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Desde que o primeiro Land Rover foi concebido, em 1947, 
temos construído 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 a nos encorajamos a ir além. A 
Land Rover realmente possibilita que você aproveite mais o seu 
mundo, para ir Above and Beyond.
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SOFISTICADO E MODERNO, 
ESTE RANGE ROVER TEM AS 
CARACTERÍSTICAS INIGUALÁVEIS 
DE UMA LINHAGEM EXCLUSIVA.

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

Aponte o smartphone para ver o Range Rover em ação. 

 As especificações, os opcionais e a disponibilidade de alguns equipamentos variam entre os 
modelos. Consulte sua concessionária Land Rover para mais informações.
Veículo mostrado à direita: Range Rover Autobiography Long Wheelbase na cor Azul Loire
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DESIGN

EXTERIOR
Com suas três linhas clássicas: a seção inferior, 
a linha do teto flutuante e a linha de cintura 
contínua, o Range Rover é inconfundível. 
 
A silhueta incônica está levemente mais curva, 
enquanto os vidros rentes à carroceria e as 
colunas em Gloss Black acentuam o efeito do 
teto flutuante, reforçando sua forma simples  
e elegante.

O visual renovado e contemporâneo do veículo é 
complementado pelos detalhes cuidadosamente 
planejados do design, conferindo ao Range Rover 
sua personalidade distinta.

A primeira coisa que salta aos olhos é a moderna 
reinterpretação do desenho da entrada de ar 
lateral, feita na superfície das portas dianteiras.

Mais para baixo, os detalhes visuais percorrem 
o entorno da carroceria. Os faróis de Xênon 
possuem uma assinatura exclusiva e marcante 
que enriquece o visual do veículo.

Veículo mostrado acima e à direita: Autobiography na cor Prata Indus com rodas "Estilo 505" disponíveis como acessório.
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INTERIOR
O requinte está no coração do Range Rover.

Seu interior proporciona uma sensação de um 
conforto luxuoso, tranquilizador e relaxante. Ele é 
muito bem equipado e pensado com inteligência. 
O console central e o novo monitor Touchscreen 
de 10” de formato 21:9 wide colocam controles 
essenciais e intuitivos ao seu alcance.

Superfícies limpas, o uso de couros macios e 
refinados, os revestimentos em madeira e os 
acabamentos altamente polidos ajudam  
a criar um ambiente contemporâneo e confortável.

Agradável ao toque, o tipo de couro é 
determinado pelo modelo escolhido. Ele 
reforça o interior, cobrindo praticamente todas 
as superfícies, desde os bancos e o painel de 
instrumentos até as portas e o revestimento do 
teto. Desde couro premium Oxford, passando 
pelo couro Semi-Anilina de alto nível até o 
revestimento no mais sofisticado couro italiano 
Pelle Frau, os materiais utilizados no Range Rover 
foram escolhidos por sua excepcional elasticidade, 
sofisticação e aparência natural.

O acabamento é, naturalmente, da maior 
importância. Costuras duplas à mão e sob 
medida são usadas, levando todos os aspectos 
em consideração; do comprimento e direção 
da costura, ao tipo de tecelagem, espessura e 
material do fio. Até mesmo o tamanho e a forma 
da agulha são padronizados.

Interior mostrado à direita: Vogue com assentos em acabamentos Espresso/Ivory com revestimento Figured Macassar.
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ATENÇÃO AOS DETALHES
O foco na qualidade impecável é bem ilustrado 
pelos detalhes metálicos autênticos, agradáveis 
ao tato e de visual surpreendente, e oferecem um 
contraste estiloso com as marcantes superfícies de 
couro e revestimentos.

Exemplos incluem os pilares de alumínio escovado 
em cada lado do console central, o câmbio rotativo 
e as distintas saídas de ar, em que cada aleta é 
destacada com uma linha em Satin Chrome.

Como exemplo da atenção aos detalhes, o 
acabamento em alumínio no console central é 
criado de uma maneira exclusiva, na qual o alumínio 
passa por mais de 20 processos distintos para 
resultar em um acabamento incrivelmente nobre.

Interior mostrado à esquerda e acima: SVAutobiography Long Wheelbase em acabamento Navy/Ivory 
com assentos Ivory e revestimento Figured Macassar. DESIGN 11
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CAPACIDADE DO PORTA-MALAS
O Range Rover tem espaço de sobra no 
porta-malas, não importa se você está indo 
para um show ou praticar esqui aquático na 
praia. São 909 litros de espaço disponível, 
ou 2.030 litros com os bancos traseiros 
rebatidos para formar um piso plano (2.345 
litros na versão Long Wheelbase).

Mesmo que o veículo tenha os mais 
exemplares níveis de refinamento, ele está 
sempre pronto para receber com facilidade 
as suas bagagens e, até mesmo, cargas  
mais volumosas.

5 ASSENTOS

12

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


DESIGN TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO FINISHING TOUCHES MOTORES SEGURANÇA

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

4 ASSENTOS 3 ASSENTOS 2 ASSENTOS BANCOS TRASEIROS  
EXECUTIVOS

(os bancos traseiros não dobram 
para a frente)

DESIGN 13
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LONG WHEELBASE
EXTERIOR
O Range Rover Long Wheelbase é automaticamente 
reconhecido, orgulhosamente construído e com 
um belíssimo acabamento. Este modelo tem 
características únicas, como o emblema "L" 
exclusivo atrás de cada caixa de roda dianteira e 
capas dos espelhos retrovisores em Preto Narvik 
de série. Embora o comprimento do exterior tenha 
aumentado em quase 200 mm, sua silhueta não 
aparenta ter sido alterada.

Veículo mostrado à esquerda: Autobiography Long Wheelbase na cor 
Azul Loire "Estilo 505" disponíveis como acessório.

DESIGN 15
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INTERIOR
Uma sensação de conforto sem igual acontece 
em um Range Rover Long Wheelbase, com 186 
mm de espaço adicional na segunda fileira 
de assentos e proporcionando 17 graus de 
reclinação a mais para os passageiros de trás.

O Controle de movimentação do banco do 
passageiro permite movimentar o banco do 
passageiro para a frente, para dar ainda um  
maior nível de conforto e espaço.

Este estilo de carroceria possui um espaçoso 
compartimento porta-objetos adicional no 
console central para os ocupantes do banco 
traseiro, além de bolsas para mapas nas portas 
traseiras, tanto na configuração de banco 
inteiriço como nos assentos executivos traseiros. 
Para uma maior comodidade, este veículo é 
equipado com persianas nas portas laterais e  
um teto solar panorâmico de série.

Interior mostrado acima: Autobiography com assentos de acabamento Navy/Cirrus e revestimento Grand Black.16
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DIVISÃO DE 
VEÍCULOS 
ESPECIAIS
Concebido e desenvolvido pela Divisão de Veículos 
Especiais (SVO), o centro de excelência da Land Rover 
para veículos personalizados, edições luxuosas e modelos 
de alta performance, o SVAutobiography Dynamic e o 
SVAutobiography Long Wheelbase exploram o máximo 
em performance e luxo.

O SVAutobiography Dynamic tem a força e a agilidade 
que combinam com seu inconfundível exterior. A 
posição rebaixada ilustra a performance contida neste 
Range Rover. O SVAutobiography Dynamic maximiza 
o prazer de conduzir na estrada e, ao mesmo tempo, 
proporciona toda a sofisticação que você pode esperar 
de um Range Rover de alta performance.

O SVAutobiography Long Wheelbase é o nosso 
Range Rover mais luxuoso e sedutor. Disponível 
exclusivamente na versão Long Wheelbase, ele oferece 
luxo, conforto e sofisticação inigualáveis. É a última 
palavra em Range Rover.

O acabamento e a experiência de SVO se revelam no 
design aclamado, na engenharia de precisão e nos 
incomparáveis níveis de refinamento, reunidos para  
criar o SVAutobiography Dynamic e o SVAutobiography 
Long Wheelbase.

Veículo mostrado à esquerda: SVAutobiography Long Wheelbase com pintura em dois tons 
nas cores Cinza Corris e Preto Santorini DESIGN 19
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DESIGN

EXTERIOR
Projetadas para sofisticação e performance,  
as linhas fluidas e o design contemporâneo do 
SVAutobiography Dynamic chamam a atenção  
no mundo inteiro.

Com o chassi, a direção, o escapamento 
e a suspensão perfeitamente ajustados, o 
SVAutobiography Dynamic fica 8 mm mais baixo 
do que o Range Rover padrão. Sua atitude 
agressiva mostra a potência e o desempenho  
que existem dentro dele.

Detalhes únicos em Graphite Atlas, Pinças de Freio  
diferenciadas na cor Vermelha com a marca 
BremboTM e rodas exclusivas reforçam o apelo 
esportivo do veículo.

O SVAutobiography Dynamic proporciona um 
novo nível de agilidade e desempenho para o 
motorista aproveitar ao máximo.

Brembo é uma marca registrada da Freni Brembo S.p.A.
Veículo mostrado à esquerda: SV Autobiography na cor Vermelho Firenze

O EXTERIOR DIFERENCIADO DO RANGE ROVER 
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC RESISTE AO TEMPO. 
MOVIDO POR UM POTENTE MOTOR V8,  
ELE TEM O DESEMPENHO E A AGILIDADE QUE 
CORRESPONDEM AO SEU ASPECTO DINÂMICO.

John Edwards. 
Diretor responsável pela Divisão de Veículos Especiais.

SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

21
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Interior mostrado acima à esquerda: SVAutobiography Dynamic com acabamento Ebony/Pimento, assentos Ebony/Pimento e revestimento Grand Black.

INTERIOR
Envolvendo luxo, conforto e estilo, o interior do 
SVAutobiography Dynamic sintetiza o que há de 
melhor em qualidade de fabricação.

Sedutor ao toque, somente o mais sofisticado 
couro em padronagem de diamante é mostrado 
na cabine. Para aumentar a sensação de requinte, 
detalhes do interior, tais como o botão Stop/Start  
e os pedais, trazem acabamento texturizado.

O seletor giratório e os revestimentos de portas 
dianteiras e traseiras em Grand Black  
apresentam uma exclusiva linha vermelha que 
reflete a personalidade única do SVAutobiography 
Dynamic.

DESIGN 23
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SVAUTOBIOGRAPHY 
LONG WHEELBASE
EXTERIOR
A qualidade de fabricação nunca sai de 
moda, e os mais de 45 anos de expertise na 
concepção do Range Rover se manifestam 
em cada SVAutobiography Long Wheelbase.

Cada aspecto é feito sob medida para 
transmitir elegância e atenção aos detalhes. 
Na frente, cada veículo incorpora detalhes 
de design luxuosos, como a grade dianteira 
exclusiva e a inscrição “Range Rover” na 
frente e na traseira com efeito dark knurled 
e bordas Bright Chrome.

O SVAutobiography Long Wheelbase 
mantém uma postura firme, mesmo com 
os 200 mm de comprimento extra. O 
visual das entradas de ar laterais na cor da 
carroceria é pontuado por detalhes em Bright 
Chrome, acabamento também presente nas 
molduras das maçanetas das portas e no 
acabamento da tampa do porta-malas.

Para refletir o seu gosto pessoal, a opção da  
pintura exterior em dois tons permite que 
os clientes especifiquem o veículo em uma 
das 25 cores exteriores* abaixo da linha 
de cintura, com um acabamento em Preto 
Santorini acima da linha de cintura 
para produzir uma aparência prestigiosa.

*Cores sujeitas a disponibilidade. Consulte a página 95.
Veículo mostrado à direita: SVAutobiography Long Wheelbase com pintura em dois tons nas cores Cinza Corris e Preto Santorini.

O RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE 
SINTETIZA O DESIGN SOFISTICADO. EM SUA  
ESPECIFICAÇÃO MAIS LUXUOSA, ESTE MODELO  
FOI CONSTRUÍDO COM PRECISÃO E CUIDADO,  
RESULTANDO EM UMA INCRÍVEL ATENÇÃO AOS DETALHES.

John Edwards. 
Diretor responsável pela Divisão de Veículos Especiais.
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Interior mostrado acima à esquerda: SVAutobiography Long Wheelbase com acabamento Lunar/Cirrus, assentos Cirrus e revestimento Figured Macassar.

INTERIOR
O interior do SVAutobiography Long Wheelbase 
é a tradução para uma vida de refinamento, 
sofisticação e tranquilidade.

A atenção aos detalhes fica evidente em cada 
olhar e toque. Do console central traseiro, com 
compartimento refrigerado para garrafas e mesas 
retráteis, até o design único dos assentos com 
suporte para as panturrilhas, o veículo exala um ar 
de confiança, tranquilidade e compostura.

Entre os detalhes que reforçam um interior de 
visual elegante estão os acabamentos texturizados 
no botão Stop/Start, o seletor rotativo e os ajustes 
dos apoios de braço, além de um porta-copos de 
acabamento Satin Brushed. O chaveiro também 
incorpora detalhes texturizados e a inscrição 
Autobiography.

As características incluem um porta-malas com 
revestimento deslizante para melhorar esta área 
do veículo e um opcional sistema assentos de lazer 
instaláveis na tampa do porta-malas. Dois lugares 
confortáveis revestidos em couro luxuoso, podem 
ser facilmente montados e usados em eventos ao 
ar livre com o veículo parado.

DESIGN 27
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SUSPENSÃO
Dificilmente os limites de um Land Rover serão testados 
com você tanto quanto foram com 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.

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.

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 8,500km nas 
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 Range Rover 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.

VELOCIDADE DO VENTO
Em nossas câmaras climáticas, podemos recriar algumas 
das mais difíceis condições de ventos que o Range Rover 
terá de enfrentar. Não apenas ventos laterais a 180 km/h, 
mas também altas temperaturas ambientes e situações de 
baixos fluxos de ar. Só quando levamos todos os sistemas 
até os seus limites, é que desenvolvemos a verdadeira 
confiabilidade.

CLIMA QUENTE E FRIO
Testamos nossos veículos dentro de nossas câmaras 
climáticas e no mundo real, a temperaturas que vão 
de -40°C a 50°C. As principais funções e sistemas são 
analisados conforme os nossos padrões de exigência.  
Por isso, mesmo nas localidades mais remotas, o conforto  
e a tranquilidade nunca vão embora.
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TERRAIN 
RESPONSE 2
Com uma carroceria de alumínio e a verdadeira 
capacidade Land Rover na sua essência, o 
Range Rover oferece excelente desempenho off-road.

Nosso exclusivo sistema Terrain Response 2 foi 
desenvolvido para monitorar as condições de 
condução e otimizar automaticamente a direção e 
a tração, adaptando as respostas do motor, caixa 
de câmbio, diferencial central e sistemas do chassis 
para responder às exigências do terreno à frente.

Mesmo quando não está no Modo Automático,  
o Terrain Response 2 oferece auxílio extra ao 
condutor, alertando-o para a necessidade da 
marcha reduzida ou ajuste da altura do solo em 
situações off-road. Existem cinco configurações de 
Terrain Response: Geral, Grama/Cascalho/Neve, 
Lama e sulcos, Areia e Pedras.

ALL TERRAIN 
PROGRESS 
CONTROL
O All-Terrain Progress Control (ATPC) é um sistema 
avançado que possibilita ao motorista definir e 
manter uma velocidade constante enquanto dirige 
em condições difíceis.

Funcionando como um sistema de piloto 
automático, ele atua em velocidades muito baixas, 
entre 2 km/h e 30 km/h, o que permite que 
motorista mantenha o máximo de concentração ao 
volante e consiga encontrar um caminho através 
dos obstáculos.

Desenvolvido pelos especialistas da Land Rover, 
os mais qualificados em todo-terreno do setor, o 
sistema funciona perfeitamente em conjunto com 
o Terrain Response 2 e os sistemas de Tração nas 
Quatro Rodas (4WD) e de frenagem.

Uma vez que o ATPC é ativado, os botões padrão 
+ /- do piloto automático no volante são usados 
para definir a velocidade. Os pedais do freio e do 
acelerador ainda podem sobrepor as configurações 
escolhidas, freando suavemente para reduzir a 
velocidade.

SAÍDA EM BAIXA 
TRAÇÃO
O Range Rover conta com uma funcionalidade 
dedicada à partida. Ela permite ao veículo arrancar 
com suavidade e facilidade, mesmo em superfícies 
complicadas de baixa aderência como, gelo, neve 
ou grama.

SUSPENSÃO  
ELETRÔNICA
Uma direção mais firme no solo é aprimorada 
graças à suspensão a ar independente nas quatro 
rodas que proporciona articulação e equilíbrio 
excepcionais para as rodas.

