprodução de áudio, aproximando você  
do som original independentemente de  
sua posição no veículo; todos podem ouvir  
e sentir música incrivelmente pura.

3232
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CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO.

SUBWOOFERSISTEMA DE ÁUDIO DIGITAL MERIDIAN SURROUND 825 WATTS 16 ALTO-FALANTES

33
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CONFORTO PARA TODOS
ILUMINAÇÃO AMBIENTE 
CONFIGURÁVEL
Atingimos novos níveis de refinamento 
e personalização no ambiente interno 
do veículo com a opção de Iluminação 
Ambiente Mood Lighting Configurável, 
disponível como parte do Pacote de 7 
assentos no HSE, e como item de série no 
HSE Luxury.

Este recurso permite que você altere as 
cores e tonalidades da ambientação da 
cabine de acordo com seu humor. Há cinco 
cores no total, variando de Ice White até 
Moon Light e Racing Red.

TETO SOLAR PANORÂMICO
O teto solar panorâmico fixo aprimora a 
sensação de espaço e iluminação natural, 
além de fornecer uma vista ininterrupta do 
ambiente ao redor. Este recurso é opcional 
no SE e item de série nos modelos HSE e 
HSE Luxury.

O vidro reforçado é escurecido para manter 
uma temperatura confortável dentro da 
cabine e proteger os ocupantes e o interior 
dos raios solares. Uma persiana elétrica 
recobre toda a extensão do teto para  
maior privacidade.

O interior mostrado à direita é do HSE Luxury na cor Tan/Ebony.34
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CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO. 35
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CONFORTO PARA TODOS
SISTEMA DE 
ENTRETENIMENTO TRASEIRO
O Sistema de Entretenimento Traseiro*†, 
opcional possui duas telas de 8" localizadas 
na parte de trás dos apoios para cabeça 
dianteiros, dois fones de ouvido digitais 
WhiteFire®, uma entrada USB na segunda 
fileira e um controle remoto exclusivo. 
Disponível nos modelos HSE e HSE Luxury, 
você pode se sentir realmente em casa ao 
escolher filmes, televisão, música  
ou videogame.

TELEVISÃO
Canais de televisão**‡ digital podem ser 
assistidos nas telas traseiras e na nova tela 
Touchscreen de alta resolução de 10" nos 
modelos HSE e HSE Luxury.

TOUCHSCREEN DUAL VIEW
O sistema opcional Dual View**† permite 
que o motorista e o passageiro assistam a 
conteúdos completamente independentes 
na tela Touchscreen de 10". Por exemplo, o 
motorista pode usar o sistema de Navegação 
por Satélite enquanto o passageiro do 
banco da frente pode assistir a um DVD ou 
TV, quando disponível. Um jogo de fones 
de ouvido digitais sem fio WhiteFire® está 
incluso.

PORTA-MALAS COM 
ACIONAMENTO ELÉTRICO POR 
GESTO
O acionamento elétrico por gesto permite 
que você abra e feche o porta-malas do 
lado de fora do veículo, sem ter de tocar no 
veículo ou no controle remoto da chave.

Desde que o controle da chave seja detectado, 
a tampa traseira pode ser operada com  
o movimento do pé debaixo da traseira  
do veículo.

Além disso, dois sensores colocados em 
ambos os lados da tampa do porta-malas 
permitem abrir a porta no meio-fio, sem 
que seja preciso ficar imediatamente atrás 
do veículo. E, como o sistema é compatível 
com as soluções de reboque, você ainda 
pode abrir e fechar o porta-malas sem 
complicações. A abertura do porta-malas 
com acionamento elétrico por gesto está 
disponível como parte do Pacote de 
Conveniência no HSE e no HSE Luxury.

Além disso, um botão localizado dentro 
do porta-malas ou na chave permite que o 
porta-malas seja fechado automaticamente 
com o acionamento elétrico por gesto.

PONTOS DE RECARGA USB
Quer recarregar um jogo, tablet ou 
smartphone quando estiver em trânsito? O 
Discovery Sport pode ter até quatro pontos 
de recarga USB em todas as fileiras, para 
carregar seus dispositivos com facilidade.

CONNECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO.

*Apenas disponível como parte do Pacote de Entretenimento Dianteiro e Traseiro.   **Apenas disponível como parte do Pacote 
de Entretenimento ou Pacote de Entretenimento Dianteiro e Traseiro.   †Por favor, entre em contato com sua Concessionária 
Land Rover para mais informações.   ‡Enquanto a Land Rover continua trabalhando em conjunto com parceiros para desenvolver 
padrões de TV ao redor do mundo, não podemos garantir que a função TV esteja prsente em todos os países.
WhiteFire® é uma marca registrada da Unwired Technology LLC e qualquer uso de alguma dessas marcas pela Land Rover é sob licença. 
O veículo mostrado no topo à direita é o HSE Luxury na cor Yulong White. O interior mostrado na parte de baixo à direita é do 
HSE Luxury na cor Tan/Ebony.
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MOTORES E TRANSMISSÃO

CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 9 VELOCIDADES
O motor compacto e leve com transmissão automática de 9 
velocidades fornece excelente economia de combustível e 
redução das emissões de CO2, bem como maior controle em 
condições de baixa aderência ou ao rebocar, utilizando sua 
primeira marcha ultrarreduzida especialmente projetada.

A transmissão automática de 9 velocidades foi projetada 
especificamente para aplicações transversais e é uma das 
transmissões mais eficientes e tecnicamente avançadas já 
utilizadas em um veículo de produção. Duas engrenagens de 
garras patenteadas substituem a configuração convencional 
mais volumosa, permitindo intervalos mais curtos e 
oferecendo uma resposta melhor ao acelerar, além de  
uma melhor troca de marchas, condução e refinamento.

A última marcha mais alta não apenas reduz o consumo de 
combustível, mas as rotações mais baixas do motor melhoram 
o conforto e reduzem o ruído em viagens em velocidades 
constantes. O câmbio automático de 9 velocidades é 
extremamente robusto e complementa perfeitamente a forte 
capacidade All-Terrain da Land Rover, enquanto oferece níveis 
excepcionalmente altos de refinamento e eficiência.

MOTORES

O veículo mostrado à esquerda é o HSE Luxury na cor Corris Grey.
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ACELERAÇÃO 0-100KM/H (SEGUNDOS) VELOCIDADE MÁXIMA
(KM/H)

2.0L TD4 Diesel 180CV (Automático) 8.9 188

MOTOR TD4 TURBO A DIESEL
Ingenium é a nova linha de motores da Land Rover, 
desenvolvidos para oferecer performance, refinamento e 
eficácia inigualáveis.

Disponível no motor 2.0L TD4 180CV, este motor 
proporciona um consumo de combustível e emissões de 
CO2 impressionantemente baixos, graças a sua avançada 
tecnologia e produção inteiramente em alumínio.

Normalmente 20kg mais leve do que motores de 
gerações anteriores, o Ingenium é intrinsecamente mais 
eficaz. E inteligente também – o resfriamento adaptivo 
do motor é controlado por computador e só entra em 
ação quando necessário.

O motor turbo de geometria variável de última geração 
maximiza a potência máxima para torque e resposta 
uniformes e progressivos, sem perda de tempo, em 
baixas velocidades. A fricção interna, inimiga do 
desempenho e da eficácia, é 17% menor na linha 
Ingenium em relação a motores de gerações anteriores.

E os novos motores Ingenium não apenas são 
substancialmente mais leves, refinados e consomem 
menos combustível do que seus antecessores, mas 
também são mais econômicos e convenientes, graças 
a intervalos de manutenção estendidos de 25.000 a 
33.000km/dois anos. 
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MOTORES

MOTOR Si4 TURBO A GASOLINA
O motor Si4 a gasolina é um propulsor turbo de 2.0 
litros de concepção leve totalmente de alumínio, feito 
com a mais recente tecnologia de injeção direta. A 
turbocompressão avançada e regulagem independente 
de válvulas variável reduz o consumo de combustível 
e as emissões de CO2 em comparação com motores 
tradicionais de maior capacidade, oferecendo 
performance equivalente.

O motor possui um som sofisticado e potente, e um coletor 
do escapamento exclusivo para aquecimento mais rápido 
e redução das emissões, um design de baixo atrito e um 
sistema eletrônico de gerenciamento de última geração.