Capaz de enfrentar situações difíceis, este sistema 
foi concebido para manter o Range Rover estável 
e firme, independentemente das irregularidades 
do terreno. Para uma qualidade de condução sem 
igual, a altura da suspensão pode ser facilmente 
alterada sempre que necessário.

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a versão. Consulte as páginas 70 a 87 ou entre em contato com a sua Concessionária Land Rover para obter mais informações.
Veículo mostrado à direita: Vogue na cor Prata Indus com opcionais instalados e rodas "Estilo 505" disponíveis como acessório.
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Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a versão. Consulte as páginas 70 a 87 ou entre em contato com a sua Concessionária Land Rover para obter 
mais informações.
Veículo mostrado à direita: Autobiography na cor Prata Indus.

CONTROLE DE 
DESCIDA EM 
DECLIVES
Para complementar o sistema Terrain Response, o 
Range Rover traz um conjunto exclusivo de tecnologias 
all-terrain para maximizar o desempenho e a segurança, 
incluindo o Controle de Descida em Declives (HDC).

O Controle de Descida em Declives auxilia no controle 
de descidas difíceis mantendo velocidade constante e 
aplicando frenagem separadamente em cada roda.

O Auxílio de Partida em Aclives assegura que o veículo 
não retroceda em situações de saída do veículo em um 
aclive.

O veículo também utiliza o Sistema de Saída Gradativa 
(GRC), projetado para impedir que o veículo “acelere” em 
uma inclinação íngreme caso o motorista libere o  
freio inadvertidamente.

WADE 
SENSING
O opcional Wade Sensing auxilia ao motorista a cruzar 
riachos, córregos e vias alagadas através de sensores nos 
retrovisores externos. Ele alerta ao motorista se a água está 
muito profunda. Este recurso fornece imagens em tempo 
reais, tais como profundidade da água em relação ao 
veículo e capacidade máxima de travessia do veículo  
no monitor Touchscreen.

O Range Rover oferece uma impressionante capacidade 
de travessia de 900 mm de profundidade, parcialmente 
capacitada por um sistema de admissão de ar. Além disso, 
o ângulo do veículo é apresentado através do monitor 
Touchscreen para mostrar quando se está entrando em 
águas mais profundas ou mais rasas; este aspecto do recurso 
é particularmente benéfico à noite, quando é difícil prever 
a profundidade de travessia. Por último, ao deixar a água, 
você descobrirá que os ângulos de saída são inigualáveis.
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1

2

ADAPTIVE 
DYNAMICS
Com a Adaptive Dynamics, os quilômetros passam, 
praticamente, despercebidos. O sistema monitora 
os movimentos do veículo até 500 vezes por 
segundo. Ele reage às intervenções do motorista, 
ou da estrada, quase instantaneamente para 
oferecer maior controle e minimizar a rolagem da 
carroceria, resultando em uma condução firme  
e nivelada.

O sistema também detecta condições off-road, 
e otimiza o amortecimento de acordo com as 
condições, para que o motorista e os passageiros, 
cheguem ao destino,relaxados e descansados.

DYNAMIC 
RESPONSE
O sistema Dynamic Response* melhora 
o manuseio do veículo e o conforto dos 
ocupantes, reduzindo a inclinação da carroceria 
nas curvas.

O sistema de dois canais de última geração 
é capaz de controlar os eixos dianteiro e 
traseiro de forma independente, permitindo 
fazer ajustes para fornecer maior agilidade em 
baixas velocidades, maior estabilidade em altas 
velocidades, e uma direção muito mais precisa.

Esta funcionalidade também ajuda na 
capacidade off-road. Se o sistema detectar 
condições off-road, o módulo de controle reduz 
o nível de compensação da inclinação e gerencia 
ativamente a taxa de rolagem da carroceria, 
aumentando o conforto dos passageiros e a 
compostura da carroceria em velocidades baixas.

1 INCLINAÇÃO LATERAL DA CARROCERIA, 
NÃO AJUSTADA

2 INCLINAÇÃO LATERAL DA CARROCERIA, 
CORRIGIDA

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO
*Disponível apenas com motores SDV8 e V8 Supercharged.
Veículo mostrado acima à esquerda: Autobiography Long Wheelbase na cor Azul Loire e rodas "Estilo 505" disponíveis como acessório. 35
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POSIÇÃO COMMAND DRIVING
A condução do Range Rover é firme e reforçada pela legendária 
posição Command Driving, que coloca o motorista em posição ereta 
e elevada. Esta oferece uma vista reconfortante do veículo e do seu 
entorno. A sensação de controle oferecida pela posição de condução 
elevada é reforçada pelos assentos exteriores do veículo, com boa 
visibilidade para os lados e excelente visibilidade para a frente sobre  
o capô característico de perfil rebaixado.

PAINEL DE INSTRUMENTOS THIN FILM 
TRANSISTOR (TFT) INTEGRAL
O painel de instrumentos virtual de 12,3” utiliza tecnologia de 
exibição em alta resolução e gráficos coloridos para proporcionar  
uma comunicação clara das principais funções e dos dados do veículo, 
inclusive navegação em tela cheia. Com elegantes mostradores  
virtuais que simulam um 3D cromado, ele pode ser personalizado 
para exibir apenas as informações mais relevantes para a atual 
situação de pilotagem.

HEAD-UP DISPLAY
O Head-Up Display* apresenta os principais dados do veículo, tais 
como velocidade de estrada, posição da marcha e direções de 
navegação no para-brisa, sem que você se distraia ou precise tirar os 
olhos da estrada.

O inovador sistema a laser é o melhor para situações de reflexo solar, 
que podem prejudicar a leitura de sistemas LED. O recurso pode ser 
ligado e desligado de acordo com a preferência do motorista.

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a versão. Consulte as páginas 70  
a 87 ou entre em contato com a sua Concessionária Land Rover para obter mais informações.
Veículo mostrado à esquerda: Autobiography Long Wheelbase na cor Preto Santorini com  
rodas "Estilo 505" disponíveis como acessório. ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA 37
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RECURSOS PARA O MOTORISTA
O Range Rover possui uma variedade enorme de auxiliares de condução para dar a você e aos passageiros, uma 
experiência ainda mais completa. Trazendo as mais inovadoras tecnologias já desenvolvidas, esses recursos ajudarão você a enfrentar com 
muita facilidade a maioria das situações de trânsito, de estradas e até de direção à noite.

ASSISTENTE DE 
MANUTENÇÃO DE FAIXA* 
E MONITOR DE FADIGA DO 
MOTORISTA**
O Assistente de Manutenção de Faixa 
detecta quando o seu veículo está saindo 
involuntariamente da faixa, levando-o 
de volta à sua pista suavemente. O Monitor 
de Fadiga do Motorista detecta se você 
está começando a se sentir sonolento e 
envia um aviso prévio de que você precisa 
fazer uma pausa.

PILOTO AUTOMÁTICO 
ADAPTATIVO COM 
ASSISTÊNCIA EM 
CONGESTIONAMENTOS E 
FRENAGEM DE EMERGÊNCIA 
INTELIGENTE
Seja viajando por uma rodovia ou 
avançando no tráfego lento, este sistema 
irá manter uma distância segura para 
com o veículo à frente em caso de 
frenagem ou parada. Quando o veículo 
acelerar novamente, o Range Rover fará 
o mesmo. Se a colisão for inevitável, o 
Piloto Automático Adaptativo acionará a 
Frenagem de Emergência Inteligente. Este 
sistema pode ajudar a reduzir as lesões 
e os danos provocados pela aplicação 
automática dos freios.

MONITOR DE PONTOS 
CEGOS COM DETECÇÃO  
DE TRÁFEGO EM RÉ**
O Monitor de Pontos Cegos alerta você 
quando veículos estão dentro, ou se 
aproximando rapidamente, do seu ponto 
cego, através de uma pequena luz de aviso 
no retrovisor da porta correspondente.  
A Detecção de Tráfego em Ré avisa você 
quanto a possíveis riscos se aproximando 
de qualquer lado do seu veículo, por meio 
de avisos visuais e sonoros para que você 
saiba o que está atrás de você mesmo 
quando a visão estiver obstruída. 

*Disponível com Pacote Drive Pro   **Disponível com Pacote Drive.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a versão. Consulte as páginas 70 a 87 ou entre em contato com a sua  
Concessionária Land Rover para obter mais informações.38
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ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

AUXÍLIOS DE ESTACIONAMENTO
Estacionar seu veículo em uma cidade grande nunca foi uma tarefa fácil, por isso o Range Rover traz sistemas que auxiliam nas manobras 
de ré e estacionamento, dando confiança 
mesmo diante das vagas mais apertadas.

PARK ASSIST - 
ASSISTÊNCIA COMPLETA DE 
ESTACIONAMENTO 
O nosso sistema Park Assist torna manobras 
de estacionamento em vagas paralelas e 
perpendiculares mais fácil do que nunca. 
Ele encontra a vaga ideal para você. Basta 
selecionar a marcha adequada e controlar 
a velocidade do veículo. O Park Assist 
também orienta manobras na saída de uma 
vaga, eliminando o estresse na hora de 
estacionar. Gráficos e notificações guiam 
você durante as manobras.

SISTEMA DE 
CÂMERAS 360°
Gerando uma vista de 360° do exterior 
no monitor Touchscreen, este item ajuda 
em diversas manobras, desde estacionar 
junto ao meio-fio até entrar e sair de vagas 
apertadas e cruzamentos.

CÂMERA DE RÉ
Para tornar mais simples o estacionamento 
em vagas apertadas, linhas representando 
o perímetro externo do veículo e o caminho 
previsto são sobrepostas na imagem que 
indica movimento para trás, apresentada  
no monitor Touchscreen.

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a versão. Consulte as páginas 70 a 87 ou entre em contato com a sua  
Concessionária Land Rover para obter mais informações. 39
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AUXÍLIOS DE REBOQUE
Com uma capacidade de reboque de até 3.500 kg* 
e incorporando tecnologias feitas sob medida, 
o Range Rover consegue enfrentar até as tarefas 
mais exigentes.

ASSISTENTE DO ENGATE PARA 
REBOQUE
O Assistente do Engate para Reboque facilita 
muito o engate de um reboque no veículo, 
auxiliando na visualização do processo de engate; 
ele exibe a trajetória prevista do engate para 
reboque até a barra de reboque no monitor 
Touchscreen.

ASSISTÊNCIA PARA REBOQUE
Em movimento, o Assistente para Reboque auxilia 
em manobras de marcha-à-ré, prevendo a direção 
do reboque. Você pode até mesmo escolher a 
largura do seu reboque pelas orientações precisas 
exibidas no monitor Touchscreen. De série com o 
Sistema de Câmeras 360°.

ASSISTÊNCIA AVANÇADA PARA 
REBOQUE
O Assistente Avançado para Reboque permite 
controlar a direção do seu reboque ao acionar a 
marcha-à-ré através do controle giratório do Terrain 
Response 2. O sistema opcional irá controlar 
a direção do veículo para alcançar a trajetória 
desejada do reboque. O monitor Touchscreen  
irá exibir a trajetória atual e a trajetória desejada  
do reboque.

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

SISTEMA AVANÇADO DE 
CÂMERAS 360°
Para uma visão completa ao redor, o Sistema de 
Câmeras 360° opcional incorporando exibição de 
entroncamentos ajuda você a ver tudo com nitidez 
no monitor Touchscreen colorido de alta resolução. 
Usando quatro câmeras digitais discretamente 
colocadas ao redor do veículo, o sistema fornece 
uma visão de 360° quase completa, incluindo 
visão superior em grande angular. Ele é perfeito 
para atribuições de condução mais complexas, tais 
como rebocar um iate ou um trailer de carga viva.

Além da capacidade de exibir várias imagens 
diferentes ao mesmo tempo, essa tecnologia 
também possibilita fazer zoom e obter perspectiva 
panorâmica, garantindo a visão de objetos e 
ângulos normalmente abaixo da linha de visão.

*Limite de 3.000 kg nas versões SVAutobiography Dynamic e SVAutobiography Long Wheelbase V8 Supercharged.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com versão. Consulte as páginas 70 a 87 ou entre em contato com a sua 
Concessionária Land Rover para obter mais informações.
Veículo mostrado à esquerda: Autobiography na cor Prata Indus com opcionais de reboque instalados. ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA 41
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CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO

LAND ROVER INCONTROL

Tenha a sua vida InControl em landrover.com.br/ownership/incontrol42
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CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO

As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem do mercado e da versão do veículo – 
Consulte a disponibilidade e os termos do seu mercado local em uma Concessionária Land Rover. Alguns itens 
exigem um cartão Micro SIM apropriado com um plano de dados adequado, o que exigirá inscrição posterior após 
o termo inicial indicado pela sua Concessionária. iPhone® é uma marca registrada da Apple, Inc., registrada nos 
EUA e outros países. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais.
A disponibilidade de recursos varia de acordo com o modelo. Consulte a lista de itens de série e opcionais  
nas páginas 75 e 87.

INCONTROL TOUCH PRO
De última geração, o hardware e o software InControl Touch Pro levam  
a conectividade e o entretenimento do Range Rover ao mais elevado nível. 
Alguns dos principais aspectos do InControl Touch Pro são: 

 – Monitor Touchscreen de 10"
 – InControl Touch Pro Navigation
 – Visor do Painel de Instrumentos de 12,3” com instrumentos virtuais  
e Visualização 3D de Mapas em tela inteira

 – Sistema de Som MeridianTM 380 W com 12 alto-falantes 
e subwoofer de canal duplo.

OPCIONAL

 – InControl Apps – apresenta uma série de aplicativos aprovados pela 
Land Rover que podem ser conectados ao Range Rover através do seu 
smartphone. Ele assegura o uso seguro e conveniente dos aplicativos,  
que foram otimizados para melhorar a sua experiência no veículo

 – TV Digital
 – Sistema de Entretenimento do Banco Traseiro
 – Sistema de Som MeridianTM Surround 825 W com 18 alto-falantes 
e subwoofer de canal duplo

 – Sistema de Som MeridianTM Reference de 1700 W com 28 alto-falantes, 
 subwoofer de canal duplo e Assistente de Conversação.

INCONTROL TOUCH PRO
InControl é o nosso conjunto de tecnologias avançadas que conectam você e o seu Range Rover ao mundo.

43
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SISTEMAS DE SOM MERIDIAN™

Os produtos Meridian oferecem o que 
há de melhor em engenharia e design. 
Assim como um Land Rover, eles oferecem 
uma experiência intuitiva e pessoal. 
Os especialistas em áudio da Meridian 
empregaram anos de pesquisas na área da 
psicoacústica, para que você aproveite a 
música em sua forma mais pura.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN  
REFERENCE (1700W)
A excepcional qualidade do Sistema de Som 
Meridian Reference traz uma experiência 
semelhante à de uma sala de concertos 
para dentro do Range Rover.

No sistema de 1700 W, 28 alto-falantes e 
um subwoofer de canal duplo garantem 
que você ouvirá tudo, desde o estrondoso 
soar dos baixos até o delicado sussurro de 
um clarinete, com uma pureza não apenas 
auditiva, mas quase palpável.

A tecnologia Meridian Trifield 3D* 
proporciona maior controle sobre o conteúdo 
dos canais surround laterais, além de um 
reforço de sinal para os alto-falantes elevados, 
resultando numa experiência auditiva pessoal, 
realista e tridimensional em todos os lugares.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN  
SURROUND (825W)
Este sistema de 825 W possui 18 alto-falantes 
e 16 canais de áudio, além de um subwoofer 
de canal duplo estrategicamente posicionados 
ao redor do veículo.

O sistema também incorpora a tecnologia 
Meridian Trifield para criar uma experiência 
semelhante à de uma sala de concertos para 
todos os ocupantes.

SISTEMA MERIDIAN  
SOUND (380W)
Este sistema de 380 W possui 12 alto-falantes 
e 12 canais de áudio, além de um subwoofer 
de canal duplo, para uma qualidade de som 
altamente otimizada.

(Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.)
*Trifield e o dispositivo "three fields" são marcas comerciais da Trifield Productions Ltd.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. 
Consulte a página 87 ou entre em contato com a sua Concessionária Land Rover para obter mais informações.
Interior mostrado à esquerda: SVAutobiography Long Wheelbase em acabamento Navy/Ivory. 
Interior mostrado à direita: Autobiography em Aruba com interior Ebony/Ivory com assentos Ivory  
e opcionais instalados (conforme o mercado).

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


DESIGN TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO FINISHING TOUCHES MOTORES SEGURANÇA

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

SISTEMA DE SOM MERIDIAN REFERENCE SUBWOOFER28 ALTO-FALANTES1700 WATTS
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*De série no SVAutobiography Long Wheelbase.
Interior mostrado à esquerda: Autobiography com acabamento Espresso/Ivory com assentos Ivory, revestimento  
Figured Macassar e opcionais instalados.

CONFORTO PARA TODOS
CONFORTO DOS ASSENTOS
A partir da versão Vogue SE, estão disponíveis 
assentos opcionais com cinco programações 
de massagem para o motorista e passageiro 
da frente. Uma função de aquecimento dos 
assentos dianteiros e traseiros, bem como a 
reclinação do assento traseiro são itens de série, 
em todos os veículos.

 Outras opções de funcionalidade dos 
assentos incluem apoios para a cabeça 
articulados ajustáveis, 4 modos de ajuste 
lombar e climatização.

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO 
DO BANCO DO PASSAGEIRO
Os passageiros de trás podem controlar os 
movimentos do seu próprio assento e do 
banco dianteiro do passageiro com o toque 
de um botão. Isto permite movimentar o 
banco dianteiro para frente e para trás, 
aumentando muito o espaço para as pernas 
na parte traseira.

O Controle de Movimentação do Banco 
do Passageiro dá controle total a partir do 
console central traseiro, incluindo inclinação, 
e só está disponível com os Assentos 
Traseiros Executivos Individuais opcionais.

ASSENTOS TRASEIROS  
EXECUTIVOS
Nada se compara em matéria de 
puro luxo e requinte em um SUV.

Os Bancos Traseiros Executivos são de série 
na  versão SVAutobiography Long Wheelbase 
e podem ser escolhidos como opcional na 
versão Autobiography Long Wheelbase. 
Trazendo o que há de melhor em conforto, 
estes dois assentos individuais oferecem 
ajustes elétricos dos apoios de cabeça, 
do console central traseiro e das almofadas 
dos assentos, além de funções memória, 
massagem e reclinação.

Os bancos individuais são separados por um 
elegante console que abriga os controles e 
um compartimento refrigerador opcional.

CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO 47
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CONFORTO PARA TODOS

CONTROLE DE TEMPERATURA
Para garantir que o interior seja mantido na 
temperatura perfeita, independentemente das 
condições climáticas, o Range Rover dispõe 
de um sistema de Controle de Temperatura 
baseado em tecnologia de ponta. Resultado 
de um programa de desenvolvimento 
incrivelmente rigoroso, o sistema foi testado 
em condições reais com temperaturas que 
variam entre -40 e 50°C.

Há duas versões disponíveis: um sistema tri-
zone, com controles de temperatura separados 
para o motorista, o passageiro da frente os 
assentos traseiros, ou o sistema quad-zone 
premium, com controles de temperatura 
separados para o motorista, o passageiro da 
frente e cada lado da cabine traseira.

Com a sua capacidade de refrigeração e 
aquecimento independente, o sistema quad-
zone aprimora significativamente o luxo  
do banco traseiro, com várias saídas de ar nos 
níveis da face, dos pés e dos quadris.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
INTERNA CONFIGURÁVEL
A partir da versão Vogue SE, os passageiros 
podem alterar a iluminação interior para se 
adequar ao seu gosto. Pode-se escolher a 
partir de uma paleta de dez cores, bastando 
acionar os controles de brilho para criar o 
clima desejado. As linhas limpas e elegantes 
e os materiais premium do interior são 
realçados pela iluminação ambiente LED 
cuidadosamente detalhada que, à noite, traz a 
cabine à vida. 

TETO PANORÂMICO
Preenchendo o interior de luz, o teto 
panorâmico fixo ou deslizante amplia a 
sensação de espaço e de conexão com o 
mundo lá fora. E mesmo assim, ao toque de 
um botão, motorista e passageiros desfrutam 
uma sensação muito mais aconchegante  
pelas persianas elétricas que cobrem toda  
a extensão do teto.

CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a versão. Consulte as páginas 70 a 87 ou entre em contato com a sua Concessionária Land Rover para obter mais informações.
Interior mostrado à esquerda: Autobiography com acabamento Espresso/Ivory com assentos Ivory, teto panorâmico deslizante e opcionais instalados.
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CONFORTO PARA TODOS
SISTEMA DE ENTRETENIMENTO 
TRASEIRO
O Sistema de Entretenimento Traseiro opcional 
oferece telas de 8" ou articuladas de 10" em 
alta definição que são integradas aos apoios de 
cabeça.

A tela "Status de viagem" traz um Resumo da 
Navegação que exibe uma janela pop-up para 
o ocupante traseiro, detalhando o tempo e a 
distância até ao destino. Ambos os sistemas 
vêm com um par de fones de ouvido WhiteFire® 
digitais sem fio e conexões HDMI, Mobile Hi-
Definition Link e USB.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE 
ALTURA DE ACESSO
Atenção aos detalhes está presente em tudo o  
que você olha e em tudo o que você toca.  
Por exemplo, a função de Ajuste Automático  
da Altura de Acesso abaixa o veículo em até  
50 mm, com precisão, para facilitar o embarque 
e desembarque quando estacionado. Chegar 
com todo o estilo em qualquer lugar nunca foi 
tão relaxante.

TAMPA DO PORTA-MALAS 
DIVIDIDA
A tampa do porta-malas dividida é uma 
característica do Range Rover. 
A tampa inferior fornece uma plataforma para 
eventos sociais e esportivos, além de uma 
maior proteção contra os elementos. A partir da 
versão Vogue SE, as tampas inferior e superior 
do porta-malas podem ser controladas por 
gestos, abrindo e fechando-se com um simples 
movimento de dos pés embaixo dos sensores 
localizados de cada lado do veículo.

TAMPA DO PORTA-MALAS 
ACIONADA POR GESTO*
Este recurso aumenta a praticidade e torna a 
vida com seu Range Rover ainda mais fácil.  
A abertura da tampa do porta-malas por gesto 
é operada eletricamente. Com um simples 
movimento suave do pé para cima sob o sensor, 
o motorista consegue abrir ou fechar a tampa 
traseira desde o meio-fio, sem precisar tocar 
fisicamente o veículo ou o chaveiro. E, como 
o sistema é compatível com os acessórios de 
reboque, é possível abrir e fechar a tampa 
traseira com mínimo trabalho possível.

*Disponível a partir da na versão Vogue SE.
WhiteFire® é uma marca registrada da Unwired Technology LLC e qualquer uso dessas marcas pela Land Rover se dá sob licença.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a versão. 
Consulte as páginas 70 a 87 ou entre em contato com a sua Concessionária Land Rover para obter mais informações
Interior mostrado à esquerda: Autobiography em acabamentos Ebony/Ivory com assentos Ivory, revestimento Grand Black com intens 
opcionais instalados. 
Veículo mostrado à direita: Autobiography na cor Prata Indus. CONECTIVIDADE. ENTRETENIMENTO. CONFORTO 51
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MOTORES E TRANSMISSÃO

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
Todos os motores a gasolina e a diesel no Range Rover 
são equipados com a avançada Transmissão Automática 
eletrônica ZF de 8 velocidades, ajustada pelos engenheiros 
da Land Rover para combinar trocas de marcha precisas 
com respostas excepcionalmente rápidas. Com oito 
relações próximas umas das outras, as mudanças de 
marchas são quase imperceptíveis. Cada mudança é  
feita em apenas 200 milissegundos.

Os controles incluem paddle-shifts na coluna de direção 
como item de série, que permitem ao motorista assumir o 
controle manual das trocas de marchas.

A transmissão aceita várias reduções de marcha, mantendo 
uma transição absolutamente suave entre as relações. A 
leve e otimizada Transmissão Automática de 8 velocidades 
é o parceiro ideal para todo o torque oferecido pelos 
motores a gasolina e a diesel, contribuindo para o seu 
consumo eficiente.

A transmissão está ajustada para selecionar o bloqueio do 
conversor de torque o mais rápido possível para reduzir a 
patinagem e a perda de energia. O Controle da Marcha 
Lenta desativa 70% da tração quando o veículo está parado 
e o motor opera na marcha lenta em Drive, reduzindo de 
forma significativa o consumo em condições urbanas.

Em condições de clima frio, a transmissão seleciona uma 
marcha mais baixa para aquecer o motor e colocá-lo na sua 
temperatura de funcionamento eficaz o mais rápido possível.
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MOTORES A DIESEL
TDV6 com 258 cv
Com um torque máximo de substanciais 600 Nm, o motor 
turbo TDV6 entrega desempenho forte e de respostas 
rápidas, porém suaves, com aceleração de 0 a 100 km/h em 
apenas 7,9 segundos.

O motor utiliza um injetor de baixo fluxo com oito bicos, 
projetado para fornecer uma injeção mais precisa e melhor 
atomização do combustível. O sistema de admissão com 2 
intercoolers assegura a refrigeração do motor, que também 
possui o mais avançado sistema Stop/Start Inteligente 
com solenoide em tandem, para reduzir o consumo de 
combustível e as emissões.

SDV8 COM 339 CV
O motor SDV8 turbo a diesel foi concebido exclusivamente 
para o Range Rover, oferecendo 339 cv de potência. 
Com 4.4 litros de capacidade, esse motor “super-diesel" 
combina enormes reservas de desempenho com emissões 
impressionantemente baixas e um rendimento sem igual.

Entregando impressionantes 740 Nm de torque entre 1.750 
e 2.250 rpm, o motor SDV8 proporciona uma aceleração 
completamente sem esforço, saltando de 0 a100 km/h em 
6,9 segundos, com uma excelente eficiência em consumo 
de combustível refletida nas baixas emissões de CO2.

O motor SDV8 atinge a sua incomparável combinação de 
motricidade e rendimento supremos através de avançadas 
tecnologias para motores diesel, destacando-se o inovador 
conceito de turbo sequencial paralelo, que proporciona 
desempenho fantástico e capacidade de resposta em 
toda a faixa de rotação. O motor também apresenta um 
sistema Stop/Start inteligente para reduzir o consumo de 
combustível e as emissões.

MOTORES

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

3.0L TDV6 turbo a Diesel com 258 cv SWB 7,9 210

4.4L SDV8 turbo a diesel com 339 cv SWB (LWB) 6,9 (7,2) 218

Para disponibilidade de motores, consulte a página 65. 
Dados de testes oficiais da União Europeia. Apenas para fins comparativos. Os valores podem diferir 
conforme o mercado. 53
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MOTORES A GASOLINA
V8 SUPERCHARGED 510 CV
Com enormes reservas de potência e de torque inerentes a 
esta configuração, uma indicação da performance se reflete 
na aceleração de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos. Isto é 
alcançado da maneira mais refinada e precisa possível.

O motor V8 possui design totalmente em alumínio 
compacto, leve e com os níveis de fricção mais baixos 
de sua categoria. O motor foi otimizado em torno de 
um sistema de gerenciamento Bosch de última geração. 
Esse sistema traz injeção direta de alta pressão com um 
sistema líder na categoria de spray de injeção direta de 
combustível multi-orifício, instalado centralmente.

O motor de 510 cv está equipado com um sistema de 
duplo vórtice (TVS) de sexta geração que oferece incrível 
eficiência termodinâmica e controla os níveis de ruído de 
uma forma extremamente refinada.

V8 SUPERCHARGED 550 CV
Exclusivo nas versões SVAutobiography Dynamic 
e SVAutobiography Long Wheelbase. O motor V8 
Supercharged fornece 550 cv e 680 Nm de torque , ou 
seja, um aumento de 40 cv e 55 Nm em comparação 
com o motor V8 Supercharged de 510 cv e 625Nm. Tudo 
para que você desfrute de uma condução mais rápida e 
intuitiva.

Seu desempenho de tirar o fôlego é fruto de uma 
recalibração do motor e do seu sistema de gerenciamento 
para aumentar o impulso máximo disponível. O torque 
máximo é entregue entre 3.500 e 4.000 rpm.

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

5.0L V8 Supercharged a gasolina com 510 cv  
SWB (LWB) 5,4 (5,5) 225/250*

5.0L V8 Supercharged a gasolina com 550 cv 
SVAutobiography Dynamic 5,5 225/250*

5.0L V8 Supercharged a gasolina com 550 cv 
SVAutobiography Long Wheelbase 5,5 225/250*

*Velocidade máxima quando especificado com rodas de 22".
Para disponibilidade de motores, consulte a página 65. 
Dados de testes oficiais da União Europeia. Apenas para fins comparativos. Os valores podem diferir conforme o mercado.54
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CARROCERIA E CHASSI

CARROCERIA TOTALMENTE EM ALUMÍNIO
O PRIMEIRO SUV DO MUNDO COM 
CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO LEVE
O Range Rover é o primeiro SUV a trazer uma 
avançada estrutura totalmente de alumínio que o 
torna mais leve, mais econômico e mais sustentável.

Ele não apenas se destaca como o mais leve 
da sua categoria, mas sua estrutura de alumínio 
também é incrivelmente forte. A carroceria foi 
desenvolvida para suportar os mesmos impactos 
em situações off-road que os demais Land Rover.

As uniões da carroceria são rebitadas e coladas 
através de técnicas originalmente desenvolvidas 
na indústria aeroespacial e adaptadas para uso 
automotivo pela Land Rover. Esta estrutura 
dispensa a utilização intensiva de métodos de 
construção que exigem muito consumo de energia, 
por exemplo, soldadura.

SUSPENSÃO LEVE
Outro fator-chave na capacidade de condução do 
Range Rover é a arquitetura leve da suspensão. Os 
sistemas de suspensão trazem um design limpo 
que promete oferecer o que há de melhor em 
comportamento dinâmico em um veículo da sua 
categoria.

Construída principalmente a partir de 
componentes de alumínio leve, a suspensão de 
longo curso é totalmente independente, trazendo 
a configuração double-wishbone na dianteira e um 
avançado layout multi-link na traseira.

A arquitetura leve do chassi é combinada com a 
suspensão a ar independente nas quatro rodas, 
para otimizar a versatilidade do veículo on-road 
e off-road. As molas pneumáticas variam a altura 
do automóvel e têm articulação cruzada para 
proporcionar articulação máxima dos eixos.

Para obter um melhor desempenho, tanto em 
termos de qualidade de condução como de 
capacidade para mudar rapidamente entre as 
diferentes alturas, o hardware da suspensão a ar 
foi totalmente reprojetado. A famosa qualidade 
de condução Range Rover é refinada através 
da instalação de molas pneumáticas de baixa 
histerese, que são capazes de absorver pequenas 
irregularidades mais eficazmente. As molas usam 
um material mais fino e refinado, que é protegido 
por uma carcaça metálica.

Veículo mostrado à direita: Autobiography na cor Prata Indus com rodas "Estilo 505" disponíveis como acessório.
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SEGURANÇA

ITENS DE SEGURANÇA
O Range Rover cumpre e supera as mais rigorosas normas de segurança global. Sua carroceria 
tem uma estrutura otimizada de alumínio, que protege os ocupantes com uma célula de segurança 
incrivelmente forte e estável, que é complementada por um sistema eficiente de airbags e 
contenções. A estrutura contra colisões é amplamente otimizada por ferramentas de simulação 
computadorizada, que permitem aos engenheiros realizar diversos crash-tests “virtuais” muito antes 
de os protótipos físicos estarem disponíveis. O desempenho do veículo em caso de colisão foi 
verificado em um programa rigoroso de 70 crash-tests com veículos completos e mais de 20 testes  
em plataforma deslizante.

AIRBAGS DE CORTINA 
COM DETECÇÃO DE CAPOTAGEM
Em caso de colisão lateral ou capotamento, disparam para 
dar maior proteção contra lesões na cabeça.

PRÉ-TENSIONADORES DOS CINTOS  
DE SEGURANÇA
Oferecem proteção adicional em caso de colisão frontal, 
reduzindo o movimento do ocupante para a frente.

AIRBAGS DE MOTORISTA E PASSAGEIRO 
 DE DUPLO ESTÁGIO
Em caso de impacto severo, os airbags enchem-se 
completamente para oferecer os mais elevados níveis de 
proteção. Em impactos menores, os airbags enchem-se  
parcialmente.

SISTEMA DE CONTROLE DO CINTO DE 
SEGURANÇA DO PASSAGEIRO
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ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

1

4

5

6

7

8

4

3

9

92

6

6

3

1 AIRBAG DE DUPLO ESTÁGIO PARA O 
MOTORISTA

2 AIRBAG DE DUPLO ESTÁGIO PARA O 
PASSAGEIRO

3 AIRBAGS LATERAIS DE CORTINA

4 AIRBAGS LATERAIS

5 INTERRUPTOR DE DESATIVAÇÃO DO 
AIRBAG FRONTAL DO PASSAGEIRO

6 PRÉ-TENSIONADORES DOS CINTOS 
DE SEGURANÇA

7 PRÉ-TENSIONADOR DUPLO DO CINTO 
DE SEGURANÇA

8 LEMBRETE DO CINTO DE SEGURANÇA

9 PONTOS ISOFIX

SISTEMAS DE 
SEGURANÇA
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ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL
A EFICIÊNCIA MOVE A 
SUSTENTABILIDADE
O Range Rover mostra o compromisso da 
Land Rover em aumentar a sustentabilidade de 
seus produtos e operações, e a sua determinação 
em produzir veículos que sejam competentes 
e altamente desejáveis. Com a sua estrutura 
em alumínio leve e powertrains otimizados, o 
Range Rover atende à crescente necessidade dos 
clientes por veículos socialmente mais aceitáveis 
em um mundo consciente dos perigos das 
emissões de carbono.