Isso inclui um sistema de carregamento inteligente, que 
prioriza o carregamento da bateria quando o veículo 
está em desaceleração para capturar a energia cinética 
desperdiçada e reduzir o consumo de combustível. Isso 
se potencializa pela avançada tecnologia Stop/Start, um 
sistema de gerenciamento eletrônico de última geração 
que proporciona um controle preciso sobre o processo  
de combustão.

ACELERAÇÃO 0-100KM/H (SEGUNDOS) VELOCIDADE MÁXIMA
(KM/H)

2.0L Si4 Gasolina 240CV (Automático) 8.2 200
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CARROCERIA E CHASSI

RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE
CARROCERIA
O Novo Discovery Sport possui uma 
estrutura extremamente forte e leve, 
desenvolvida utilizando materiais avançados 
que combinam redução de peso com 
incrível rigidez e refinamento, apresentando 
um excelente comportamento em caso de 
colisão.

A estrutura consiste em uma base 
monobloco de aço derivada da plataforma 
de SUVs compactos da Land Rover.

Tecnologias para redução de peso foram 
amplamente utilizadas no design da 
carroceria, incluindo:

 – Otimização da carroceria em aço
 – Capô, teto, painéis e traseiros  
em alumínio

 – Componentes da suspensão em  
alumínio leve

 – Viga cruzada e armação dianteira  
em magnésio.

DINÂMICA DO CHASSI E DO 
VEÍCULO
O chassi do Discovery Sport foi desenvolvido 
especialmente pelos engenheiros da 
Land Rover para proporcionar uma 
dinâmica ágil e refinada na estrada, além 
da lendária capacidade da marca em todos 
os tipos de terreno. O alumínio leve foi 
amplamente utilizado nos componentes do 
chassi do Discovery Sport, melhorando o 
desempenho da suspensão, aumentando a 
rigidez e reduzindo o peso total do veículo.

O chassi possui uma série de inovações, 
como a Direção com Assistência Elétrica 
(EPAS), que ajuda o veículo a obter suas 
características de dinamismo e uma eficácia 
aprimorada.

SUSPENSÃO DIANTEIRA
Componentes de alumínio são utilizados 
na suspensão dianteira. Os suportes da 
suspensão dianteira são providos de 
avançados bloqueadores hidráulicos de 
rebote que ajudam a diminuir ruídos e 
cargas causadas por impactos fortes, 
como lombadas, mantendo suavidade em 
ambientes urbanos e off-road.

PROJETO COMPACTO DA 
SUSPENSÃO TRASEIRA
O Discovery Sport possui um sistema de 
suspensão totalmente independente, com 
uma nova e avançada suspensão traseira 
multi-link. Isso proporciona dinâmica 
refinada e otimização o uso do espaço,  
para aumentar o conforto no interior.

O sistema foi desenvolvido especificamente 
para melhorar a capacidade incomparável 
do Discovery Sport, oferecendo 
dirigibilidade responsiva e ágil com 
qualidade e refinamento superiores. A 
excelente abertura e articulação das rodas 
permite ao veículo um desempenho 
incomparável em ambientes off-road.

Além disso, o layout multi-link compacto 
em alumínio cria um espaço traseiro muito 
mais amplo, que permite a movimentação 
de ombros e cotovelos com tranquilidade. 
Quando disponível a opção de 5+2 assentos, 
o espaço para bagagens também é mantido.

Montado em uma subestrutura de aço 
otimizada, o sistema é leve e rígido para 
maior resposta de direção, desempenho  
de chassi e refinamento.
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CARROCERIA E CHASSI

AMORTECEDORES 
MAGNERIDE™

COMPONENTES  
DO CHASSI EM  

MATERIAIS LEVES

SUSPENSÃO INTEGRAL 
MULTI-LINK
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SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

A sustentabilidade está no coração de 
tudo o que fazemos e, consequentemente, 
está presente em todas as motorizações 
do Discovery Sport, otimizadas para serem 
mais sustentáveis, minimizando o consumo 
de combustível e as emissões de CO2.

Tanto os motores movidos a gasolina quanto 
os a diesel foram projetados com tecnologia 
de última geração, como a injeção direta 
de alta pressão e o design de baixa fricção, 
desenvolvidos cuidadosamente para 
minimizar perdas resultantes da fricção. 
Além disso, a transmissão automática de 
9 velocidades foi especificada com fluidos 
de transmissão de baixa viscosidade, 
maximizando sua eficiência.

Um avançado sistema Stop/
Start inteligente de série desliga 
automaticamente o motor em apenas 
300 milissegundos quando o carro para 
totalmente, melhorando a economia de 
combustível e as emissões de CO2 entre 
5% e 7%.

Um sistema regenerativo de carga elétrica 
foi introduzido e equipado com um 
sistema inteligente de gestão de energia 
que prioriza o carregamento durante a 
desaceleração do veículo, capturando a 
energia cinética que seria desperdiçada 
para abastecer o aparato elétrico do carro.

Com até 13,8kg de plástico reciclado nos 
motores à diesel do Discovery Sport e 
16kg no motor Si4 à gasolina, além de até 
22,3kg de materiais renováveis e materiais 
em cada veículo, estamos dando grandes 
passos na redução de nossa pegada 
ambiental.
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MODO ECO
Quando ativado, o modo ECO prioriza 
configurações mais eficientes dos sitemas 
do veículo, incluindo a transmissão 
automática e funções de conforto, como 
aquecimento e ar-condicionado, para 
minimizar o consumo de combustível e as 
emissões de CO2.

A função ECO Data fornece ao condutor 
informações e feedback sobre a condução 
através da tela Touchscreen de 8" para 
ajudá-lo a adotar hábitos de direção mais 
econômicos.

AERODINÂMICA OTIMIZADA
Com seu perfil arrojado, o Discovery Sport 
é um dos veículos mais aerodinâmicos 
produzidos já produzidos pela Land Rover. 

Seu design foi pensado para direcionar o 
fluxo de ar da melhor forma possível, sem 
comprometer a beleza das linhas.

SUSTENTABILIDADE

MATERIAIS LEVES
Para otimizar o desempenho e eficiência 
do veículo, o Discovery Sport foi 
desenvolvido utilizando materiais e 
tecnologias de baixo peso. O veículo 
foi inteiramente projetado visando à 
redução de peso: construção otimizada 
da carroceria em aço, capô, teto, painéis 
traseiros e componentes da suspensão em 
alumínio de baixo peso, viga cruzada e 
armação dianteira em magnésio.

Os componentes 4x4 também foram 
melhorados em termos de redução de 
peso, e o interior foi projetado para 
maximizar a eficiência, utilizando aço 
solado a laser para conceber as estruturas 
dos assentos.

AVALIAÇÃO DO CICLO DE 
VIDA (LCA)
Para minimizar o impacto ambiental do 
veículo, o Discovery Sport foi projetado 
com uma abordagem de tempo de vida, 
considerando todo o ciclo de vida do 
veículo - do desenvolvimento e produção 
até o uso pelo cliente, a reciclagem ao 
fim de sua vida útil e a reutilização dos 
materiais. Cada elemento do ciclo de vida 
foi analisado focando em um consumo 
menor de recursos naturais, na utilização 
de mais materiais sustentáveis e na 
minimização de dejetos.
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48-49 50-65

O DISCOVERY SPORT OFERECE 
OFERECE GRANDES OPÇÕES 
E FLEXIBILIDADE PARA VOCÊ 
PERSONALIZAR O SEU VEÍCULO.

As páginas a seguir trazem uma série de etapas para você deixar o seu 
veículo de acordo com o seu estilo de vida. Você tem várias opções: 
desde o motor e a versão até as cores para o interior e exterior, as rodas,  
os acabamentos e aqueles toques finais que definem o seu estilo.

Se quiser dar vida às suas opções, utilize o configurador online em 
landrover.com.br

ETAPA 2 
ESCOLHA SEU MODELO E 
OPCIONAIS
Compare os itens de série e opcionais 
de cada versão.

ETAPA 1 
ESCOLHA SEU MOTOR
É possível escolher entre potentes e 
capazes motores a gasolina ou a diesel.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

3 4 5 6
66-67 68-69 70-75

82-83

76-81

ETAPA 5 
ESCOLHA SEU INTERIOR
Cores cuidadosamente selecionadas, 
complementadas por várias opções de 
acabamentos. Você pode personalizar  
o seu espaço interior.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS
Uma gama de elegantes e práticos acessórios 
podem ser personalizados de acordo com 
qualquer estilo.

ETAPA 4 
ESCOLHA SUAS RODAS
Cada versão é equipada com rodas 
exclusivas que complementam o design 
arrojado do exterior.

ETAPA 3 
ESCOLHA SUA COR
Expresse sua personalidade por meio 
de uma ampla gama de cores.

DETALHES TÉCNICOS
Informações e dados técnicos de dimensões, desempenho e especificações.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

ETAPA 1
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS

TRANSMISSÃO, PERFORMANCE DO MOTOR E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
As opções de motores a gasolina e a diesel são fruto da excelente engenharia da Land Rover, acompanhadas de uma transmissão automática de 9 velocidades de última geração.

MODELOS POR MOTOR
SE HSE HSE LUXURY

2.0L TD4 Turbo a Diesel 180CV (Automáico) 4 4 4

2.0L Si4 Turbo a Gasolina 240CV (Automático) 4 4 4

DIESEL GASOLINA

2.0L TD4 TURBO 2.0L Si4 TURBO

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTÊNCIA (CV) 180 240

Transmissão Tração nas quatro rodas (4WD) Tração nas quatro rodas (4WD)

Potência CV 180 240

Tórque máximo Nm / rpm 430 / 1,750 340 / 1,750

Capacidade (cc) 1,999 1,999

No. de cilindros 4 4

Válvulas por cilindro 4 4

Layout dos cilindros Em linha Em linha

Dados oficiais de testes na União Europeia. Para efeitos puramente comparativos. Dados no mundo real podem variar. Alerta de combustível na reserva, 9 litros aproximadamente.
O veículo mostrado à esquerda é o HSE Luxury na cor Corris Grey. 49
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2
DISCOVERY SPORT SE

 – Volante em couro
 – Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
 – Faróis de Xênon automáticos com sistema de 
lavagem e sensor de chuva

 – Controle de cruzeiro e limitador de velocidade
 – Controle de temperatura Dual-Zone
 – Câmera de Ré

 – Grade em Dark Atlas com entorno em Narvik Black
 – Entradas de ar laterais na cor Dark Atlas.
 – Retrovisores na cor do veículo
 – Capas do reboque em prata Dark Techno Silver
 – Rodas de liga leve de 18" com 9 raios  Style 109
 – Retrovisores aquecidos, com rebatimento elétrico e 
luzes de aproximação

 – Assentos em couro e tecido
 – Sistema de som Land Rover com 6 alto-falantes.

CADA MODELO TEM CARACTERÍSTICAS 
EXCLUSIVAS.
Este guia o ajudará a escolher seu Discovery Sport ideal. 
Nas páginas a seguir, é possível ver os itens de série de cada modelo.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS

DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

Conteúdo do SE, mais:
 – Teto panorâmico fixo
 – Assentos da segunda fileira na configuração 60:40 
deslizantes e reclináveis

 – Navegação InControl Touch.

Substitui o conteúdo do SE:
 – Grade em Atlas com entorno em Narvik Black
 – Entradas de ar laterais em Atlas
 – Capas do reboque em prata White Silver
 – Rodas de liga leve de 19" com 5 raios  Style 521
 – Assentos em couro
 – Sistema de áudio Meridian™ de 380W com 10 alto-
falantes mais subwoofer (InControl Touch).

Conteúdo do HSE, mais:
 – Para-brisas com atenuação de raios solares
 – Sensor de qualidade do ar na cabine
 – Duas entradas USB na segunda fileira para carga
 – Iluminação Ambiente Mood Lighting Configurável
 – Navegação InControl Touch Pro
 – Sistema de áudio Digital Meridian™ Surround 
de 825W com 16 alto-falantes mais subwoofer 
(InControl Touch Pro).

Substritui o conteúdo do HSE:
 – Maçanetas superiores e inferiores com acabamento 
em Noble

 – Inscrição “Discovery” no capô e na traseira em Atlas
 – Acabamento da traseira em Atlas
 – Entorno dos faróis de neblina em Atlas
 – Rodas de liga leve de 20" com 5 raios Style 511
 – Assentos em couro premium Windsor
 – Assentos dianteiros com 10 ajustes elétricos e memória
 – Retrovisores aquecidos, com rebatimento elétrico, 
luzes de aproximação e função memória.

Para ver uma lista completa dos itens de série e opcionais disponíveis em cada modelo do Discovery Sport, por favor, acesse landrover.com.br 51
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

PERSONALIZAÇÃO DO EXTERIOR

PACOTE DYNAMIC DESIGN EXTERIOR
Ousado. Chamativo. O Discovery Sport foi projetado sem fazer concessões. 
Os detalhes exteriores do pacote Dynamic Design opcional incluem 
um design diferenciado para a frente e a traseira, com novos entornos, 
proporcionando uma presença marcante. E isso é potencializado 
graças à trama Black Mesh na grade dianteira e entrada de ar lateral. 
Acabamento cromado nos escapamentos e uma plaqueta vermelha com a 
inscrição"SPORT" fazem com que a aparência se torne ainda mais especial.

O veículo mostrado à esquerda e acima é o HSE Luxury com Pack de Design Exterior Dinâmico, na cor Firenze Red.  
Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais detalhes e consultar disponibilidade.

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS

Entornos dos faróis de neblina em Narvik Black Rodas de 20 polegadas, 5 raios "Estilo 511" com 
acabamento em Gloss Black

Acabamento cromado nos escapamentos
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ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS

PERSONALIZAÇÃO DO EXTERIOR

PACOTE BLACK DESIGN
Além do acabamento padrão no Discovery Sport, você pode personalizar  
o exterior para se adaptar ao seu gosto pessoal.

O Pacote Black Design dá ao design geral do veículo um aspecto mais 
agressivo, com elementos externos em Narvik Black e rodas de liga leve  
de 20" em Gloss Black.

Grade e entornos em Narvik Black Revestimento dos espelhos em Narvik Black Entradas de ar em Narvik Black

 Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais detalhes e consultar disponibilidade. 55
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ITENS DE SÉRIE

4 De série.
(1) Não disponível no motor 2.0L Si4 a gasolina.

Transmissão, suspensão e dinâmica de condução

SE HSE HSE LUXURY

Câmbio automático de 9 velocidades 4 4 4

Tração nas 4 rodas (4WD) com função Efficient Driveline 4 4 4

Terrain Response 4 4 4

Controle de Descida de Ladeiras (HDC) 4 4 4

Dispositivo de proteção contra abastecimento errado (1) 4 4 4

Controle de Progresso All-Terrain (ATPC) 4 4 4

Tecnologia Stop/Start 4 4 4

Sistema de Antitravamento das Rodas (ABS) 4 4 4

Direção com assistência elétrica (EPAS) 4 4 4

Controle eletrônico de tração(ETC) 4 4 4

Auxílio de partida em ladeiras 4 4 4

Controle dinâmico de estabilidade (DSC) 4 4 4

Controle de estabilidade antirrolagem (RSC) 4 4 4

Freio de estacionamento elétrico (EPB) 4 4 4

Assistência a frenagens de emergência (EBA) 4 4 4

Distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD) 4 4 4

Computador de bordo com central de mensagens 4 4 4
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

4 De série.

Recursos e acabamentos exteriores

SE HSE HSE LUXURY

VIDROS E RETROVISORES EXTERNOS

Vidro traseiro com aquecimento 4 4 4

REBOQUE

Controle de estabilidade do reboque 4 4 4

Assistente de Estabilidade ao Trailer (TSA) 4 4 4

Ganchos de recuperação dianteiros e traseiros 4 4 4

FARÓIS E ILUMINAÇÃO

Faróis de Xenon com assinatura em LED 4 4 4

Faróis automáticos com sistema de lavagem com sensor de chuva 4 4 4

Faróis de neblina dianteiros 4 4 4

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS
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ITENS DE SÉRIE

4 De série  – Não disponível.
(1) O revestimento depende da cor escolhida.

Assentos, Interior e Acabamentos

SE HSE HSE LUXURY

Revestimento do teto

Revestimento em Cirrus (1) 4 4 4

RECURSOS DO INTERIOR

Compartimento de armazenagem com 2 porta-copos no console central 4 4 4

Alças de apoio no teto 4 4 4

Retrovisor interno com antiofuscamento manual 4 4 4

Controle de temperatura 4 4 4

Sensor de qualidade do ar na cabine – – 4

Ar condicionado com saídas na segunda fileira 4 4 4

Espelhos de cortesia iluminados em ambos os para-sóis 4 4 4

Iluminação ambiente interior 4 4 –

Jogo de carpetes premium dianteiros e traseiros – – 4

ASSENTOS

Assentos em couro e tecido 4 – –

Assentos em couro – 4 –

Assentos em couro premium Windsor – – 4

Assento com 8 ajustes elétricos para o condutor e o passageiro 4 4 –

Assento com 10 ajustes elétricos para o condutor e o passageiro com função de memória – – 4

Descanso deslizante para braços no console central 4 4 4

Assentos fixos da segunda fileira 60:40 4 – –

Descanso para braços nos assentos traseiros com 2 suportes para copos – 4 4

VOLANTE

Volante em couro 4 4 4

ACABAMENTOS INTERIORES

Alumínio escovado Satin Brushed 4 4 4
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS

ITENS DE SÉRIE

4 De série.
A marca e o logotipo Bluetooth® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de uma dessas marcas pela Land Rover se dá sob licença.