Suas credenciais ecológicas o dotam de um 
enfoque abrangente para reduzir o impacto 
ambiental ao longo do ciclo de vida do veículo, do 
desenvolvimento e manufatura até o  
uso pelo cliente e o fim de sua vida útil.

SUSTENTÁVEL DESDE O DESIGN, 
POR TODO O CICLO DE VIDA
Para minimizar o impacto ambiental do veículo, o 
Range Rover foi concebido com uma abordagem 
de ciclo de vida que tem como objetivo diminuir 
o impacto ambiental durante toda a sua vida útil. 
Cada elemento do ciclo de vida foi analisado 
com o ideal de consumir menos recursos 
naturais, utilizar materiais mais sustentáveis e 
diminuir a geração de resíduos. O processo de 
desenvolvimento foi incluído uma análise completa 
de ciclo de vida, de acordo com a norma  
ISO 14040/14044.

A construção do Range Rover, toda em alumínio, 
constitui uma importante contribuição para reduzir 
sua pegada de carbono. Até 50 por cento do 
material de alumínio é proveniente de material 
reciclado, o que resulta em uma economia 
significativa de energia e em menos emissões 
de CO2. Materiais renováveis e reciclados são 
utilizados sempre que possível no Range Rover. 
Os veículos de topo de linha utilizam até 31,5 kg 
de materiais plásticos reciclados, impedindo assim 
que mais de 8.820 toneladas de plásticos parem 
em aterros sanitários durante a vida comercial 
do carro. Matérias-primas naturais e renováveis, 
tais como os luxuosos couros e revestimentos, 
representam 44,5kg de cada veículo.

O couro produzido no Reino Unido pela Bridge of 
Weir utiliza processos de fabricação exclusivos com 
baixa emissão de carbono e consumo reduzido de 
água para fortalecer as credenciais ambientais do 
veículo, enquanto os revestimentos em madeiras 
reais são adquiridos em florestas sustentáveis.

SISTEMA STOP 
START INTELIGENTE
Para garantir máxima eficiência no consumo 
de combustível, todas as motorizações do 
Range Rover incorporam tecnologias de baixa 
emissão de CO2, como o avançado sistema 
inteligente Stop/Start, o que melhora o consumo 
de combustível de 5 a 7%. 
O sistema desliga automaticamente o motor 
quando o veículo está parado e o religa assim que 
você tira o pé do freio. Ele inclui um motor de 
partida de solenoide em tandem, com uma bateria 
secundária dedicada para partida instantânea.

Veículo mostrado à esquerda: Autobiography na cor Prata Indus com rodas "Estilo 505" disponíveis como acessório.
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

As páginas a seguir o guiarão através de uma série lógica de etapas para 
tornar seu veículo uma verdadeira expressão de sua individualidade. 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 detalhados que 
personalizam o seu veículo.

Você pode começar com o nosso configurador online, em landrover.com.br

1 2
ETAPA 1 
ESCOLHA O MOTOR
Saiba mais sobre a performance incrível 
dos motores a gasolina ou a diesel.

64-65 66-87

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

O RANGE ROVER OFERECE UMA 
EXCLUSIVA LINHA DE OPÇÕES PARA 
VOCÊ PERSONALIZAR SEU VEÍCULO.
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ENCONTRE UM 
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ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

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

3 4 5 6
88-95 96-97 98-109

116

110-115

ETAPA 3 
ESCOLHA A COR
Há uma ampla gama de ofertas que 
permitem que você se expresse  
como quiser.

ETAPA 4 
CONHEÇA AS RODAS
Há uma roda para cada versão, uma 
projetada para complementar o  
exterior marcante.

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR
Cores cuidadosamente selecionadas, 
complementadas por várias opções de 
acabamentos. Personalize o seu  
espaço interior.

DETALHES TÉCNICOS
Informações técnicas e dados de dimensões, desempenho e especificações.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS
Acessórios adicionais podem aprimorar 
seus requisitos pessoais.
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 1
ESCOLHA O MOTOR

DIESEL GASOLINA

3.0L TDV6 TURBO 4.4L SDV8 TURBO 5.0L V8 SUPERCHARGED 5.0L V8 SUPERCHARGED

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTÊNCIA (CV) 258 339 510 550

Sistema de transmissão Tração nas Quatro Rodas (4WD) Tração nas Quatro Rodas (4WD) Tração nas Quatro Rodas (4WD) Tração nas Quatro Rodas (4WD)

Potência máxima em cv / rpm 258 / 4.000 339 / 3.500 510 / 6.000 - 6.500 550 / 6.000 - 6.500

Torque máximo (Nm  /  rpm) 600 / 2.000 740 / 1.750-2.250 625 / 2.500-5.500 680 / 3.500-4.000

Capacidade (cc) 2.993 4.367 5.000 5.000

Nº de cilindros 6 8 8 8

Válvulas por cilindro 4 4 4 4

Layout dos cilindros V6 longitudinal V8 longitudinal V8 longitudinal V8 longitudinal

Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais detalhes. The figures provided are as a result of official manufacturer’s tests in accordance with EU legislation. 
Alerta de combustível na reserva, 9 litros aproximadamente. 
Dados de testes oficiais da União Europeia. Apenas para fins comparativos. Os valores podem diferir conforme o mercado.
Veículo mostrado à esquerda: Autobiography na cor Prata Indus rodas "Estilo 505" disponíveis como acessório.

MODELOS POR MOTOR
VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

MOTOR

TDV6 Diesel 4

SDV8 Diesel 4 4

V8 Supercharged a gasolina (510 cv) 4

V8 Supercharged a gasolina (550 cv) 4 4

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

Standard Wheelbase (SWB) 4 4 4 4

Long Wheelbase (LWB) 4 4

SISTEMA DE TRAÇÃO, DESEMPENHO DO MOTOR E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
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2
VOGUE

Conteúdo do Vogue:
 – Assistente de Farol Alto Automático
 – Retrovisores externos com redução automática de 
luminosidade

 – Entrada Keyless com Botão Start
 – Carpetes dianteiros e traseiros
 – Revestimento do teto Morzine
 – Faróis de neblina
 – Teto panorâmico fixo
 – Terrain Response 2
 – Para-brisa térmico
 – Câmera de Ré
 – Aviso de Afastamento da Faixa de Rodagem

 – Moldura da grade dianteira em Dark Atlas, malha e 
aletas da grade em Atlas

 – Rodas de liga leve de 20” com 5 raios divididos no 
"Estilo 502” e acabamento Shadow Chrome

 – Faróis de Xenon com iluminação DRL em LED 
característica

 – Assentos em couro perfurado Oxford
 – Assentos dianteiros com aquecimento e 12 modos 
de ajuste elétrico para o motorista e o passageiro 
com função memória do motorista e assentos com 
reclinação manual

 – Volante em couro com aquecimento e controles 
 multifuncionais.

CADA MODELO TEM UMA GAMA DE  
MOTORES E FUNCIONALIDADES ÚNICOS.

Este guia ajudará você a escolher seu Range Rover ideal. 
Nas seguintes páginas, você verá os itens de série de cada versão.

66

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


ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS
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ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

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

ETAPA 2
ESCOLHA A VERSÃO E OS OPCIONAIS

VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY

Conteúdo do Vogue, mais:
 – Iluminação Ambiente Interna Configurável
 – Sistema Avançado de Câmeras 360°
 – Tampa do Porta-malas Acionada por Gesto
 – Fechamento Suave da Porta
 – All Terrain Progress Control
 – Controle de temperatura quad-zone
 – Monitor de Fadiga do Motorista
 – Monitor de Pontos Cegos com Detecção de Tráfego 
em Ré.

Substitui o conteúdo da versão Vogue:
 – Aletas das entradas de ar laterais em Atlas
 – Moldura superior e inferior das maçanetas das portas 
com revestimento Noble

 – Assentos em couro Semi-Anilina perfurado
 – Rodas de liga leve de 21" com 10 raios no "Estilo 
101"

 – Assentos dianteiros climatizados com 20 modos 
de ajuste elétrico para o motorista e o passageiro 
e função memória, assentos traseiros com 
aquecimento e reclinação traseira elétrica

 – Sistema de Som Meridian™ Surround (825W).

Conteúdo do Vogue SE, mais:
 – Teto panorâmico deslizante
 – Inscrição Autobiography em relevo na almofada 
central traseira

 – Paddle-shift com revestimento Noble
 – Placas das soleiras dianteiras de alumínio com  
iluminação e inscrição Autobiography

 – Televisão
 – Assistente de Pontos Cegos com Detecção de 
Tráfego em Ré

 – Assistente de Manutenção de Faixa
 – Piloto Automático Adaptativo com Frenagem  
de emergência inteligente.

Substitui o conteúdo da versão Vogue SE:
 – Moldura da grade dianteira em Dark Atlas, malha da 
grade Atlas e aletas Chrome.

 – Rodas de 21” com 10 raios no "Estilo 101” com 
Acabamento Diamantado

 – Revestimento do teto de couro
 – Volante em madeira e couro com aquecimento
 – Assentos dianteiros climatizados com 20 modos de 
ajuste elétrico para o motorista e o passageiro e 
função memória, assentos traseiros climatizados com 
função massagem, ajustes para a lombar e reclinação 
traseira elétrica

 – A versão Long Wheelbase inclui: Assentos dianteiros 
climatizados com 20 modos de ajuste elétrico para 
o motorista e o passageiro com função memória, e 
Assentos Traseiros Executivos individuais.
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SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE

Conteúdo do Autobiography, mais:
 – Motor V8 Supercharged de 550 cv.
 – Chassi, direção e suspensão dinâmicos
 – Pinças de freios na cor vermelha com a marca 
BremboTM

 – Saída quádrupla de escape
 – Acabamento luxuoso texturizado nos itens do interior
 – Sensores de Estacionamento 360°
 – Park Assist - Estacionamento Paralelo, Saída do 
Estacionamento e Estacionamento Perpendicular.

Substitui o conteúdo da versão Autobiography:
 – Grade dianteira Graphite Atlas com inscrição Range 
Rover em Graphite Atlas

 – Aletas das entradas de ar do para-choque em 
Graphite Atlas; entradas laterais com detalhe em 
Bright Chrome

 – Maçanetas das portas na cor da carroceria
 – Detalhes do para-choque em Graphite Atlas
 – Teto e capas dos retrovisores na cor Preta contrastantes
 – Rodas de liga leve de 21” com 5 raios "Estilo 505"  
e acabamento Cinza Dark Grey

 – Revestimento do teto de couro perfurado
 – Assentos em couro perfurado Semi-Anilina 
acolchoados com acabamento losangular

 – Sistema de Som Meridian™ Reference (1700W).
 – Revestimento exclusivo Grand Black com  
contorno Red

Conteúdo do Autobiography, mais:
 – Acabamento luxuoso texturizado nos itens do interior
 – Persianas das janelas traseiras com acionamento 
elétrico

 – Mesas desdobráveis com acabamento de couro
 – Console central traseiro com refrigerador de garrafas
 – Sensores de Estacionamento 360°
 – Park Assist - Estacionamento Paralelo, Saída do 
Estacionamento e Estacionamento Perpendicular.

Substitui o conteúdo da versão Autobiography:
 – Inscrição Range Rover: acabamento texturizado 
escuro, bordas Bright Chrome

 – Grade dianteira exclusiva com malha Graphite Atlas 
e detalhes Bright Chrome

 – Acabamento da tampa do porta-malas, moldura 
superior/inferior  das maçanetas e entradas de ar 
laterais com detalhes Bright Chrome

 – Rodas de liga leve de 21" com 7 raios no "Estilo 
706" e Acabamento High Gloss Polished

 – Revestimento do teto de couro perfurado
 – Assentos Poltrona Frau climatizados com 20 ajustes 
elétricos, massagem e função memória para o motorista 
e passageiro

 – Assentos Traseiros Executivos Individuais com 
massagem, ajustes para a lombar, reclinação elétrica 
estendida, descanso para panturrilha

 – Sistema de Som Meridian™ Reference (1700W).

Brembo é uma marca registrada da Freni Brembo S.p.A68
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 2
ESCOLHA A VERSÃO E OS OPCIONAIS

PERSONALIZAÇÃO DO EXTERIOR - 
PACOTES DE DETALHES

Existem oportunidades de sobra para deixar o exterior sob medida para se adequar  
ao seu gosto pessoal. O Pacote Black Design confere uma aparência mais marcante  
ao design do veículo, adicionando elementos em Gloss Black.

†Existem restrições de cores exteriores e do teto em alguns Pacotes de detalhes   ‡Teto contrastante indisponível da cor Prata Indus 
∆Maçanetas das portas em Preto Santorini na versão Vogue. Molduras das maçanetas das portas em Preto Santorini com acabamento  
Gloss nas versões Vogue SE e Autobiography.
Consulte a aplicação da lista de itens de opcionais nas páginas 77 e 78.

 – Moldura, malha e aletas da grade dianteira em  
Preto Santorini com acabamento Gloss

 – Aletas da entrada de ar e detalhes do para-choque 
dianteiro em Preto Santorini com acabamento Gloss

 – Gráfico do detalhe inferior em Preto Santorini com 
acabamento Gloss

 – Gráfico da entrada de ar lateral em Preto Santorini 
com acabamento Gloss

 – Molduras das maçanetas das portas em Preto 
Santorini com acabamento Gloss∆

 – Capas dos retrovisores das portas em Preto Santorini 
com acabamento Gloss

 – Acabamento da tampa do porta-malas em Preto 
Santorini com acabamento Gloss

 – Duas opções de rodas de liga leve de acabamento 
na cor preta – 21" e 22", com porcas das rodas na 
cor preta

 – Inscrição Range Rover na cor Preto Santorini com 
acabamento Gloss no capô e na tampa do porta-malas

BLACK DESIGN PACK†‡ (MOSTRADO NA VERSÃO AUTOBIOGRAPHY)
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ITENS DE SÉRIE

4 De série – Não disponível.
(1) Não disponível no motor V8 Supercharged de 550 cv   (2) Saída quádrupla de escape disponível com motor V8 Supercharged de 550 cv   (3) Disponível somente nos motores SDV8 e V8 Supercharged.

Motor, Transmissão, Suspensão e Dinâmica de Direção

VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Transmissão Automática de 8 Velocidades 4 4 4 4 4

Caixa de transferência de dupla relação (marchas altas/reduzidas) 4 4 4 4 4

Tração nas Quatro Rodas (4WD) 4 4 4 4 4

Adaptive Dynamics 4 4 4 4 4

Sistema Antitravamento dos Freios (ABS) 4 4 4 4 4

Ajuste Automático de Altura de Acesso 4 4 4 4 4

Sistema Stop/Start Inteligente 4 4 4 4 4

Controle de Frenagem em Curvas (CBC) 4 4 4 4 4

Seletor giratório 4 4 4 4 4

Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) 4 4 4 4 4

Freio de Estacionamento Elétrico 4 4 4 4 4

Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD) 4 4 4 4 4

Suspensão a ar eletrônica com articulação cruzada e nivelamento de carga automático, vários 
modos, altura de acesso, normal, off-road e estendida 4 4 4 4 4

Direção Elétrica Assistida (EPAS) 4 4 4 4 4

Programa Eletrônico de Estabilidade 4 4 4 4 4

Controle Eletrônico de Tração (ETC) 4 4 4 4 4

Assistência a Frenagens de Emergência 4 4 4 4 4

Controle de Descida em Declives (HDC) 4 4 4 4 4

Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC) 4 4 4 4 4

Resposta Reativa a Atolamento 4 4 4 4 4

Assistência à Estabilidade de trailer 4 4 4 4 4

Saída em Baixa Tração 4 4 4 4 4

Escapamento duplo (1) 4 4 4 – –

Saída quádrupla de escape (2) – – – 4 4

Dynamic Response (3) – 4 4 4 4
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 2
ESCOLHA A VERSÃO E OS OPCIONAIS

Itens e Acabamentos Exteriores

VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

VIDROS E RETROVISORES EXTERNOS

Vidros elétricos (dianteiros e traseiros) com travamento elétrico remoto 4 4 4 4 4

Para-brisa dianteiro laminado acústico com aquecimento 4 4 4 4 4

Posicionamento dos limpadores para dias frios 4 4 4 4 4

Limpadores de para-brisa com sensores de chuva 4 4 4 4 4

Vidro com atenuação da luz solar (no para-brisa dianteiro) com vidro laminado hidrofóbico nas 
portas dianteiras e laminado nas portas traseiras e vigias traseiras 4 4 4 4 4

Retrovisores externos com redução automática de luminosidade 4 4 4 4 4

FARÓIS E ILUMINAÇÃO

Acendimento automático dos faróis 4 4 4 4 4

Faróis Diurnos (DRLs) 4 4 4 4 4

Iluminação Follow-Me-Home 4 4 4 4 4

Luz de Freio Elevada Central 4 4 4 4 4

REBOQUE

Preparação elétrica do reboque 4 4 4 4 4

Ganchos de recuperação dianteiros e traseiros 4 4 4 4 4

4 Série.
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ITENS DE SÉRIE

Características das rodas

VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) 4 4 4 4 4

Estepe full-size 4 4 4 4 4

Assentos, recursos e acabamentos do interior

VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

ASSENTOS

Couro perfurado Oxford 4 – – – –

Couro Semi-Anilina perfurado – 4 4 – –

Couro perfurado Semi-Anilina acolchoados com acabamento losangular – – – 4 –

Couro italiano Poltrona Frau SVAutobiography Long Wheelbase – – – – 4

Inscrição Autobiography – – 4 4 4

ISOFIX no banco traseiro 4 4 4 4 4

Apoios de braço dianteiros do motorista e passageiro 4 4 4 4 4

VOLANTE

Coluna de direção com ajuste elétrico 4 4 4 4 4

Comandos no volante 4 4 4 4 4

4 De série – Não disponível.
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ENGINE 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.