Proteção e Segurança

SE HSE HSE LUXURY

Airbags (motorista e airbags na altura dos joelhos, airbags para passageiro da frente, airbags de cortina e laterais) 4 4 4

Alarme de perímetro com botão de pânico remoto 4 4 4

Aviso sonoro do cinto de segurança 4 4 4

Luzes do pisca-alerta acionadas em frenagem brusca 4 4 4

Travas para crianças acionadas eletricamente 4 4 4

Pontos de fixação para o assento infantil ISOFIX 4 4 4

Autotravamento das portas e sstema contra travamento em caso de colisão 4 4 4

Assistência ao motorista, conveniência e capacidade

SE HSE HSE LUXURY

Botão Start/Stop 4 4 4

Informação, comunicação e entretenimento

SE HSE HSE LUXURY

Conectividade Bluetooth® 4 4 4
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ITENS OPCIONAIS

4 De série  8 Opcional   – Não disponível.
(1) Apenas disponível com o Pacote Black Design incluindo o teto contrastante em preto.

Características e acabamentos do exterior

CÓDIGO DA 
OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

ACABAMENTOS DO TETO E EXTERIOR

Teto contrastante em preto (1) 080AN – 8 8

Teto contrastante em cinza 080EE – 8 8

Teto panorâmico fixo 041CX 8 4 4 Por favor, consulte a página 34.

Grades em Dark Atlas com entorno da grade em Narvik Black 4 – –

Entradas de ar em Dark Atlas 4 – –

Grades em Atlas com entorno da grade em Narvik Black – 4 4

Entradas de ar em Atlas – 4 4

Maçanetas na cor do veículo 4 4 –

Maçanetas superiores e inferiores em Noble – – 4

Retrovisores na cor do veículo 4 4 4

Acabamento do porta-malas em Narvik Black 4 4 –

Acabamento do porta-malas em Atlas – – 4

Inscrição "Discovery" em Brunel no capô e no porta-malas 4 4 –

Inscrição "Discovery" em Atlas no capô e no porta-malas – – 4

Capas do reboque em prata Dark Techno Silver 4 – –

Capa do reboque em prata White Silver – 4 4

VIDROS E RETROVISORES

Para-brisa com atenuação de raios solares – – 4

Este é um fino revestimento metálico composto por várias 
camadas de titânio e prata para criar um revestimento 
refletivo aos raios infravermelhos, mantendo o veículo  
mais fresco em condições de alta temperatura.

Retrovisores elétricos com rebatimento automático e luzes de aproximação 030NB 4 4 –

Retrovisores elétricos com rebatimento automático, luzes de aproximação e função memória 032NM 8 8 4
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4 De série   8 Opcional   – Não disponível.
(1) Apenas disponível como parte do Pacote de 7 Assentos   (2) Apenas disponível como parte do Pacote de Conveniência   (3) Disponível como parte do Pacote de 7 Assentos.

Assentos, Características e Acabamentos Internos

CÓDIGO DA 
OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

ASSENTOS

Assentos reclináveis e deslizantes da segunda fileira 60:40 033CW 8 4 4 Por favor, consulte a página 70.

Descanso para cabeça na segunda fileira 033DB 8 (1) 4 4

5 + 2 assentos (1) 033BI 8 8 8 Por favor, consulte a página 71.

REVESTIMENTO DO TETO

Revestimento em Ivory (2) – 8 8 Por favor, consulte as páginas 74-75.

RECURSOS DO INTERIOR

Saídas de ar condicionado e saída USB simples para a terceira fileira 022EB 8 8 8

Sistema Avançado de Alarme 076EL 8 8 8

O Sistema Avançado de Alarme oferece ainda mais 
proteção contra roubo, usando sensores ultrassônicos para 
detectar qualquer intrusão na área da cabine enquanto 
o veículo está trancado. QUando o alarme é ativado, o 
veículo emite um aviso sonoro e o pisca-alerta é ligado 
automaticamente.

Retrovisor interno com antiofuscamento automático (2) 031CG – 8 8

Iluminação ambiente configurável Mood Lighting 064FM – 8 (3) 4 Por favor, consulte a página 34.

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS
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ITENS OPCIONAIS

4 De série   8 Opcional   – Não disponível.
(1) Apenas disponível como parte do Pacote de Conveniência.

Assistência ao motorista, conveniência e capacidade

CÓDIGO DA 
OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Controle de cruzeiro e limitador de velocidade 065AB 4 4 4
Uma melhoria ao controle de cruzeiro - o limitador ativo 
de velocidade (ASL) – impede você de acelerar além dos 
limites pré-estabelecido.

Monitor de Pontos Cegos com Detecção de Tráfego em Ré (1) 086GF – 8 8 Consulte a página 26.

Sensor de estacionamento Traseiro 086EH 4 4 4

Sensor de Estacionamento Dianteiro 4 4 4

Câmera de ré 4 4 4 Consulte a página 26.

CONVENIÊNCIA

Sistema de entrada sem chave - Keyless Entry (1) 066AC – 8 8
O motorista pode acessar e trancar e ligar o alarme do 
veículo sem ter que tirar a chave remota da bolsa ou do 
bolso.

RECURSOS DO PORTA-MALAS

Tampa protetora do bagageiro 4 4 4

Porta-malas com acionamento eletrônico por gesto (1) 070BA – 8 8 Por favor, consulte a página 37.
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MOTORES MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS

4 De série   8 Opcional   – Não disponível.
(2) Apenas disponível como parte do Pacote de Entretenimento e com o Pacote de Entretenimento Dianteiro e Traseiro (3) Enquanto a Lando Rover continua trabalhando em conjunto com parceiros para desenvolver padrões de TV ao redor do 
mundo, não podemos garantir que a função TV esteja prsente em todos os países   (4) Apenas disponível como parte do Pacote de Entretenimento Dianteiro e Traseiro   (5) Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais 
detalhes e consultar disponibilidade.

Informações, comunicação e entretenimento

CÓDIGO SE HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

Sistema de áudio Land Rover com 6 alto-falantes 4 – –

Sistema de áudio MeridianTM de 380W com 10 alto-falantes, mais subwoofer (InControl Touch) – 4 – Por favor, consulte a página 32.

Sistema de áudio Digital MeridianTM Surround de 825W com 16 alto-falantes, mais subwoofer 
(InControl Touch Pro) 025LN – 8 (2) 4 Por favor, consulte as páginas 32-33.

Televisão (2) (3) 129AA – 8 8 Por favor, consulte a página 37.

Sistema de Entretenimento para os assentos traseiros (4) (5) 129AH – 8 8 Por favor, consulte a página 37.

Tela Touchscreen Dual View (2) (5) 087AS – 8 8 Por favor, consulte a página 37.

Navegação InControl Touch 087AT 8 4 – Por favor, consulte as páginas 30-31.

Navegação InControl Touch Pro 087AU – 8 (2) 4 Por favor, consulte as páginas 30-31.

Entrada USB simples na primeira fileira, com carregador localizado no console central 4 4 4

Duas entradas USB na segunda fileira com carregador – – 4

InControl Apps 025PA 8 8 8 Por favor, consulte as páginas 30-31.
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ITENS OPCIONAIS

8 Opcional   – Não disponível.
(1) Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais detalhes e consultar disponibilidade.