Assentos, Interior e Acabamentos (continuação)

VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

ITENS DO INTERIOR

Retrovisor interno antiofuscante automático 4 4 4 4 4

Para-sóis com espelhos de cortesia 4 4 4 4 4

Porta-copos dianteiros e traseiros 4 4 4 4 4

Alças de apoio dianteiras e traseiras 4 4 4 4 4

Compartimento no console central dianteiro 4 4 4 4 4

Iluminação interna 4 4 4 4 4

Para-sóis laterais das janelas traseiras com acionamento elétrico (1) – – 4 – 4

Porta-luvas 4 4 4 4 4

4 De série – Não disponível.
(1) Somente Long Wheelbase.

ETAPA 2
ESCOLHA A VERSÃO E OS OPCIONAIS
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

ITENS DE SÉRIE

4 Série.

Segurança

VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Sensor de intrusão 4 4 4 4 4

Airbags frontais, com detector de ocupação do banco do passageiro 4 4 4 4 4

Cintos de segurança dianteiros com altura ajustável 4 4 4 4 4

Acionamento do pisca-alerta em caso de frenagem brusca 4 4 4 4 4

Autotravamento configurável pelo cliente (travamento das portas em movimento) 4 4 4 4 4

Travas de segurança para crianças acionadas eletricamente 4 4 4 4 4

Ponto de entrada único, configurável pelo cliente 4 4 4 4 4

Assistência ao motorista, conveniência e itens do porta-malas

VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Piloto Automático 4 4 4 4 4

Limitador Ativo de Velocidade (ASL) 4 4 4 4 4

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com visor 4 4 4 4 4

RECURSOS DO PORTA-MALAS

Tampa do porta-malas bipartida 4 4 4 4 4

Pontos de fixação da bagagem 4 4 4 4 4
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ENGINE 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.

Informações, comunicação e entretenimento

VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

Transmissão de áudio Bluetooth® e conexão Bluetooth® para telefone 4 4 4 4 4

InControl Touch Pro (Touchscreen 10") 4 4 4 4 4

Central de Informações All-Terrain 4 4 4 4 4

Tomadas elétricas auxiliares 4 4 4 4 4

Painel de instrumentos virtuais 4 4 4 4 4

Sistema de Navegação 4 4 4 4 4

Sistema de Som Meridian™ 4 4 4 4 4

Tomada USB 4 4 4 4 4

Controle por Voz 4 4 4 4 4

4 Série.
A marca e os logotipos Bluetooth® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Land Rover se dá sob licença. 
(Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.)
Entre em contato com a sua Concessionária Land Rover local para conhecer disponibilidade de recursos.

ETAPA 2
ESCOLHA A VERSÃO E OS OPCIONAIS
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

OPCIONAIS

Motor, Transmissão, Suspensão e Dinâmica de Direção

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

Terrain Response 2 088IA 4 4 4 4 4 Consulte a página 30.

All Terrain Progress Control 095CB 8 4 4 4 4 Consulte a página 30.

Diferencial traseiro com bloqueio ativo (1) 027DB – 4 8 8 8

Pinças de freio de acabamento padrão, com discos 
dianteiros e traseiros de 350 mm 4 – – – –

Pinças de freio de acabamento padrão, com discos 
dianteiros de 380 mm  
e traseiros de 365 mm

020DS – 4 4 4 4

ITENS E ACABAMENTOS EXTERIORES

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

DESIGN DO EXTERIOR E TETO

Teto de metal (2) 041CY Δ Δ Δ – –

Teto panorâmico fixo (incluindo persiana elétrica) 041CX 4 4 Δ Δ Δ Consulte a página 51.

Teto solar panorâmico deslizante (incluindo persiana 
elétrica) 041CZ – 8 4 4 4 Consulte a página 51.

Teto na cor da carroceria 4 4 4 8 4

Teto contrastante prata (3) 080AD 8 8 – – –

Teto contrastante preto (3) 080AN Δ Δ Δ 4 Δ

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   Δ Opcional sem custo adicional.
(1) Item de série com motor SDV8   (2) Disponível somente na versão Standard Wheelbase   (3) Opções conforme a cor.
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ENGINE 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 A VERSÃO E OS OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   8† Disponível como parte do pacote de opcionais   Δ Opcional sem custo adicional.
(4) Não disponível com outros Pacotes de Detalhes ou Pacote Design   (5) Disponível somente com opções de rodas de 21" com 9 raios no “Estilo 901” com acabamento Gloss Black ou de 22" com 7 raios divididos no “Estilo 707” com 
acabamento Gloss Black   (6) Não disponível com pintura em dois tons.

Itens e Acabamentos Exteriores (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

DESIGN DO EXTERIOR E TETO

Pacote Black Design (4) (5) 074LN 8† 8† 8† – – Consulte a página 69.

Pacote de Detalhes Exteriores Graphite Atlas – – – 4 –

É composto por: detalhes dos para-choques 
dianteiro e traseiro, portas, para-lamas e nervuras 
externas do para-choque dianteiro em Graphite 
Atlas, com gráfico de ventilação lateral em Graphite 
Atlas e insertos Bright Chrome.

Pacote de Detalhes Exteriores Atlas 1 – – – – 4

É composto por: detalhes dos para-choques 
dianteiro e traseiro, portas, para-lamas e nervuras 
externas do para-choque dianteiro em Atlas, com 
gráfico de ventilação lateral na cor da carroceria e 
insertos Bright Chrome.

Pacote de Detalhes Exteriores Graphite Atlas (6) 074OU – – – – Δ

É composto por: detalhes dos para-choques 
dianteiro e traseiro, portas, para-lamas e nervuras 
externas do para-choque dianteiro em Atlas, com 
gráfico de ventilação lateral na cor da carroceria e 
insertos Bright Chrome.

Proteção do motor em Fibra de Carbono 063AC – – – 8 –
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

OPCIONAIS

Itens e Acabamentos Exteriores (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

PINTURA

Pintura sólida 4 4 4 4 4

Pintura metálica Δ Δ Δ Δ Δ

Pintura metálica premium 8 8 8 8 8

Paleta Premium SVO - ultra metálica 519SV – 8 8 8 8

Paleta Premium SVO - cores com efeitos especiais  
e acabamento Satin Matte 503SV – 8 8 8 8

Pintura em dois tons 005CQ – – – – 8

FARÓIS E ILUMINAÇÃO

Faróis de Xenon com iluminação DRL característica 064GI 4 4 – – –
O desenho exclusivo das luzes LED combina design 
distinto com alta capacidade prática. Inclui lavagem 
elétrica dos faróis.

Faróis de Xenon Adaptativos com iluminação DRL 
característica 064DI – 8 4 4 4

Os Faróis de Xenon Adaptativos giram para seguir 
a estrada, enquanto as luzes direcionais estáticas 
iluminam a área do meio-fio em curvas apertadas para 
dar ao motorista maior confiança ao dirigir à noite.

Assistente de Farol Alto Automático (AHBA) 030NT 4 4 4 4 4

O farol alto é automaticamente ativado em caso 
de baixos níveis de luminosidade e diminui de 
intensidade para não ofuscar os veículos em  
sentido contrário.

Faróis de neblina 064AP 4 4 4 4 4

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   Δ Opcional sem custo adicional.
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ENGINE 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 A VERSÃO E OS OPCIONAIS

OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   Δ Opcional sem custo adicional.
(1) Item de série no Autobiography Standard Wheelbase. Não disponível no Autobiography Long Wheelbase.

Bancos, recursos e acabamentos do interior

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

ASSENTOS

Bolsas na parte traseira dos bancos da primeira fileira 4 4 4 4 4

Bolsos da fileira dianteira revestidos em carpete 
 com borda de couro 033MM – – – – Δ

Assentos em couro Oxford "Estilo 3" 033SH 4 – – – –

Assentos com aquecimento e 16 modos de ajuste 
para motorista e passageiro compostos de: 12 modos 
de ajuste elétrico dos assentos; frente/trás, altura da 
almofada, reclinação, 4 modos de ajuste de altura 
lombar, inclinação da almofada, ajuste elétrico da altura 
do apoio de cabeça, inclinação manual do apoio de 
cabeça, inclui assentos dianteiros e traseiros, memória 
do motorista e banco traseiro inteiriço com recurso de 
acomodação de carga e reclinação traseira manual.

Assentos em couro Oxford "Estilo 4" 033SJ 8 – – – – Assentos “Estilo 3” mais: memória do passageiro.

Assentos em couro Oxford "Estilo 11" 033SS 8 – – – –
Assentos “Estilo 3” mais:reclinação elétrica dos 
assentos traseiros, memória do passageiro e  
controle de movimentação do banco do passageiro.

Assentos em couro Semi-Anilina "Estilo 16" 033ST – 4 – – –

Assentos dianteiros climatizados com 20 modos de 
ajuste para motorista e passageiro compostos de: 18 
modos de ajuste elétrico dos assentos; frente/trás, 
altura da almofada, reclinação, 4 modos de ajuste de 
altura lombar, inclinação da almofada, extensão da 
almofada, reforços ajustáveis, ajuste elétrico da altura 
do apoio de cabeça e 2 modos de ajuste manual do 
apoio de cabeça. Também equipado com assentos 
dianteiros climatizados e assentos traseiros com 
aquecimento, memória do motorista e passageiro, 
controle de movimentação do banco do passageiro  
e banco traseiro inteiriço com recurso de acomodação 
de carga com reclinação traseira elétrica.

Assentos em couro Semi-Anilina “Estilo 19” (1) 033SG – – 4 – –

Assentos dianteiros climatizados com 22 modos de 
ajuste para motorista e passageiro compostos de: 
bancos com 18 modos de ajuste elétrico; frente/trás, 
altura da almofada, reclinação, 4 modos de ajuste de 
altura lombar, inclinação da almofada, extensão da 
almofada, reforços ajustáveis, ajuste elétrico da altura 
do apoio de cabeça, 2 modos de ajuste manual da 
inclinação do apoio de cabeça e apoios de cabeça 
dianteiros e traseiros com abas. Também equipado 
com bancos dianteiros e traseiros climatizados, bancos 
dianteiros com massagem, função memória do 
motorista e do passageiro, 4 modos de ajuste elétrico 
lombar, controle de movimentação do banco do 
passageiro e banco traseiro inteiriço com recurso de 
acomodação de carga com reclinação traseira elétrica.
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Bancos, Interior e Acabamentos (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

ASSENTOS

Assentos em couro Semi-Anilina "Estilo 22" 033TJ – 8 – – –
Assentos "Estilo 16" mais: articulação da parte 
superior dos assentos e função massagem dos 
assentos dianteiros.

Assentos em couro Semi-Anilina "Estilo 24" 033TL – – Δ* – –

Assentos “Estilo 26” com banco traseiro inteiriço com 
recurso de acomodação de carga com reclinação 
traseira elétrica, no lugar dos Bancos Traseiros 
Executivos.

Assentos Traseiro Executivo de couro Semi-Anilina "Estilo 
26” (1) 033TN – – 8 – –

Assentos "Estilo 19" mais articulação da parte 
superior dos assentos, e função massagem dos 
assentos traseiros e Bancos Traseiros Executivos. 

Assentos em couro perfurado Semi-Anilina acolchoados 
com acabamento losangular "Estilo 23" – – – 4 –

Assentos dianteiros climatizados com 24 modos de 
ajuste para motorista e passageiro compostos de: 
bancos com 20 modos de ajuste elétrico; frente/
trás, altura da almofada, reclinação, inclinação da 
almofada, extensão da almofada, reforços ajustáveis, 
articulação superior do banco, ajuste elétrico da 
altura do apoio de cabeça, 2 modos de ajuste 
manual da inclinação do apoio de cabeça e apoios 
de cabeça dianteiros e traseiros com abas. Também 
equipado com bancos dianteiros e traseiros e 4 
modos de ajuste elétrico do apoio lombar do banco 
traseiro, bancos dianteiros com massagem, função 
memória do motorista e do passageiro, controle 
de movimentação do banco do passageiro e banco 
traseiro inteiriço com recurso de acomodação de 
carga com reclinação traseira elétrica.

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   Δ Opcional sem custo adicional.
*Somente Long Wheelbase.
(1) Item de série no Autobiography Long Wheelbase, Opcional no Autobiography Standard Wheelbase.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 2
ESCOLHA A VERSÃO E OS OPCIONAIS

Bancos, Interior e Acabamentos (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

ASSENTOS

Assentos Traseiros Executivos de couro Semi-Anilina 
 "Estilo 28” (2) 033TP – – – – Δ

Assentos dianteiros com 24 modos de ajuste para 
motorista e passageiro compostos de: bancos com 
20 modos de ajuste elétrico; frente/trás, altura 
da almofada, reclinação, 4 modos de ajuste de 
altura lombar, inclinação da almofada, extensão da 
almofada, reforços ajustáveis, articulação superior 
do banco, ajuste elétrico da altura do apoio de 
cabeça, 2 modos de ajuste manual da inclinação do 
apoio de cabeça e apoios de cabeça dianteiros e 
traseiros com abas. Também equipado com bancos 
dianteiros e traseiros climatizados, bancos dianteiros 
com massagem, função memória para o motorista e 
o passageiro, controle de movimentação do banco 
do passageiro e Bancos Traseiros Executivos com 
massagem lombar do banco traseiro, reclinação 
traseira elétrica estendida, compartimento para 
esquis e descanso para panturrilha.

Assentos Traseiro Executivo de Couro Poltrona Frau  
"Estilo 30" 033TU – – – – 4 "Estilo 28" mais couro Poltrona Frau.

Apoios de cabeça com abas - dianteiros e traseiros 033DP 4 4 4 4 4 Apoios para cabeça dianteiros e traseiros com abas.

Assentos de lazer na tampa do porta-malas em couro 
Ebony ou Tan 033QE – – – – 8

Podem ser acionados com rapidez e facilidade para 
fornecer assentos confortáveis para dois adultos 
sobre a tampa traseira inferior quando o veículo  
está parado.

VOLANTE

Volante com aquecimento 032DV 4 4 Δ 4 Δ Um volante aquecido de couro macio está disponível 
para proporcionar máximo conforto.

Volante em madeira e couro com aquecimento 032DR – – 4 – 4
É possível escolher o volante aquecido em madeira 
e couro para combinar com os revestimentos em 
madeira do interior do veículo.

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   Δ Opcional sem custo adicional.
(2) Descanso para panturrilha na lateral do banco dos passageiros traseiro.
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OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   Δ Opcional sem custo adicional.
(1) Disponível apenas com teto panorâmico deslizante.

Bancos, Interior e Acabamentos (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

ACABAMENTO INTERIOR

Revestimento em Madeira Figured Macassar 4 4 4 – 4

Revestimento Grand Black 088EH Δ Δ Δ – Δ Consulte a página 109.

Revestimento Shadow Walnut 088HF – Δ Δ – Δ Consulte a página 109.