Pacotes Opcionais

CÓDIGO DA 
OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

PACOTE DE CONVENIÊNCIA 074GQ

Porta-malas com acionamento eletrônico por gesto – 8 8

Sistema de entrada sem chave - Keyless Entry – 8 8

Retrovisor interno com antiofuscamento automático – 8 8

Monitor de pontos-cegos com sensor de aproximação de veículos e detecção de tráfego em ré – 8 8

PACOTE DE 7 ASSENTOS 074OC

Assentos reclináveis e deslizantes da segunda fileira 60:40 8 – –

5 + 2 assentos 8 8 8

Saídas de ar condicionado e saída USB simples para a terceira fileira de assentos 8 8 8

Iluminação ambiental configurável – 8 –

Estepe com tala reduzida 8 8 8

Descanso para cabeça na segunda fileira 8 – –

PACOTE DE ENTRETENIMENTO (1) 016AC

Sistema de áudio Digital MeridianTM Surround de 380W com 16 alto-falantes, mais subwoofer (InControl Touch Pro) – 8 –

Televisão – 8 –

Navegação InControl Touch Pro – 8 –

PACOTE DE ENTRETENIMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO (1) 016AJ

Sistema de áudio Digital MeridianTM Surround de 380W com 16 alto-falantes, mais subwoofer (InControl Touch Pro) – 8 –

Televisão – 8 8

Tela Touchscreen Dual View – 8 8

Navegação InControl Touch Pro – 8 –

Sistema de Entretenimento para os assentos traseiros – 8 8

64

http://www.landrover.com.br/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.com.br/build-your-own/index.html


MOTORES MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO E OPCIONAIS

8 Opcional   – Não disponível.
(2) Não disponível com motor 2.0L TD4 180CV

Pacotes de opcionais (continuação)

CÓDIGO DA 
OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

PACOTE BLACK DESIGN – COM TETO CONTRASTANTE 032GB

Black Pack Exterior – 8 8

Teto contrastante em preto – 8 8

Rodas 20 polegadas, 5 raios "Estilo 511" com acabamento em Gloss Black – 8 8

PACOTE BLACK DESIGN 032GG

Black Pack Exterior – 8 8

Rodas 20 polegadas, 5 raios "Estilo 511" com acabamento em Gloss Black – 8 8

PACOTE DYNAMIC DESIGN EXTERIOR (1) (2) 074QH

Exterior Dynamic – 8 8

Luzes de neblina dianteiras – 8 –

Rodas de 20 polegadas, 5 raios "Estilo 511" com acabamento em Gloss Black – 8 8
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3
Prata Indus (Metálica)
Cor contrastante opcional para o teto*
PRETO CINZA

Branco Yulong (Metálica)
Cor contrastante opcional para o teto*
PRETO CINZA

Branco Fuji (Sólida)
Cor contrastante opcional para o teto*
PRETO CINZA

Cinza Corris (Metálica)
Cor contrastante opcional para o teto*
PRETO

Agora que você escolheu o modelo do seu Discovery Sport, poderá selecionar a sua cor exterior. 
Desde tons elegantes e escuros até pátinas metálicas incandescentes, nossas tintas incorporam o 
que há de mais moderno em tecnologias de pigmentação. Nossas tintas sólidas proporcionam uma 
cor intensa e homogênea, e as metálicas trazem um acabamento cintilante que chama a atenção.

* Disponível como opcional para as versões HSE e HSE Luxury. A disponibilidade das tintas para a parte externa varia de acordo com o modelo e a época do ano. Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais detalhes.66
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ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO
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MONTE O SEU

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

ETAPA 3
ESCOLHA SUA COR

Verde Aintree (Metálica)
Cor contrastante opcional para o teto*
PRETO CINZA

Azul Loire (Metálica)
Cor contrastante opcional para o teto*
PRETO CINZA

Preto Santorini (Metálica)
Cor contrastante opcional para o teto*
CINZA

Vermelho Firenze (Metálica)
Cor contrastante opcional para o teto*
PRETO CINZA
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4 De série   8 Opcional   – Não disponível.
(1) Disponível como acessório. Resultarão em um custo adicional   (2) Por favor, entre em contato com o Concessionário Land Rover mais próximo para saber a disponibilidade.

19” 5 RAIOS DIVIDIDOS 
"ESTILO 521"

18” 9 RAIOS 
"ESTILO 109"

4

CÓDIGO DA 
OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

RODAS

18” 9 raios "Estilo 109" 029UD 4 – –

19” 5 raios divididos "Estilo 521" 031NB – 4 –
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

RODAS SE HSE HSE LUXURY

RODAS

20” 5 raios divididos "Estilo 511" 029SB – – 4

20” 5 raios divididos "Estilo 511" com acabamento em Gloss Black (3) 029TW – 8 8

20” 5 RAIOS DIVIDIDOS 
"ESTILO 511"

20” 5 RAIOS DIVIDIDOS
"ESTILO 511"

COM ACABAMENTO EM GLOSS BLACK (3)

ETAPA 4
ESCOLHA SUAS RODAS

4 De série   8 Opcional   – Não disponível.
(3) Apenas disponível como parte do Pacote Black Design. 69

http://www.landrover.com.br/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.com.br/build-your-own/index.html
http://www.landrover.com.br


MOTORES MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

Assentos reclináveis e deslizantes da segunda fileira 60:40

Disponíveis como itens de série no HSE e HSE Luxury, estes assentos se movimentam 
160 mm para frente e para trás, permitindo um uso flexível do espaço para bagagens ou 
maximizando o espaço para as pernas dos passageiros. E também podem ser reclinados 
para proporcionar ainda mais conforto.

Assentos fixos da segunda fileira 60:40 (não mostrados)

De série nos modelos SE, a configuração 60:40 com 5 assentos 
proporciona três confortáveis posições de assento.

ESCOLHA SEU INTERIOR5
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. O interior mostrado acima e à esquerda é do HSE Luxury na cor Tan/Ebony.

5 + 2 assentos

Como parte do Pacote de 7 Assentos opcional, uma terceira fileira de 
assentos perfeitamente integrada pode ser adicionada às especificações 
para fornecer ainda mais versatilidade. Esses assentos são ideais para 
crianças e adolescentes, ou mesmo para adultos em viagens curtas,

sendo facilmente acessados com um toque, deslizando a segunda  
fileira de assentos para frente. Quando dobrada, a terceira fileira de 
assentos cria um espaço adicional para bagagens como nos modelos  
de 5 assentos.

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR
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A B C D

CORES
EBONY / EBONY

(página 74)
CIRRUS / LUNAR

(página 74)
ALMOND / EBONY

(página 75)
TAN / EBONY

(página 75)

COR INTERIOR

Cor do assento Ebony Cirrus Almond Tan

Carpete Ebony Lunar Ebony Ebony

MODELO

SE (tecido e couro) 6 6 – –

HSE (couro) 6 6 6 –

HSE LUXURY (Couro Windsor) 6 – – 6

ACABAMENTO DO CONSOLE CENTRAL

Pintura Ebony** 6 – – –

Alumínio escovado Satin Brushed 6 6 6 6

COR EXTERIOR

Branco Fuji 6 6 6 6

Branco Yulong ˘ ˘ 6 6

Prata Indus 6 ˘ 6 6

Cinza Corris ˘ ˘ 6 6

Verde Aintree 6 6 ˘ 6

Azul Loire 6 6 6 6

Preto Santorini ˘ 6 ˘ ˘

Vermelho Firenze ˘ 6 6 6

˘ Sugestão do Designer   6 Combinação disponível   – Não disponível.
A tabela acima deve serivr como um guia. Por favor, entre em contato com o Concessionário Land Rover para mais informações.

ESCOLHA AS COMBINAÇÕES DE CORES DO SEU INTERIOR
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3

1

4

5

6

2

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

1 2 3 4 5 6

CORES LATERAL DA PORTA LATERAL SUPERIOR DA PORTA PARTE SUPERIOR DO PAINEL 
DE INSTRUMENTOS PARTE INFERIOR DA PORTA LATERAL DO CONSOLE 

CENTRAL
SEÇÃO MÉDIA DO PAINEL DE 

INSTRUMENTOS

A Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Alumínio escovado Satin 
Brushed* Ebony

B Cirrus / Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Alumínio escovado Satin Brushed Cirrus

C Almond / Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Alumínio escovado Satin Brushed Almond

D Tan / Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Alumínio escovado Satin Brushed Ebony

O interior mostrado acima é do HSE Luxury na cor Almond/Ebony. 

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR
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Interior mostrado: couro e tecido na cor Ebony.

COMBINAÇÕES DE COR DO INTERIOR DISPONÍVEIS
A cabine do Discovery Sport incorpora um ambiente contemporâneo e extremamente elegante. Linhas horizontais e verticais ousadas e conforto soberbo criam 
um espaço que você, sua família e seus amigos irão desfrutar juntos. Uma grande variedade de cores e materiais de assentos está disponível para todos os gostos.

Ebony / Ebony (cor disponível no SE, HSE e HSE Luxury)A

Por favor, consulte os interiores disponíveis para cada versão.

Interior mostrado: couro e tecido na cor Cirrus.

Cirrus / Lunar (cor disponível no SE e HSE)B
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online. 

Interior mostrado: couro Windsor na cor Tan.

Tan / Ebony (disponível apenas no HSE Luxury)D

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR

Interior mostrado: couro na cor Almond.

Almond / Ebony (disponível apenas no HSE)C
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ACESSÓRIOS ORIGINAIS LAND ROVER

O Discovery Sport é muito versátil, podendo ser utilizado em uma 
grande variedade de condições e funções. Mesmo assim, alguns 
proprietários desejam adicionar sua marca de individualidade 
personalizando seu Discovery Sport conforme seu estilo e suas 
necessidades específicas, por meio de uma grande variedade de 
acessórios práticos e arrojados, mas que sejam resistentes e versáteis.

E o melhor de tudo: esses acessórios podem ser adicionados em 
qualquer etapa do ciclo de vida do veículo – não apenas quando 
são novos. Naturalmente, os Acessórios Originais Land Rover são 
projetados, testados e fabricados com os mesmos padrões de exigência 
dos equipamentos originais instalados em seu veículo.

6

O veículo mostrado acima é o HSE Luxury na cor Yulong White.76
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ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

Estribos Laterais* 
VPLCP0209
Fabricados em aço inox com acabamento altamente polido. A robusta 
aparência off-road complementa o design exterior do veículo.

Proteção inferior do para-choque traseiro em aço inoxidável** 
VPLCP0213
A proteção inferior de aço inoxidável e estilo off-road oferece acabamento 
Bright Polished na parte traseira do veículo. 

Proteção inferior do para-choque dianteiro em aço inoxidável 
VPLCP0212
A proteção inferior de aço inoxidável e estilo off-road oferece acabamento 
Bright Polished na parte frontal do veículo.

Soleiras das portas 
VPLCS0286LAA – Lunar 
VPLCS0286PVJ – Ebony (não exibido)
Placas antiderrapantes com a inscrição “Discovery” iluminada. Fornecida em 
pares para dar ao condutor e ao passageiro boas-vindas à cabine.

Organizador de porta-malas 
VPLCS0340
Conveniente bandeja organizadora de porta-malas que divide os compartimentos 
para armazenagem de itens frágeis ou pelos separar compras/carga. Com partes 
deslizantes traváveis, é anexado pelo fixadores em “D” do porta-malas.

Soleiras das portas personalizadas
VPLCS0343PVJ – Ebony 
VPLCS0343LAA – Lunar (não exibido)
As soleiras iluminadas personalizadas permitem que você escolha uma 
mensagem usando um conjunto aprovado de fontes/tipografias, que será 
destacada com iluminação branca quando as portas dianteiras estiverem abertas.

DESIGN

*A instalação de estribos laterais pode afetar a capacidade off-road do veículo. **Por favor, entre em contato com o Concessionário Land Rover mais próximo para 
saber a disponbilidade. 77
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Cortinas laterais 
VPLCS0298 – Segunda fileira 
VPLCS0297 – Terceira fileira
VPLCS0296 – Vidro traseiro (não mostrado)
Fáceis de instalar ou remover, estas cortinas oferecem mais conforto, ajudando 
a proteger os passageiros e o interior do veículo contra o calor e o brilho do 
sol. Há três versões disponíveis para as janelas dos passageiros na segunda e 
terceira fileiras e para a tampa do porta-malas.

Organizador no encosto do banco 
VPLVS0182 – Couro premium 
VPLVS0181 – Padrão (não mostrado)
Produzido com o mesmo couro premium usado no veículo, o sistema é 
complementado com um forro interno macio e presilhas magnéticas. Ele 
oferece diversos compartimentos para armazenagem de itens pequenos.

Trilhos para porta-malas 
VPLCS0303

Kit de retenção de bagagem 
VPLCS0324

Os trilhos para porta-malas permitem o transporte conveniente de acessórios, 
além da instalação do kit de retenção de bagagem. O Kit de Retenção de 
Bagagem consiste em um pacote de acessórios que são fixados aos trilhos 
do porta-malas com um rápido sistema de trava/destrava, oferecendo uma 
solução flexível para reter itens. O pacote de acessórios inclui uma cinta retrátil 
com bobina de inércia e barra telescópica.

Suporte para iPad® 
VPLVS0165 – iPad®‡ 
VPLVS0164 – iPad® 1
Suporte seguro para o seu iPad® com a marca Land Rover. Posicionado voltado 
para trás, fixado nas hastes do descanso de cabeça. Contém um design de 
liberação rápida que permite que o iPad® seja acoplado ou removido de forma 
rápida e simples.

Caixa de Bagagem de Teto* 
VPLWR0100 – Bagageiro de Teto Esportivo Grande* 
VPLVR0061 – Bagageiro de Teto Esportivo* (não exibido) 
VPLVR0062 – Bagageiro de Teto* (não exibido)
Disponível em diversos tamanhos, todas as versões podem ser instaladas 
nos dois lados para facilitar a abertura para o lado da calçada em qualquer 
país e incluem travas para oferecer mais segurança e tranquilidade. A 
capacidade de carga varia de 320 litros para o bagageiro de teto esportivo 
a 410 litros para o bagageiro até incríveis 430 litros para o esportivo grande. 
Carga máxima de 75kg.†

VIAGEM

Barras de Teto Longitudinais* 
VPLCR0137 – Acab. Prateado (panorâmico) 
VPLCR0133 – Acab. Prateado (teto fixo)** 
VPLCR0136 – Acab. Preto (panorâmico) 
VPLCR0132 – Acab. Preto (teto fixo)**
As barras de teto longitudinais facilitam a 
prática instalação de barras transversais. 
Os pontos de posicionamento predefinidos 
garantem que as barras transversais sejam 
fixadas na melhor posição para distribuição 
de peso e dinâmica. A carga útil máxima é 
de 75 kg.†

Barras Transversais* 
VPLCR0131
O design dos trilhos em T 
aproveita toda a extensão das 
barras, oferecendo espaço para 
montar diversos acessórios. O 
perfil aerodinâmico minimiza a 
resistência ao vento e ruídos.

*Racks Longitudinais e Bagageiro são necessários para todos os acessórios Land Rover de instalação no teto. Objetos colocados acima da antena de satélite instalada no teto podem reduzir a qualidade do sinal recebido pelo veículo e ter 
efeito prejudicial sobre o sistema de radionavegação e satélite, se o veículo estiver equipado com esses itens. **Veículos com teto fixo requerem acabamentos específicos nas cores dos trilhos. Peça No. Prata – VPLCR0135 e Preto – VPLCR0134   
†A carga máxima é igual à capacidade máxima do acessório montado no teto   ‡Compatível com iPads® de segunda, terceira e quarta gerações. Não é compatível com iPad Air™ ou iPad Mini™. iPad® é uma marca registrada da Apple Inc., 
registrada nos EUA e em outros países.

78

http://www.landrover.com.br/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.com.br/build-your-own/index.html
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

Protetor rígido de porta-malas 
VPLCS0274 
VPLCS0268 – com divisor de bagagens (não mostrado)
Este revestimento oferece excelente proteção ao assoalho do porta-malas e ao 
carpete das paredes contra a sujeira ou equipamentos molhados.

Soleira do porta-malas 
VPLCS0287LAA – Lunar 
VPLCS0287PVJ – Ebony (não exibido)
Fabricada em aço inox com acabamento brilhante, a Soleira do Porta-Malas 
protege o acabamento do porta-malas ao carregar e descarregar itens.