Revestimento em Grand Black com contorno de teclas Red – – – 4 –

REVESTIMENTO DO TETO

Revestimento do teto em Morzine (Cirrus ou Ivory) 4 4 – – –

Revestimento do teto em Morzine (Ebony) 005BJ Δ Δ – – –

Revestimento do teto Alston (Cirrus, Ivory ou Ebony) 088HE – – Δ Δ –

Revestimento do teto de couro (1) 088FE – – 4 – –

Revestimento do teto de couro perfurado – – – 4 4

ITENS DO INTERIOR

Controle de Temperatura Tri-Zone 4 – – – –

Controle de Temperatura Four-Zone 022BG – 4 4 4 4 Consulte a página 51.

Para-sóis do motorista e do passageiro com lâmina dupla e 
espelho de cortesia com iluminação 115AP 4 4 4 4 4
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.
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Bancos, Interior e Acabamentos (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

ITENS DO INTERIOR

Compartimento refrigerado no console central dianteiro 038EA – 8 4 4 4

Compartimento refrigerado no console central traseiro (2) 
(3) 038FB – – 8 – –

Console central traseiro com refrigerador de garrafas – – – – 4

Iluminação Ambiente Interna Configurável 064FM – 4 4 4 –

Esse recurso permite variar os tons, alterando o 
ambiente da cabine de acordo com seu estado de 
espírito. Existem no total 10 cores para todos os 
gostos e desejos.

Pacote para Fumantes 094AA 4 4 4 4 4
Inclui cinzeiro e isqueiro na primeira fileira. Inclui 
isqueiro adicional na segunda fileira com  
Bancos de Classe Executiva.

Carpetes 079AJ 4 4 – – –

Carpetes dianteiros premium 079BO – – 4 4 –

Carpetes em Mohair – – – – 4

Pedais com acabamento Brilhante 051AJ 4 4 4 – –

Placas das soleiras de alumínio com iluminação e  
inscrição Autobiography – – 4 4 –

Placas das soleiras de aço inoxidável com inscrição 
Autobiography – – – – 4

Mesas desdobráveis com acabamento de couro – – – – 4

Mesas desdobráveis com acabamento de madeira 038GC – – – – Δ

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   Δ Opcional sem custo adicional.
(2) Disponível como opcional com Bancos Traseiros Executivos   (3) Item de série no Autobiography Long Wheelbase.
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Indisponível.
(1) Requer Monitor de Pontos Cegos, Assistente de Pontos Cegos ou Câmera 360°   (2) Disponível somente com Câmera 360° e All Terrain Progress Control (ATPC)   (3) Disponível somente com Sensores de Estacionamento 360o.

Assistência ao motorista, conveniência e itens do porta-malas

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Câmera de Ré 4 – – – –

Sistema Avançado de Câmeras 360° 086GC – 4 4 4 4 Consulte a página 41.

Wade Sensing (1) 075EA 8 8 8 8 8
O Wade Sensing ajuda o motorista a cruzar riachos, 
córregos e vias alagadas através de motorista se a 
água for muito profunda. Consulte a página 32.

Assistente Avançado para Reboque (2) 062CE – 8 8 8 8

Sensor de Estacionamento 360° 036MB 8 8 8 4 4

Park Assist - Estacionamento Paralelo, Saída do 
Estacionamento e Estacionamento Perpendicular (3). 086HA 8 8 8 4 4

Sensores localizados ao redor do veículo são 
acionados automaticamente quando a marcha à ré é 
selecionada, ou a ré pode ser ativada manualmente, 
com um gráfico que aparece no monitor Touchscreen 
mostrando uma vista de cima do carro. Ao estacionar, 
o monitor Touchscreen e o feedback de áudio 
indicam a distância a que você se encontra de 
obstáculos. Consulte a página 39.
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2
ESCOLHA A VERSÃO E OS OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   8† Disponível somente como parte do pacote de opcionais.

Assistência ao motorista, conveniência e itens do porta-malas (cont.)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Aviso de Afastamento da Faixa de Rodagem 4 4 – – –

Pacote Drive 074VX 8 – – – – Inclui Monitor de Fadiga do Motorista e Monitor de 
Pontos Cegos com Detecção de Tráfego em Ré.

Monitor de Fadiga do Motorista 086DH 8† 4 4 4 4 Consulte a página 38.

Monitor de Pontos Cegos com Detecção de Tráfego em Ré 086GF 8† 4 – – – Consulte a página 38.

Pacote Drive Pro 074VY 8 8 – – –

Inclui Monitor de Fadiga do Motorista, Piloto 
Automático Adaptativo com Assistência em 
Congestionamentos e Frenagem de Emergência 
Inteligente, Assistente de Manutenção de Faixa 
e Assistente de Pontos Cegos com Detecção de 
Tráfego em Ré.

Piloto Automático Adaptativo com Assistência em 
Congestionamentos e 
 Frenagem de Emergência Inteligente

065AG 8 8 4 4 4 Consulte a página 38.

Assistente de Manutenção de Faixa 086BG 8† 8† 4 4 4 Consulte a página 38.

Assistente de Pontos Cegos com Detecção de Tráfego 
em Ré 086GG 8† 8† 4 4 4

Trabalhando com o Monitor de Pontos Cegos, 
o Assistente de Pontos Cegos ajuda a prevenir 
colisões. Se o recurso detectar outro veículo em seu 
ponto cego quando você começar a mudar de faixa, 
o Assistente de Pontos Cegos exerce um torque 
precisamente calculado sobre a direção, ajudando 
o motorista a guiar seu veículo com segurança para 
longe do veículo que se aproxima.
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Indisponível.
(1) Disponível somente com revestimento Figured Macassar ou Grand Black   (2) Disponível somente com revestimento Shadow Walnut ou Grand Black.
HomeLink® é a marca registrada da Gentex Corporation.

Assistência ao motorista, conveniência e itens do porta-malas (cont.)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

ITENS DE CONVENIÊNCIA

Controle remoto da porta da garagem (HomeLink®) 025CT 8 8 8 8 8

Esse transmissor universal pode ser programado 
para operar até três sistemas sem fio, em sua casa ou 
escritório, como portas de garagem,  
portões automáticos ou iluminação de segurança.

Entrada Keyless com Botão Start 066AC 4 4 4 4 4
O motorista pode acessar e travar/acionar o alarme 
do veículo sem precisar tirar a chave inteligente da 
bolsa ou do bolso.

Fechamento suave da porta 173AB – 4 4 4 4
Para maior conveniência, o Range Rover oferece 
travas assistidas em todas as portas.

Reservatório extragrande adicional do lavador 039BB 4 4 4 4 4
O reservatório padrão do lavador tem capacidade 
para seis litros de água. A capacidade aumenta para 
8,1 litros com o reservatório extragrande opcional.

RECURSOS DO PORTA-MALAS

Tampa do porta-malas manual 4 – – – –

Tampa do Porta-malas Acionada por Gesto 070BA – 4 4 4 4 Consulte a página 51.

Assoalho do porta-malas em acabamento Figured 
Macassar (1) 079CH – – – – 4

Assoalho do porta-malas em acabamento Shadow
 Walnut (2) 079CJ – – – – Δ
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2
ESCOLHA A VERSÃO E OS OPCIONAIS

OPCIONAIS

Informações, comunicação e entretenimento

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE DESCRIÇÃO

InControl Apps 025PA 8 8 8 8 8 Consulte a página 43.

Sistema de Som Meridian™ (380 W) 4 – – – – Consulte a página 43.

Sistema de Som Meridian™ Surround (825 W) 025LN – 4 4 – – Meridian é uma marca registrada da 
 Meridian Audio Ltd. Consulte a página 46.

Sistema de Som Meridian™ Reference (1700 W) 025LV – 8 8 4 4
Meridian é uma marca registrada da 
 Meridian Audio Ltd. Consulte a página 46.

Televisão 129AA – 8 4 4 4

Monitor Touchscreen Dual View 087AM – 8 4 4 4

Sistema de Entretenimento do Banco Traseiro (3)(4) 129AH – 4 4 – – Consulte a página 53.

Sistema de Entretenimento do Banco Traseiro de 10” (5) 129AQ – 8 8 Δ 4 Consulte a página 53.

Head-up Display 039IB 8 4 4 4 4 Consulte a página 37.

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   Δ Opcional sem custo adicional.
(3) Não disponível com articulação superior do banco   (4) Somente Standard Wheelbase   (5) De série no Autobiography Long Wheelbase.
As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem do mercado e do powertrain – Consulte a disponibilidade e os termos do seu mercado local na Concessionária mais próxima. 
Alguns itens exigem um cartão Micro SIM apropriado com um plano de dados adequado, o que exigirá inscrição posterior após o termo inicial indicado pela sua Concessionária. 
Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. Os aplicativos InControl deverão ser baixados da loja Apple/Android.
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

3

Prata Indus (metálica)*
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Branco Yulong (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Branco Fuji (sólida)*
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Cinza Corris (metálica)*
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

*Disponível na versão SVAutobiography Dynamic.
A disponibilidade das cores externas varia de acordo com o modelo e a época do ano. Consulte sua Concessionária Land Rover para obter mais detalhes.

Existe uma linha completa de cores e acabamentos especialmente formulados. 
Escolha entre 4 categorias de cores: sólidas e metálicas, metálicas premium, 
ultrametálicas e com efeitos especiais. Além disso, uma opção adicional em dois 
tons está disponível exclusivamente para o SVAutobiography Long Wheelbase.

CORES SÓLIDAS E METÁLICAS
Uma gama de 11 cores sólidas e metálicas e acabamentos  
especialmente formulados está disponível.

Cor da Carroceria e do Teto

Reforce o visual com um teto contrastante na cor Preto Narvik, Cinza Corris  
ou Prata Indus (dependendo da cor externa selecionada).
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ENGINE 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.

Kaikoura Stone (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Cinza Scotia (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

ETAPA 3
ESCOLHA A COR

Verde Aintree (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Azul Loire (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

Vermelho Montalcino (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Vermelho Firenze (metálica)*
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Preto Santorini (metálica)*
Teto de cor contrastante opcional
Prata Indus

*Disponível na versão SVAutobiography Dynamic.
A disponibilidade das cores externas varia de acordo com o modelo e a época do ano. Consulte sua Concessionária Land Rover para obter mais detalhes.90
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ENGINE 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.

Preto Farallon
Teto de cor contrastante opcional
Prata Indus

Cinza Waitomo
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Cinza Carpathian
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

ETAPA 3
ESCOLHA A COR

Aruba
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Prata Silicon
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

CORES METÁLICAS PREMIUM
Uma gama de 5 cores metálicas premium e acabamentos  
especialmente formulados está disponível.

Cor da Carroceria e do Teto

Reforce o visual com um teto contrastante na cor Preto Narvik, Cinza Corris  
ou Prata Indus (dependendo da cor externa selecionada).
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

ENCONTRE UM 
CONCESSIONÁRIO

ÍNDICE ESPECIFICAÇÕES
MONTE O SEU

CORES ULTRAMETÁLICAS
Uma gama opcional de 13 cores ultrametálicas e acabamentos especialmente 
formulados está disponível. Trata-se dos mais recentes e avançados acabamentos  
e cores fornecidos pela nossa nova unidade SVO de última geração. Todas as cores 
ultrametálicas vêm com acabamento brilhante ou, como opcional, acabamento 
satin matte.

Cor da Carroceria e do Teto

Reforce o visual com um teto contrastante na cor Preto Narvik, Cinza Corris  
ou Prata Indus (dependendo da cor externa selecionada).

Laranja Madagascar†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Azul Balmoral†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Ouro Rio†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Prata Verbier†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Preto Mescalito†

Teto de cor contrastante opcional
Prata Indus

Vermelho Ruffina†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

†Disponível em acabamento satin matte.
A disponibilidade das cores externas varia de acordo com o modelo e a época do ano. Consulte sua Concessionária Land Rover para obter mais detalhes.92
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MONTE O SEU

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

ETAPA 3
ESCOLHA A COR

Preto Borealis†

Teto de cor contrastante opcional
Prata Indus

Preto Ligurian†

Teto de cor contrastante opcional
Prata Indus

Cinza Bosphorus†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Cinza Scafell†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Cinza Windward†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

Flux†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

British Racing Green†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik
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Vermelho Spectral Racing (ChromaFlair)†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Azul Spectral (ChromaFlair)†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Verde Spectral British Racing (ChromaFlair)†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Branco Meribel Perolizado (Perolizada)†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

Branco Valloire Perolizado (Perolizada)†

Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik

†Disponível em acabamento satin matte.
ChromaFlair® é uma marca registrada de Viavi Solutions. 
A disponibilidade das cores externas varia de acordo com o modelo e a época do ano. Consulte sua Concessionária Land Rover para obter mais detalhes.

Vermelho Camargue (verniz matizado)
Teto de cor contrastante opcional
Preto Narvik Prata Indus

CORES COM EFEITOS ESPECIAIS
Uma gama opcional de 6 cores ultrametálicas e acabamentos especialmente 
formulados está disponível: perolado, ChromaFlair™ e verniz matizado. Trata-
se dos mais recentes e avançados acabamentos e cores fornecidos pela nossa 
nova unidade SVO de última geração. Todas as cores com efeitos especiais estão 
disponíveis em acabamento brilhante ou, como opcional, acabamento satin 
matte (exceto verniz matizado Vermelho Camargue, disponível somente com 
acabamento gloss).

Cor da Carroceria e do Teto

Reforce o visual com um teto contrastante na cor Preto Narvik, Cinza Corris  
ou Prata Indus (dependendo da cor externa selecionada).
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 3
ESCOLHA A COR

ESQUEMAS DE CORES EM DOIS TONS
Exclusivamente para o Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase, a Pintura 
em Dois Tons está disponível como uma opção adicional para dar o último toque 
em estilo, individualidade e acabamento. Os esquemas de cores são produzidos 
entregues pela nossa nova unidade SVO de última geração, com 25 opções de cores 
complementadas pela cor Preto Santorini acima da linha de cintura do veículo.

Branco Yulong Prata Indus

Cinza Corris

Kaikoura Stone Verde Aintree

Azul Loire Aruba Cinza Waitomo Vermelho Montalcino

Prata Verbier Ouro Rio Laranja Madagascar Azul Balmoral

Vermelho Ruffina British Racing Green Cinza Windward Cinza Scafell

Cinza Bosphorus Flux Valloire White Pearl Meribel White Pearl

Azul Spectral Verde Spectral British Racing Vermelho Spectral Racing Vermelho Carmargue
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RODAS DE 20” COM 5 RAIOS DIVIDIDOS NO  
"ESTILO 502" 

 COM ACABAMENTO SHADOW CHROME*

4

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   ‰Somente acessório instalado   Δ Opcional sem custo adicional.
*Também disponível como acessório. Para instalação, consulte sua Concessionária Land Rover. 
As rodas acessórias devem ser selecionadas com uma roda de série e terão um custo adicional.

CÓDIGO DO OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY
DYNAMIC

SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

RODAS

Rodas de 20” com 5 raios divididos no "Estilo 502" com acabamento 
Shadow Chrome* 029SC 4 ‰ ‰ – ‰

Rodas de 21” com 10 raios no "Estilo 101"† 029SD – 4 ‰ – ‰

Rodas de 21” com 10 raios no "Estilo 101” com Acabamento 
Diamantado* 029SE ‰ ‰ 4 – ‰

Rodas de 21” com 7 raios no "Estilo 706” e Acabamento High Gloss 
Polished 029TQ – – – – 4

Rodas de 21” com 9 raios no "Estilo 901” e acabamento Gloss Black** 029TN 8 8 8 – –

Rodas de 21” com 5 raios divididos no "Estilo 505" e acabamento  
Cinza Dark Grey 031JK – – – 4 –

RODAS DE 21” COM 10 RAIOS 
NO "ESTILO 101”†

RODAS DE 21” COM 7 RAIOS
“ESTILO 706” 

COM ACABAMENTO HIGH GLOSS POLISHED

RODAS DE 21” COM 9 RAIOS 
NO "ESTILO 901”

COM ACABAMENTO GLOSS BLACK**

RODAS DE 21” COM 10 RAIOS 
NO "ESTILO 101”

COM ACABAMENTO DIAMANTADO

RODAS DE 21” COM 5 RAIOS DIVIDIDOS 
NO "ESTILO 505”

COM ACABAMENTO DARK GREY
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ENGINE MODELO COR RODAS INTERIOR ACESSÓRIOS DETALHES TÉCNICOS

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

ETAPA 4
CONHEÇA AS RODAS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível   ‰Somente acessório instalado   Δ Opcional sem custo adicional.
*Também disponível como acessório. Para instalação, consulte sua Concessionária Land Rover.   **Disponível somente com Pacote Black Design 
†Disponível somente como um acessório. Somente aro. Calotas centrais disponíveis separadamente. 
As rodas acessórias devem ser selecionadas com uma roda de série e terão um custo adicional.