Rede de retenção de abertura 
VPLCS0267
A Rede de Retenção de Abertura mantém a carga segura ao abrir a tampa do 
porta-malas e maximiza o espaço de bagagens. Fabricada com materiais leves 
de alta qualidade, incluindo alumínio de alta qualidade para garantir robustez.

Reboque removível** 
VPLCT0148
Chicote Elétrico para o engate do 
reboque − 13 pinos† 
VPLCT0182

Engate para o reboque com altura 
fixa** 
VPLCT0142
Chicote Elétrico para o engate do 
reboque − 13 pinos† 
VPLCT0182

Conveniente e fácil de usar, o reboque removível garante um visual discreto 
quando não estiver em uso. Disponível para veículos equipados com 
disposição de assentos 5 + 2 e estepe com tala reduzida.

Suporte para bicicletas instalado no 
reboque VPLVR0067 – Suporte para 
duas bicicletas*

VPLVR0069 – Suporte para três 
bicicletas* (não exibido)

O suporte para bicicletas instalado no reboque, tem design que permite rápida 
liberação, facilita o uso e pode ser inclinado para fora do veículo usando um 
pedal, permitindo fácil acesso ao porta-malas. O porta-malas pode ser aberto 
com o suporte instalado. Feito de alumínio e outros materiais leves, o suporte 
para bicicleta também tem iluminação traseira e espaço para placa do carro, 
possuindo também uma trava de segurança e um mecanismo dobrável/
corrediço que permite fácil armazenamento quando não estiver em uso. 
Seu sistema de retenção e ajuste garante a fixação adequada da bicicleta. 
Capacidade de carga máxima 51kg (nos três suportes).

Capas à prova para assentos  
VPLCS0291SVA – Dianteiro (Almond) 
VPLCS0292SVA / VPLCS0293SVA – 
Segunda fileira / terceira fileira 
(Almond – não mostrado) 

VPLCS0291PVJ – Dianteiro (Ebony) 
VPLCS0292PVJ / VPLCS0293PVJ – 
Segunda fileira / terceira fileira 
(Ebony – não mostrado)

Ajuda a proteger os assentos de lama, desgaste e rasgos. Fáceis de acoplar e 
laváveis em máquina de lavar. 

ESPORTIVO

*Para o suporte para 2 ou 3 bicicletas ser instalado no reboque é necessário o protetor contra calor – VPLWR0124. 
**Com capacidade de reboque de até 2.200 kg (capacidade depende do motor, da variante de powertrain e do número de assentos) 
†Sistema elétrico de reboque deve ser pedido com as peças exibidas. Consulte o Concessionário Land Rover para mais informações.

79

MOTORES MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

http://www.landrover.com.br/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.com.br/build-your-own/index.html
http://www.landrover.com.br


Divisor de bagageiro* – altura 
completa VPLCS0299
O Divisor de Bagageiro foi projetado para evitar que a carga entre no 
compartimento de passageiros. O design do divisor foi aprimorado para a 
segunda fileira de bancos que apresenta a funcionalidade de rebatimento. A 
partição do espaço de carga pode ser instalada para altura completa ou meia 
altura para separar o espaço de carga em duas partes.

Divisor de bagageiro – meia altura* 
VPLCS0300
O Divisor de Bagageiro foi projetado para evitar que a carga entre no 
compartimento de passageiros. O design do divisor foi melhorado para a 
segunda fileira de bancos que apresenta a funcionalidade de rebatimento.

Jogos de tapetes de borracha 
VPLCS0281 
VPLCS0280 – Terceira fileira (não mostrado)
Os tapetes de borracha ajudam a proteger o assoalho contra a sujeira em geral.

Estribos laterais** 
VPLCP0210
Os estribos facilitam tanto a entrar como a sair do veículo e melhoram o acesso 
ao teto. Dentre as características de design se destacam o acabamento brilhante 
das bordas em aço inox e o revestimento do degrau em borracha.

Parabarro 
VPLCP0203 – Dianteiro 
VPLCP0204 – Traseiro 
VPLCP0205 – Traseiro com assentos 5 + 2
Paralamas para reduzir respingos e ajudar a proteger a pintura. Desenvolvidos 
para complementar o design exterior do veículo.

OUTDOOR

Tapete do porta-malas – borracha
VPLCS0279
O tapete de borracha à prova d’água ajuda a proteger o carpete do porta-
malas contra a sujeira em geral. Também está disponível a extensão do tapete 
de borracha para proteger a traseira dos bancos traseiros quando estão 
rebatidos. VPLCS0273.

*Pode ser instalado com o tapete de borracha do porta-malas (VPLCS0279) e com o protetor rígido do porta-malas (VPLCS0268).  **A instalação de tubos ou degraus laterais pode afetar a capacidade off-road do veículo.

Divisor de bagageiro – espaço de carga 
repartido VPLCS0301
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ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

Jogos de tapete de carpete 
VPLCS0282LAA – Lunar 
VPLCS0282PVJ – Ebony (não exibido)
Tapete de carpete com forro impermeável e peso de 2.050 g que oferecem 
um toque refinado e elegante ao interior do veículo.

Capa para espelhos – Noble 
VPLCB0251
Capas para espelhos retrovisores em Noble desenvolvidos para aprimorar 
o design exterior do Discovery Sport. Este elegante upgrade de design 
complementa diversos detalhes de acabamento no exterior. 

Borboletas para troca de marchas 
VPLVS0187MMU – Aluminium 
VPLVS0187CAY – Aluminium Red
Complete o visual do seu volante com essas Borboletas de Troca de Marchas  
em alumínio. Elas são polidas a máquina, anodizadas e escovadas a mão para 
oferecer excelente resistência ao desgaste e acabamento de alta qualidade. 

Defletores de ar - janelas laterais 
VPLCP0258
Os defletores de ar nas janelas laterais ajudam a aumentar os níveis de 
conforto dentro da cabine quando dirigindo com as janelas abertas - eles 
reduzem a turbulência do ar e os ruídos, permitindo que ar fresco circule 
dentro da cabine.

Pedais esportivos em aço inox 
VPLHS0044 – Veículos de transmissão automática 
VPLHS0045 – Veículos de transmissão manual (não mostrado)
Pedais em aço inox com um design brilhante e parafusos ocultos para um 
acabamento mais limpo.

Sistema de airbags para pedestres 
LR067898 – Gloss Black
Um acabamento em Gloss Black para o sistema de aribags dos pedestres 
aprimora o acabamento exterior do Discovery Sport. Este marcante upgrade 
complementa vários detalhes e cores exteriores.

OUTROS
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DIMENSÕES E CAPACIDADES

A B C

Altura do automóvel Ângulo de ataque Ângulo central Ângulo de saída
Padrão 25° 21° 31°

B CA

Largura 2.069 mm, espelhos dobrados
Largura 2.173mm com retrovisores abertos

Altura 
1.724mm

Distância entre as rodas 
traseiras 1.630mm

Distância entre as rodas 
dianteiras 1.621mm

Altura padrão
Com antena de teto 1.724mm

Distância do assento ao teto
Distância máxima nos assentos dianteiros 
com teto panorâmico 1.021mm 
Bancos traseiros 984mm

Capacidade do porta-malas
Assentos traseiros levantados 

Altura 778mm, Largura 1.318mm 
Volume máximo do porta-malas 981 litres 
Comprimento máximo no assoalho 985mm

Assentos traseiros dobrados 

Distância atrás da primeira fileira 1.887mm 
Distância depois da segunda fileira 985mm 
Altura 778mm, Largura 1.318mm 
Volume máximo do porta-malas 1.698,1litres 
Comprimento máximo no assoalho 1.887mm

Altura livre do solo
Altura padrão de direção 212mm

Veículos mostrados são o HSE Luxury na cor Indus Silver.