CÓDIGO DO 
OPCIONAL VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

DYNAMIC
SVAUTOBIOGRAPHY
LONG WHEELBASE

RODAS

Rodas de 22” com 7 raios divididos no "Estilo 707”  
com acabamento Gloss Black** 029TP 8 8 8 – –

Rodas de 22” com 5 raios divididos no "Estilo 514”  
com acabamento Diamantado* 031JL – – – 8 –

Rodas de 22” com 5 raios divididos no "Estilo 514"  
e acabamento Cinza Dark Grey* 031PB – – – 8 –

RODAS DE 22" COM 7 RAIOS DIVIDIDOS
NO "ESTILO 707"  

COM ACABAMENTO GLOSS BLACK**

RODAS DE 22" COM 5 RAIOS DIVIDIDOS
NO "ESTILO 514”  

COM ACABAMENTO DIAMANTADO

RODAS DE 22" COM 5 RAIOS DIVIDIDOS
NO "ESTILO 514”  

COM ACABAMENTO DARK GREY*
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ESCOLHA A SUA CONFIGURAÇÃO DOS ASSENTOS

Banco Traseiro Inteiriço

O banco traseiro inteiriço de couro pode acomodar até três passageiros e está 
disponível com reclinação eléctrica ou manual.

O assento central dobra-se em posição plana para revelar os porta-copos do 
banco traseiro.

Para maior capacidade de carga, todos os bancos traseiros dobram-se totalmente 
para a frente. Além disso, eles podem ser acionados eletronicamente com o 
toque de um botão no porta-malas para os bancos especificados com  
reclinação elétrica.

Disponível nas versões Standard Wheelbase e Long Wheelbase. *Não disponível 
no SVAutobiography Long Wheelbase.

5
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 5
ESCOLHA O INTERIOR

Bancos Traseiros Executivos

Para o máximo de luxo, a opção dos Bancos Traseiros Executivos oferece conforto 
e conveniência extremas, com dois assentos traseiros individuais e console central 
integral revestido com o mais fino acabamento. A funcionalidade do assento inclui 
memória, reclinação elétrica e três modos de massagem.

A opção de uma versão Long Wheelbase acrescenta 186 mm na segunda fileira 
de bancos e tem o benefício adicional de oferecer aos passageiros de trás uma 
inclinação de aproximadamente 17 graus.

Disponível na versão Autobiography e item de série na versão SVAutobiography 
Long Wheelbase. 
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ENCONTRE UM 
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˘Combinação "Designer’s Choice"  6 Combinação disponível   – Indisponível.
A função da tabela acima é servir como um guia. Entre em contato com a sua Concessionária Land Rover a para obter mais informações.

A B C D E F G

CORES EBONY / 
EBONY 

(página 103)

ESPRESSO /
ALMOND

(página 103)

EBONY /
CIRRUS

(página 103)

ESPRESSO /
IVORY

(página 104)

EBONY /
IVORY

(página 104)

NAVY /
CIRRUS

(página 105)

EBONY /
TAN / EBONY 
(página 105)

COR DO INTERIOR

Cor dos bancos Ebony Almond Espresso Cirrus Ebony Ivory Espresso Ivory Ebony Cirrus Navy Tan

Carpete Ebony Almond Ebony Espresso Ebony Navy Ebony

MODELO

Vogue (bancos de couro perfurado Oxford) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 – – –

Vogue SE (bancos de couro perfurado Semi-Anilina) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Autobiography (bancos de couro perfurado Semi-Anilina) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SVAutobiography Dynamic (Bancos de couro perfurado Semi-
Anilina acolchoados com acabamento losangular) – – – – – – – – – – – –

SVAutobiography Long Wheelbase 
(bancos de couro perfurado Poltrona Frau) – – – – – – – – – – – –

ACABAMENTO INTERIOR

Revestimento Grand Black 6 – – ˘ ˘ – – 6 6 – – ˘

Revestimento em Madeira Figured Macassar 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘

Revestimento Shadow Walnut 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

Revestim. Grand Black, Contorno Red – – – – – – – – – – – –

CORES EXTERNAS

Branco Fuji 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Branco Yulong 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Prata Indus ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Cinza Corris ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Cinza Scotia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Verde Aintree 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 – – 6

Azul Loire 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6

Preto Santorini 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘

Vermelho Firenze 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 –

Vermelho Montalcino 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Prata Silicon 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Aruba 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ 6 6 6 6

Cinza Waitomo 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

Cinza Carpathian ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 ˘

Preto Farallon 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

ESCOLHA AS COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR
Agora que você escolheu a sua versão, use esta tabela para selecionar a combinação perfeita de cores exteriores, interiores e acabamentos em madeira.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.*Banco Dark Cherry/Ivory em dois tons.   **Disponível somente com padrão de assento Poltrona Frau.

ETAPA 5
ESCOLHA O INTERIOR

EXCLUSIVO NA VERSÃO SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EXCLUSIVO NO SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE

H I J K L M N O P Q R S

BROGUE /
IVORY

(página 104)

DARK CHERRY /
IVORY

(página 104)

EBONY / 
PIMENTO 

(página 105)

EBONY / 
EBONY 

(página 105)

EBONY / 
CIRRUS 

(página 106)

EBONY /
TAN / EBONY 
(página 106)

EBONY / 
PIMENTO 

(página 107)

DARK CHERRY / 
IVORY* 

(página 107)

ESPRESSO /
TAN 

(página 106)

EBONY /
LUNAR 

(página 106)

LUNAR /
CIRRUS 

(página 107)

NAVY /
IVORY** 

(página 107)

Ivory Brogue Ivory Dark Cherry Pimento Ebony Ebony / Cirrus Ebony / Tan Ebony / Pimento Dark Cherry / Ivory Tan Ebony Cirrus Ivory

Espresso Dark Cherry Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Dark Cherry Espresso Lunar Lunar Navy

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

6 6 6 6 6 – – – – – – – – –

– – – – – 6 6 6 6 – – – – –

– – – – – – – – – 6 6 6 6 6

– – 6 6 ˘ – – – – – – ˘ 6 –
˘ ˘ ˘ ˘ 6 – – – – ˘ ˘ 6 6 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 ˘ 6 – 6

– – – – – ˘ ˘ ˘ ˘ – – – – –

6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 ˘ 6

6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6

6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 ˘ 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 6 – – 6 – – – – – 6 6 6 –

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 ˘

6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6

6 6 6 6 ˘ 6 6 – ˘ 6 – 6 6 6

6 6 ˘ ˘ ˘ – – – – ˘ – 6 6 6

˘ ˘ 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 ˘ ˘ 6 6 – – – – ˘ 6 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 ˘ ˘ ˘ 6

6 6 6 6 6 – – – – 6 6 6 6 ˘
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1

2

3

4

5

*A cor do porta-objetos corresponde à cor de assento escolhida.

OPÇÕES DE CORES
Cada interior vem de uma 
combinação de duas cores: a 
cor primária uma cor secundária 
complementar. Você também 
pode personalizar as seleções 
de cor interior com opções de 
revestimentos em madeira.

1 2 3 4 5

CORES PARTE INFERIOR DA 
PORTA

PORTA/SUPERIOR DO 
APOIO DE BRAÇO

PAINEL DE INSTRUMENTOS 
SUPERIOR

PORTA-OBJETOS* PAINEL DE INSTRUMENTOS 
 INFERIOR

A Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

B Espresso / Almond Espresso / Almond Almond Espresso Espresso / Almond Almond

C Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Cirrus Ebony Ebony / Cirrus Cirrus

D Espresso / Ivory Espresso / Ivory Ivory Espresso Espresso / Ivory Ivory

E Ebony / Ivory Ebony / Ebony Ivory Ebony Ebony / Ivory Ivory

F Navy / Cirrus Navy / Cirrus Cirrus Navy Navy / Cirrus Cirrus

G Ebony / Tan Ebony / Ebony Tan Ebony Tan Tan

H Brogue / Ivory Espresso / Ivory Ivory Brogue Brogue / Ivory Ivory

I Dark Cherry / Ivory Dark Cherry / Ivory Ivory Dark Cherry Dark Cherry / Ivory Ivory

J Ebony / Pimento Ebony / Ebony Pimento Ebony Pimento Pimento

EXCLUSIVO NA VERSÃO SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

K Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony

L Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Ebony / Cirrus Ebony Ebony Cirrus

M Ebony / Tan Ebony / Tan Ebony / Tan Ebony Ebony Tan

N Ebony / Pimento Ebony / Pimento Ebony / Pimento Ebony Ebony Pimento

EXCLUSIVO NO SVAUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE

O Dark Cherry / Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Ivory Ivory

P Espresso / Tan Espresso Tan Espresso Tan Tan

Q Ebony / Lunar Lunar Lunar Ebony Ebony Lunar

R Lunar / Cirrus Lunar Cirrus Lunar Cirrus Cirrus

S Navy / Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

Espresso / Almond (disponível nas versões Vogue, Vogue SE e Autobiography)

ETAPA 5
ESCOLHA O INTERIOR

Ebony / Ebony (disponível nas versões Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Interior mostrado: Ebony/Ebony, com assentos Ebony e revestimento Grand Black.

Interior mostrado: Espresso/Almond, com assentos Almond e revestimento Shadow Walnut.

A cabine no Range Rover incorpora o melhor da vida contemporânea. 
O aconchego dos acabamentos em madeira, os acabamentos superiores em 
metal e os couros suaves estão combinados para criar uma sensação de se 
sentir em casa. Os bancos trazem uma vasta gama de opções de cores 
 e materiais para todos os gostos.

 Consulte as páginas 100 a 101 para obter informações mais detalhadas de 
disponibilidade, ou entre em contato com  
a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.

COMBINAÇÕES DE CORES INTERNAS DISPONÍVEIS

Ebony / Cirrus (disponível nas versões Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Interior mostrado: Ebony/Cirrus, com assentos Cirrus e revestimento Grand Black.

B C

A

C
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Ebony / Ivory (disponível nas versões Vogue, Vogue SE e Autobiography)Espresso / Ivory (disponível nas versões Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Interior mostrado: Ebony/Ivory, com assentos Ivory e revestimento Grand Black.Interior mostrado: Espresso/Ivory, com assentos Espresso e revestimento Figured Macassar.

Dark Cherry / Ivory (disponível na versão Autobiography)Brogue / Ivory (disponível na versão Autobiography)

Interior mostrado: Dark Cherry/Ivory, com assentos Ivory e revestimento Figured Macassar.Interior mostrado: Brogue/Ivory, com assentos Brogue e revestimento Figured Macassar.

H I

ED

Os interiores mostrados são meramente ilustrativos e podem não representar a especificação do modelo. 
Consulte todos os detalhes da disponibilidade nas páginas 100 a 101.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 5
ESCOLHA O INTERIOR

Ebony / Ebony (disponível versão SVAutobiography Dynamic)

Interior mostrado: Ebony/Ebony com assentos Ebony/Ebony e revestimento Grand Black com contorno 
de teclas Red.

KEbony / Pimento (disponível na versão Autobiography)

Interior mostrado: Ebony/Pimento, com assentos pimento e revestimento Grand Black.

Navy / Cirrus (disponível nas versões Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Interior mostrado: Navy/Cirrus, com assentos Navy e revestimento Shadow Walnut. Interior mostrado: Ebony/Tan, com assentos Tan e revestimento Figured Macassar.

J

GF Ebony / Ivory (disponível na versão Autobiography)
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Ebony / Lunar (disponível no SVAutobiography Long Wheelbase)

Interior mostrado: Ebony/Lunar com assentos Ebony e revestimento Grand Black.

QEspresso / Tan (disponível no SVAutobiography Long Wheelbase)

Interior mostrado: Espresso/Tan com bancos Tan e revestimento Figured Macassar.

P

Ebony / Tan (disponível no SVAutobiography Dynamic)

Interior mostrado: Ebony/Tan com assentos Ebony/Tan e revestimento Grand Black com contorno de 
teclas Red.

Ebony / Cirrus (disponível no SVAutobiography Dynamic) M

Interior mostrado: Ebony/Cirrus com assentos Ebony/Cirrus e revestimento Grand Black com contorno de 
teclas Red.

L

Os interiores mostrados são meramente ilustrativos e podem não representar a especificação do modelo. 
Consulte todos os detalhes da disponibilidade nas páginas 100 a 101.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

Navy / Ivory (disponível no SVAutobiography Long Wheelbase)

Interior mostrado: Navy/Ivory com padrão de assentos Poltrona Frau e revestimento Figured Macassar.

SLunar / Cirrus (disponível no SVAutobiography Long Wheelbase)

Interior mostrado: Lunar/Cirrus, com assentos Cirrus e revestimento Grand Black.

R

Interior mostrado: Ebony/Pimento com assentos Ebony/Pimento e revestimento Grand Black com 
contorno de teclas Red.

N Ebony / Pimento (disponível no SVAutobiography Dynamic) Dark Cherry / Ivory (disponível no SVAutobiography Long Wheelbase)

Interior mostrado: Dark Cherry/Ivory, com assentos dark Cherry/Ivory em dois tons e revestimento 
Figured Macassar.

O

ETAPA 5
ESCOLHA O INTERIOR
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ACABAMENTO INTERIOR

Agora que você escolheu a sua combinação de cores do interior,  
escolha um dos quatro acabamentos internos. Conheça a 
disponibilidade total de opções e as opções do designer na 
matriz de cores e acabamentos nas páginas 100 e 101.

Revestimento Grand Black Revestimento em Madeira Figured Macassar

Revestimento Shadow Walnut

ETAPA 5
ESCOLHA O INTERIOR

Revestimento em Grand Black com contorno de teclas Red*

*O revestimento em Grand Black com contorno de teclas Red é exclusivo no SVAutobiography Dynamic.
Interior mostrado à esquerda: SVAutobiography Dynamic com acabamento Ebony/Pimento, assentos Ebony/Pimento e 
revestimento Grand Black com linha Red e opcionais (conforme o mercado).
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Muitos proprietários querem dar o seu toque de individualidade. Por isso, eles customizam 
o Range Rover com uma variedade de acessórios robustos e versáteis para trazer o seu 
próprio senso de personalidade. Cada um desses acréscimos é um pacote de design. Eles 
foram concebidos, desenvolvidos e testados pela equipe da nossa Divisão de Veículos 
Especiais (SVO), portanto têm o mais elevado nível de qualidade.

Naturalmente, os Acessórios Originais da Land Rover foram projetados, testados e 
fabricados com os mesmos padrões do equipamento original adequado ao seu veículo.  
O mais interessante é que esses acessórios podem ser acrescentados em qualquer estágio 
da vida útil do veículo.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS LAND ROVER6
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STEP 6
CHOOSE YOUR ACCESSORIES 

Acesse accessories.landrover.com/br/pt para mais informações.

DESIGN

Pacote SVO Design – Saídas de escapamento*
A traseira, com suas saídas de escape integradas adicionam um visual 
confiante ao veículo.
Observação: as capacidades off-road podem ser afetadas devido a alterações  
nos ângulos de ataque e saída.

*Entre em contato com a sua Concessionária Land Rover para obter mais informações sobre instalação.
Veículo mostrado à esquerda: Vogue na cor Branco Fuji com pacote Black Design e pacote SVO Design.

Pacote SVO Design – Para-choques dianteiros e traseiros*
Linhas objetivas e dinâmicas são criadas com o nosso pacote Design. O para-
choque dianteiro exclusivo dá ainda mais presença para o veículo. Se você 
quiser que o seu veículo tenha ainda mais personalidade, este item o fará com 
elegância. Observação: as capacidades off-road podem ser afetadas devido a 
alterações nos ângulos de ataque e saída.

Pacote SVO Design - moldura da grade dianteira e entradas de ar laterais*
As entradas de ar laterais, grade dianteira e frisos laterais reforçam ainda mais 
a sua já inconfundível silhueta.
Observação: as capacidades off-road podem ser afetadas devido a alterações  
nos ângulos de ataque e saída.

Estribos laterais fixos 
VPLGP0226 (somente SWB)
Os estribos laterais fixos ajudam a entrar e sair do veículo e facilitam o acesso 
ao teto. 

Estribos laterais eletrônicos*
Estes inteligentes e práticos estribos facilitam a entrada e saída do veículo. 
Acomodados perfeitamente sob as soleiras, os estribos laterais são acionados 
automaticamente quando uma porta é aberta ou com o controle remoto. Eles 
são depois acomodados quando a porta é fechada. Os estribos laterais são 
sensíveis a obstruções e não serão acionados em configurações off-road ou de 
marcha reduzida. Entre em contato com a sua Concessionária Land Rover mais 
próxima para obter mais informações.