Distância entre os eixos 2.741mm

Largura do 
porta-
malas 

1.318mm

Comprimento total 4.599mm

Distância atrás 
da segunda fileira 985mm

Distância atrás da 
primeira fileira 1.887mm

Raio de giro
Meio-fio ao meio-fio 11,6m 
Parede a parede 11,86m 
Voltas trava a trava 2,31

Profundidade
Profundidade máxima 600mm
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Acesse landrover.com.br para mais informações.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, PERFORMANCE E DADOS PRINCIPAIS

DIESEL GASOLINA

2.0L TD4 2.0L Si4

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTÊNCIA (CV) 180 240

Disposição dos assentos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

DADOS DO MOTOR

Diâmetro (mm) 83 87.5

Descarga (mm) 92,35 83,1

Taxa de compressão (:1) 15,5 10+/-0,5

FREIOS

Tipo dianteiro Pinça deslizante com pistão único Pinça deslizante com pistão único

Diâmetro dianteiro (mm) 325 325

Tipo traseiro Pinça deslizante com pistão único Pinça deslizante com pistão único

Diâmetro traseiro (mm) 300 300

Freio de estacionamento Freio de estacionamento elétrico (EPB) integrado ao calibre de freio

PESO (kg)

Peso a partir de 1.785 / 1.884 1.759 / 1.859

Peso bruto 2.505 / 2.660 2.505 / 2.620

Peso total no eixo frontal 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310

Peso total no eixo traseiro 1.270 / 1.430 1.270 / 1.430

REBOQUE (kg)

Trailer não freado 750 750

Reboque máximo 2.500 / 2.200 2.000 / 2.000

Ponto máximo de acoplamento ( Peso na ponteira) 100 / 100 100 / 100

Combinação máxima do veículo e reboque ( Peso bruto da 
tração) 5.005 / 4.840 4.505 / 4.620

TRANSPORTE NO TETO (kg)

Carga máxima do teto (incluindo racks de teto) 75 75

DESEMPENHO

Velocidade máxima em km/h* 188 200

Aceleração (seg) 0-100 Km/h* 8,9 8,2

Capacidade do tanque de combustível - utilizável 54 70

Filtro de partículas de diesel (DPF) 4 –

4 Padrão   – Não disponível.
*Sempre obedeça os limites de velocidade locais.

DETALHES TÉCNICOS
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LAND ROVER ONELIFE
A premiada revista da Land Rover é publicada duas vezes 
por ano e alcança clientes em 40 países. Cada edição traz 
as últimas notícias sobre a Land Rover e seus veículos, 
informações de tecnologias e design de cada veículo, 
viagens inspiradoras e opiniões de especialistas internacionais.

LAND ROVER SERVICOS FINANCEIROS
Pôr as mãos nas chaves do seu Land Rover nunca foi tão 
fácil, e é muito mais acessível do que você pensa. Novo ou 
seminovo, para uso pessoal ou comercial, temos uma opção 
que coloca você no controle total. Entre em contato com a 
Concessionária Land Rover mais próxima para saber mais 
sobre as condições da Land Rover Serviços Financeiros.

VENDAS CORPORATIVAS
A Land Rover está sempre pronta para atender às demandas 
do mercado e oferece a seus clientes corporativos a 
oportunidade de adquirir veículos direto da fábrica com 
condições muito especiais. Com o programa de Vendas 
Corporativas Land Rover, empresas têm a oportunidade de 
acelerar seus negócios e também usufruir da exclusividade 
e conforto dos veículos da marca a preços mais acessíveis, 
além de ter acesso a todo o suporte da marca no pós-venda. 
Procure a concessionária Land Rover mais próxima e conheça.

Para mais informações, consulte landrover.com.br

LAND ROVER EXPERIENCE
A Land Rover está pronta para tudo desde que surgiu. 
Sua lendária capacidade já enfrentou os terrenos mais 
exigentes, nas condições mais desfavoráveis. Seu interior 
versátil se tornou sinônimo de conforto e muito espaço 
para carga. E sua atitude "tudo é possível" o tornou o 
veículo do tipo mais bem aceito em todo o mundo. 

Você pode fazer parte da história da Land Rover em um 
dos nossos Land Rover Experience. Você verá como cada 
um desses icônicos modelos é fabricado. Você poderá 
levar um deles até as pistas off-road, onde suas habilidades 
de condução serão colocadas à prova. Ou você pode ir 
mais além, em um de nossos eventos Adventure Travel em 
países como Tanzânia, Islândia ou Marrocos.

A aventura espera você.

Para mais informações, consulte landrover.com.br

O MUNDO LAND ROVER
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Jaguar Land Rover América Latina e Caribe 
Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar, 
04028-002  
Moema, São Paulo, SP

Registro na Inglaterra: Número 1672070

landrover.com.br

© Jaguar Land Rover Limited 2016. 
Número de Publicação: LRML 5181/16

AVISO IMPORTANTE: A Jaguar Land Rover Limited está sempre 
buscando maneiras de melhorar a especificação, o design e a 
produção dos seus veículos; assim, mudanças ocorrem continuamente. 
Embora sejam feitos todos os esforços para produzir uma literatura 
atualizada, este catálogo não deve ser considerado um guia infalível 
das especificações atuais e nem representa uma oferta para a venda 
de um veículo específico. Os distribuidores e as concessionárias não 
são agentes da Jaguar Land Rover Limited para nenhum projeto ou 
representação, quer seja de maneira expressa ou implícita. 

Todos os Acessórios Originais Land Rover e instalados por uma 
Concessionária Land Rover em um mês ou 1.600 quilômetros / 1.000 milhas 
(o que ocorrer primeiro) a partir da data de entrega de um novo veículo 
registrado serão beneficiados com os mesmos termos de garantia e 
com o mesmo período de cobertura da garantia do veículo. Acessórios 
adquiridos fora dessas condições estarão sujeitos a uma garantia de uso 
ilimitado de 12 meses. Todos os acessórios aprovados pela Land Rover 
são rigorosamente testados com os mesmos padrões exigentes 
aplicados em nossos veículos. Melhor desempenho em temperaturas 
extremas de calor e frio, resistência a corrosão, impacto e implantação 
de airbags são alguns dos extensos testes de produto conduzidos 
para assegurar que os acessórios sejam duráveis e, mais importante, 
continuem em conformidade com a legislação atual. Alguns dos 
acessórios mostrados não estão disponíveis para todos os modelos.  
Para mais informações, entre em contato com a Concessionária 
Land Rover de preferência. 

Todos os nossos acessórios são criados para serem parte integrante dos 
veículos Land Rover. Embora muitos itens, como os bagageiros de teto, 
sejam de instalação fácil, alguns exigem ferramentas especializadas e 
equipamentos de diagnóstico para assegurar a integração correta com  
a estrutura do veículo e com os sistemas elétricos. Esses produtos variam 
de mercado para mercado. 

Consulte uma Concessionária Land Rover, que terá prazer em aconselhá-
lo sobre as especificações atuais e esclarecer quaisquer possíveis dúvidas 
que você tenha. 

As cores reproduzidas neste material estão sujeitas às limitações do 
processo de impressão e podem diferir levemente do veículo real.  
A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer acabamento 
de cor sem aviso prévio. Verifique a disponibilidade de cores e 
especificações atuais na sua Concessionária Land Rover. Os distribuidores 
e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Limited nem 
possuem autoridade alguma para vincular a Jaguar Land Rover Limited  
a nenhum projeto ou representação, quer seja de maneira expressa  
ou implícita. 

A Land Rover recomenda exclusivamente o lubrificante Castrol EDGE 
Professional.

Veículo mostrado na primeira e segunda capa: HSE com Pacote Dynamic 
na cor Prata Indus com rodas opcionais.

LAND ROVER COLLECTION
O veículo é só o começo. Descubra a Land Rover Collection.

A atenção meticulosa com os detalhes não acaba nos 
nossos veículos. O mesmo nível de acabamento pode  
ser visto em toda a nossa linha de produtos.

Land Rover Collection traz roupas masculinas e femininas, 
uma linha variada de acessórios, como bonés, abotoaduras, 
chaveiros, chave USB, capas de iPhone, entre outros,  
além de uma coleção infantil com diversos itens.

Entre em contato com a sua Concessionária Land Rover 
mais próxima para mais informações.

LAND ROVER ASSISTANCE
Para que você se sinta ainda mais à vontade, seu 
Land Rover conta com o exclusivo serviço Land Rover 
Assistance, que oferece assistência 24horas, 7 dias por 
semana em caso de pane ou acidente em todo território 
nacional. O Land Rover Assistance é válido durante todo 
o período de garantia de seu veículo, que é de 36 meses 
ou 100mil quilômetros rodados (o que ocorrer primeiro). 
Você pode contar com a nossa assistência na estrada, 
qualquer que seja a situação, onde quer que você esteja.

Para mais detalhes, consulte o manual de condições 
gerais, entre em contato com a sua Concessionária 
Land Rover mais próxima ou acesse  
landrover.com.br/ownership.

iPad e iPhone são marcas registradas da Apple Inc, com registro nos EUA e outros países. 
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