Estribos laterais tubulares 
VPLGP0100 (somente SWB)
Fabricados em aço inoxidável, com acabamento altamente polido. Sua 
aparência off-road robusta complementa o design exterior do veículo. A 
montagem dos estribos lateriais afetará a capacidade off-road do veículo. 
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TOURING

*Os racks e as barras transversais são necessários para todos os acessórios montados no teto dos veículos Land Rover. Objetos colocados acima da antena de satélite do teto podem  
reduzir a qualidade do sinal recebido pelo veículo e prejudicar os sistemas de rádio e navegação por satélite, se instalados.

Caixa para bagagem* 
VPLVR0062
Disponível em uma variedade de tamanhos, todas as versões podem ser 
montadas de qualquer um dos lados para abertura para a calçada em qualquer 
país e inclui travas integrais para segurança e tranquilidade. A capacidade de 
carga varia de 320 litros. Capacidade máxima de carga: 75 kg¹ Inclui suporte 
de fixação.   Dimensões externas: 1.750 mm de comprimento, 820 mm de 
largura, 450 mm de altura. Volume 410 litros. Carga útil máxima 75 kg**.

Trilhos do porta-malas 
VPLGS0170
Trilhos montados no porta-malas 
para aumentar a flexibilidade 
do compartimento, permitindo, 
também, a instalação do kit de 
retenção de bagagens.

Kit de Retenção de Bagagens 
VPLGS0171
Pacote de acessórios fixado nos 
trilhos do porta-malas por meio de 
um sistema de engate rápido para 
fornecer uma solução flexível para 
fixar objetos. O pacote de acessórios 
inclui cinto retrátil inercial, haste 
telescópica e bolsa  
de armazenamento.

Bagageiro Esportivo*  
LR006848
Sistema de trilhos flexíveis para facilitar o transporte no teto.  
Carga útil máxima 75 kg**.

Bagageiro de teto para itens 
esportivos* VPLVR0061 

Bagageiro de teto grande para itens 
esportivos* VPLWR0100  
(não mostrada)

Bagageiro de teto para itens esportivos elegante, com design aerodinâmico e 
acabamento Gloss Black, que pode ser montada em qualquer lado do veículo 
para permitir a abertura pelo meio-fio. Sistema de retenção interno para esquis 
ou outras cargas compridas. Pode ser travado para mais segurança. Dimensões 
externas: 2.060 mm de comprimento, 840 mm de largura, 340 mm de altura. 
Volume interno 320 litros. Capacidade de carga 75 kg**.

Sistema de reboque – multi-altura 
Barra de reboque 
VPLGT0082, VPLGT0097, LR037931, 
LR037913
O gancho de reboque multi-altura 
permite três alturas diferentes e a 
capacidade de alterá-la facilmente. 
Simples de instalar e remover após a 
instalação inicial na concessionária. 
Inclui engate para reboque de 50 mm. 
Capacidade de reboque: 3.500 kg.

Conexão elétrica do reboque – 13 
pinos† VPLGT0073
Tomada elétrica de 13 pinos para 
reboque para uso com a barra 
de reboque móvel ou multi-
altura. Conexão elétrica para 
reboque em estilo europeu para 
abastecer a iluminação traseira e os 
equipamentos internos de um trailer.

Rodas acessórias 
Consulte a concessionária
Uma linha de rodas também está disponível como acessórios instalados em 
concessionária. 
Algumas das rodas mostradas são fabricadas através de um processo 
de forjamento de alto nível para garantir força, com um impressionante 
acabamento vibration polished.
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CHOOSE YOUR ACCESSORIES 

Acesse accessories.landrover.com/br/pt para mais informações.

ESPORTIVO

Racks de teto** Consulte a sua 
Concessionária Land Rover para 
obter mais detalhes
Os racks de teto facilitam o encaixe 
das barras transversais do bagageiro 
de teto. Pontos de posicionamento 
pré-ajustados garantem a fixação 
do bagageiro na posição ideal 
para a distribuição de peso e o 
comportamento dinâmico.

Barras Transversais** 
VPLGR0102
Elegantes e duráveis com 
acabamento Bright aluminium 
e design em “T”, utilizam todo 
o comprimento das barras para 
oferecer espaço para a colocação 
de diversos acessórios. O perfil 
aerodinâmico minimiza o arrasto e 
ruído de vento. Quando instalado, 
aumenta a altura em 93 mm.

Suporte para esqui/snowboard* 
LR006849
Pode transportar quatro pares  
de esquis ou dois snowboards,  
e incorpora trilhos deslizantes  
para facilitar o carregamento;  
também pode ser travado para  
maior segurança. Carga útil  
máxima 36 kg**.

Bolsa para esquis 
VPLGS0166
A bolsa para esquis/snowboard da 
Land Rover transporta até dois pares 
de esquis e hastes de até 180 cm 
de comprimento. É fabricada em 
durável poliéster 600D e traz alças 
removíveis para os ombros.

Suporte para equipamentos esportivos aquáticos* 
VPLGR0107
Pode transportar uma prancha de surf, windsurf, canoa ou caiaque.  
Com suporte multiuso com trava para transportar um mastro ou remos. 
Pode ser inclinado para facilitar a carga/descarga. Possui correias com 
travas e suportes de borracha para manter uma excelente distribuição 
do peso, protegendo o caiaque e veículo contra arranhões e marcas. 
Capacidade de carga máxima 45 kg**.

Suporte para bicicletas no engate para reboque 
VPLVR0067 – 2 bicicletas 
VPLVR0069 – 3 bicicletas
O suporte não precisa ser retirado para abrir as tampas superior e inferior do 
porta-malas. Possui engate e mecanismo de liberação fácil e rápido. Adapta-se 
a qualquer engate para reboque multi-altura ou engate para reboque com 
acionamento elétrico. Fabricado em alumínio e outros materiais leves. Pode 
ser travado para mais segurança. Capacidade de carga máxima 40 kg.
Mais informações sobre bicicletas Land Rover estão disponíveis on-line em: 
www.2x2worldwide.com

Soleiras com iluminação 
VPLWS0208 – SWB 
VPLGS0261 – LWB
As soleiras iluminadas estão 
disponíveis nas laterais do motorista 
e do passageiro dianteiro do veículo 
para dar as boas-vindas a você na 
cabine.

Soleiras com iluminação 
personalizadas 
VPLWS0212 – Dianteiras 
VPLWS0209 – Conjunto (somente SWB) 
VPLGS0262 – Traseiras (somente LWB)

Personalize ainda com a inscrição 
de sua escolha em diversas fontes, 
destacada por uma iluminação 
branca. Disponível como um 
conjunto completo (somente pares 
dianteiro e traseiro personalizados) 
ou só para par dianteiro.

Capas esportivas para pedais 
VPLGS0160
Capas para pedais, uma alternativa de aprimoramento do design interior  
com acabamento metálico. Fabricadas em aço inoxidável polido e gravado, 
traz fixações ocultas para criar um visual limpo.

**A carga útil máxima é igual à capacidade de carga do acessório montado no teto 
†Observação: esses acessórios não são adequados para trailers, reboques ou sistemas elétricos de 
sinalização traseira com kits de faróis traseiros com tecnologia LED. 113
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OUTDOOR

Tapetes do piso em borracha 
VPLGS0150 - SWB (lado esquerdo) 
VPLGS0254 - LWB (lado esquerdo)
Os tapetes do piso em borracha para os ocupantes da primeira e da 
segunda fileiras ajudam a oferecer proteção contra sujeira do dia-a-dia. 
Com emblema Range Rover em acabamento brilhante e borda externa 
com cantos de metal durável.

Divisor de bagagem com altura total 
VPLGS0162
Projetado para impedir que a bagagem penetre no habitáculo. 
Facilmente removível. Em conformidade com a regulamentação ECE-17.

Capas de assentos dianteiros à prova d’água 
VPLGS0154PVJ – Ebony 
VPLGS0154SVA – Almond
Capas impermeáveis altamente resistentes, protegem os revestimentos 
dos bancos. Simples de instalar e totalmente laváveis a máquina.

Tapete do porta-malas – Borracha 
VPLGS0260
Tapete de borracha com a marca Range Rover, à prova d'água, protege 
o carpete do porta-malas contra sujeira em geral. Apresenta detalhes 
de acabamento metálico brilhante para aumentar a qualidade visual e 
corresponder aos carpetes do piso.

Para-barros 
VPLGP0109 – Dianteiros 
VPLGP0111 – Dianteiros (para estribos laterais eletrônicos) 
VPLGP0110 – Traseiros
Os para-barros são uma atualização popular que diminui o spray e protege 
a pinturacontra detritos e sujeira. Concebidos para complementar o design 
exterior do veículo.

Bandeja para o Porta-Malas 
VPLGS0263
Feita de material semirrígido, a bandeja de revestimento do porta-malas 
possui bordas elevadas em três lados para proteger o piso do porta-malas e 
os carpetes laterais contra equipamentos sujos ou molhados. Com emblema 
Range Rover em relevo brilhante.
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OUTROS

Refrigerador/Caixa Térmica no Apoio de Braço Central 
VPLVS0176
Resfriador e aquecedor para alimentos e bebidas que atua como apoio de 
braço central traseiro. Com uma cobertura de couro, ele é preso pelo cinto 
de segurança central e alimentado pela tomada auxiliar traseira. Ideal para 
longas viagens com a família.

Carpetes Luxury do porta-malas 
VPLGS0377PVJ - Ebony 
VPLGS0377AAM - Espresso
Luxuoso e personalizado conjunto de carpetes de pilha profunda de 2,05 g2 
com emblema Land Rover e apoios à prova d’água, para dar um toque de 
acabamento refinado ao interior.

Rede de Retenção do Porta-malas 
VPLMS0302
Prenda pequenos itens e bagagem no porta-malas. Utiliza pontos de 
amarração do porta-malas. Inclui rede de piso e duas cintas reguláveis  
com cerca de dois metros de comprimento.

Capas dos retrovisores – Noble Chrome 
VPLGB0073
As capas dos retrovisores em revestimento Noble foram concebidas para 
reforçar os detalhes de design exterior do Range Rover. Esta atualização 
elegante de design complementa vários acabamentos externos Atlas e Bright.

Câmbio borboleta 
VPLVS0187MMU – Alumínio 
VPLVS0187CAY – Alumínio Red
Complete a aparência de seu volante com paddle-shifts de alumínio. 
A borboleta é polida à máquina, anodizada e escovada à mão para 
proporcionar excepcional resistência ao desgaste.

Bolsa refrigeradora elétrica 
VUP100140L
Essa bolsa refrigeradora tem a temperatura controlada por um termostato 
e é acionada pela tomada auxiliar de 12 volts, além de ter uma superfície 
interna fácil de limpar. 
380 mm de altura, 380 mm de comprimento, 220 mm de largura.  
Volume 14 litros.
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A B C
Altura livre Ângulo  

de entrada
Ângulo de 
sobreposição

Ângulo  
de saída

Off-road SWB / LWB 34,7° 28,3° / 26,1° 29,6°
Padrão SWB / LWB 26° 20,1° / 18,3° 24,6°

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Standard Wheelbase (SWB) 2.922 mm

Long Wheelbase (LWB) 3.120 mm

Bitola traseira 1.683mm

Largura de 2.073 mm com retrovisores rebatidos
Largura de 2.220 mm exceto retrovisores

Altura padrão
Com trilhos de teto 1.836 mm (LWB 1.840 mm) 
Com teto panorâmico aberto 1.874 mm 
(LWB 1.880 mm) 
Com antena telemática de teto 1.860 mm 
(LWB 1.866 mm) 
A configuração de altura de acesso da suspensão  
a ar reduzirá cada um dos itens descritos acima  
em 50 mm

Espaço para a cabeça
Espaço para cabeça máximo com 
teto panorâmico 997mm 
Espaço para cabeça traseiro 996 mm (LWB 973 mm)

Espaço para as pernas
Espaço máximo para pernas dianteiro 1.080 mm 
Espaço máximo para pernas traseiro 1.020 mm 
(LWB 1.206 mm)

Capacidade do porta-malas
Assentos traseiros levantados 
Altura 824 mm, Largura 1.290 mm 
Volume do porta-malas 909 litros 
Largura do porta-malas entre as caixas de roda 
1.120 mm 
Comprimento no piso 1.101 mm
Assentos traseiros rebatidos 
Altura 824 mm, Largura 1.290 mm 
 
Volume do porta-malas 2.030 litros (LWB 2.345 litros) 
Largura do porta-malas entre as caixas de roda  
1.120 mm 
Comprimento no piso 1.985 mm (LWB 2.177 mm)

Distância de obstáculos
Altura off-road 296,1 mm 
Altura do automóvel padrão 221,1 mm

Diâmetro de giro
Meio-fio a meio-fio 12,1 m (LWB 13,0 m) 
Parede a parede 12,5 m (LWB 13,4 m) 
Voltas batente a batente 3,03

Profundidade de travessia
Profundidade máxima de travessia 900 mm

B CA

Altura
SWB 1.835 mm
LWB 1.840 mm

Observação: Dados relacionados às versões Standard (SWB) e Long Wheelbase (LWB), salvo se indicado. 
Os números podem variar para as versões SVAutobiography Dynamic e SVAutobiography Long Wheelbase.

Bitola dianteira 1.690 mm

Comprimento total padrão 4.999 mm (Long Wheelbase 5.199 mm)
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS BÁSICOS DE DESEMPENHO

DIESEL GASOLINA

3.0L TDV6 TURBO 4.4L SDV8 TURBO 5.0L V8 SUPERCHARGED 5.0L V8 SUPERCHARGED

POTÊNCIA (CV) 258 339 510 550

DADOS DO MOTOR

Diâmetro (mm) 84 84 92,5 92,5

Curso (mm) 90 98,5 93 93

Taxa de compressão (:1) 16,1 16,1 9,5 9,5

FREIOS

Tipo dianteiro Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados

Diâmetro dianteiro (mm) 350 380 380 380

Tipo traseiro Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados

Diâmetro traseiro (mm) 350 365 365 365

Freio de estacionamento Freio de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado à pinça de freio Freio de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado à pinça de freio

PESOS (KG)

Peso a partir de (LWB) 2.215 2.467 (2.560) 2.336 (2.410) 2.523

Peso máximo carregado (LWB) 3.050 3.230 (3.250) 3.150 (3.190) 3.100

Tara máxima em cada eixo (dianteiro) 1.500 1.590 1.500 (1.550 LWB) 1.550

Tara máxima em cada eixo (traseiro) 1.775 1.775 1.775 1.775

REBOQUE (kg)

Reboque sem freios 750 750 750 750

Peso máximo rebocável 3.500 3.500 3.500 3.000

Ponto de engate máximo / peso da ponta** 150 150 150 120

Combinação máxima de veículo e reboque / 
Peso Bruto da Tração (LWB) 6.550 (6.590) 6.730 (6.750) 6.650 (6.690) 6.100

TRANSPORTE DE TETO (KG)

Carga máxima do rack de teto (incluindo 
trilhos do teto) 100 100 100 100

PERFORMANCE E ECONOMIA 
DE COMBUSTÍVEL

Velocidade máxima (km/h) 210 218 225 / 250* 225 / 250*

Aceleração (segundos) 0 a 100 km/h (LWB) 7,9 6,9 5,4 (5,5) 5,5

Capacidade do tanque de combustível –  
útil (litros) 89 89 (105) 105 105

Filtro de Partículas Diesel (DPF) 4 4 – –

4 De série   – Não disponível.
*Velocidade máxima quando especificado com rodas de 22" 
**Ponto de engate máximo / peso da ponta no peso máximo carregado do veículo é de 150 kg (120 kg com motor SDV6 Hybrid e V8 Supercharged 550 cv).
Dados de testes oficiais da União Europeia. Apenas para fins comparativos. Os valores podem diferir conforme o mercado.

Acesse landrover.com.br para mais informações.

DETALHES TÉCNICOS
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LAND ROVER ONELIFE
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 FINANCIAL SERVICES
Pôr as mãos nas chaves do seu Land Rover nunca foi tão 
fácil. E é muito mais acessível do que você pensa. Novo ou 
usado, 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.

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 Centros 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, acesse  
landrover.com.br/land-rover-experience

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

Registrado na Inglaterra: Nº 1672070

landrover.com.br

© Jaguar Land Rover Limited 2016. 
Número da publicação: LRML 5239/16

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: Autobiography na cor 
Aruba com opcionais (conforme o mercado).

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 24 horas, 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 100 mil 
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"

LAND ROVER COLLECTION
O veículo é só o começo. Descubra a mais nova  
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.

iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
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