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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

lugares e conquistar os terrenos mais difíceis.

Nossos veículos materializam os valores dos designers

e engenheiros que os criaram. Cada um imbuído de linhas

icônicas do design britânico, oferecendo competência

com tranquilidade.

É assim que continuamos a desbravar novos terrenos,

a desafiar convenções e a nos encorajarmos a ir além.

Land Rover realmente lhe dá a possibilidade de usufruir

do melhor do seu mundo, a ir Above and Beyond.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A Jaguar Land Rover Limited busca constantemente maneiras de melhorar as 
especificações, o design e a produção de seus veículos, e alterações ocorrem constantemente. Ainda que empenhemos 
nossos esforços para produzir uma literatura atualizada, este catálogo não deverá ser considerado como infalível com 
relação às especificações, nem deve constituir uma oferta de venda para qualquer veículo em particular. As Concessionárias 
não são agentes da Jaguar Land Rover Limited e não têm nenhum compromisso ou representação explícita ou implícita.

Todos os Acessórios Genuínos Land Rover instalados por uma Concessionária Land Rover terão o benefício dos mesmos 
termos e prazo da cobertura de garantia do veículo se instalados no período de um mês ou 1.600 quilômetros (o que 
ocorrer primeiro). Acessórios adquiridos fora desses parâmetros estarão sujeitos a uma garantia de 12 meses sem limite 
de quilometragem. Todos os Acessórios Genuínos Land Rover são rigorosamente testados conforme os mesmos padrões 
de exigência aplicados aos nossos veículos. Desempenho em temperaturas extremamente quentes ou frias e resistência 
a corrosão, impacto e acionamento de airbags são exemplos de alguns dos testes exaustivos do produto realizados para 
assegurar que os acessórios são duráveis e, o mais importante, continuam a cumprir a legislação em vigor.

Todos os nossos acessórios são projetados como parte integrante dos veículos Land Rover. Enquanto muitos itens, como 
bagageiros de teto, são fáceis de instalar, alguns produtos exigem ferramentas especiais e equipamentos de diagnóstico 
para garantir a integração correta com a estrutura do veículo e os sistemas elétricos. Estes produtos variam conforme 
o mercado. Portanto, consulte sua Concessionária Land Rover, que terá o maior prazer em lhe oferecer consultoria sobre 
as especificações atuais e quaisquer dúvidas que possa ter.

As cores aqui reproduzidas estão sujeitas às limitações do processo de impressão e, portanto, podem ser ligeiramente 
diferentes daquela do veículo real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer opcional, acabamento, 
cor exterior ou interior sem prévio aviso. A especificação pode variar de acordo com o lote de produção. Verifique 
a disponibilidade de cores e especificações atuais com sua Concessionária Land Rover.

A Land Rover recomenda exclusivamente o óleo Castrol EDGE Professional.

Note que todas as imagens exteriores dos veículos contidas neste folheto correspondem a um modelo Discovery Sport nas 
cores Scotia Grey e Kaikoura Stone, equipado com rodas de liga leve de 20'', vendidas separadamente como acessório. A 
disponibilidade de cores exteriores aqui mostradas pode variar dependendo da época do ano. Entre em contato com sua 
Concessionária Land Rover mais próxima para confirmar a disponibilidade.





O NOVO DISCOVERY SPORT 
COMBINA EXCELÊNCIA DE DESIGN, 
INTEGRIDADE DE ENGENHARIA 
E EXCEPCIONAL VERSATILIDADE 
PARA CRIAR UM VERDADEIRO 
SUV COMPACTO PREMIUM.

Gerry McGovern  
Diretor de Projetos e Diretor de Criação da Land Rover.
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DESIGN

EXTERIOR
Um veículo moderno, imponente e atraente, 
dotado de uma carroceria compacta de 
proporções simétricas e postura determinada. 
Sua silhueta marcante e suas superfícies 
elegantemente esculpidas combinam-se 
para criar um veículo que realmente 
estabelece conexões emocionais com 
o condutor.

O Novo Discovery Sport está pronto para 
tudo. Traços de design característicos 
complementam suas proporções 
perfeitamente balanceadas. Linhas fortes 
e dinâmicas e detalhes robustos dão mostras 
da incrível capacidade do Discovery Sport. 

As linhas características do modelo incluem 
o capô em forma de concha e a emblemática 
grade de duas barras com malha hexagonal. 

O aspecto arrojado do capô, com um 
pronunciado degrau na elevada linha da 
cintura, cria uma postura dramática, ao passo 
que o teto se estreita subitamente para baixo, 
adicionando dinamismo. 
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INTERIOR
A elegância do design exterior continua 
dentro da cabine, com ousadas linhas 
horizontais e verticais. Superfícies 
harmoniosas, excelentes acabamentos e 
revestimentos opcionais em couro premium 
da mais alta qualidade conseguem aprimorar 
um interior extremamente versátil. O interior 
e o exterior se combinam perfeitamente para 
criar um veículo que claramente transmite o 
DNA do Discovery Sport, sem deixar de olhar 
constantemente para o futuro. 

Esse espírito de aventura se reflete no interior 
do Novo Discovery Sport, que foi projetado 

com você no centro de tudo, utilizando-se 
materiais de alta qualidade e console central 
robusto para refletir o design premium do 
exterior. 

A cabine é integrada com até quatro pontos 
de energia de 12 volts e seis entradas USB 
que podem ser configurados para todas 
as três fileiras de assentos, permitindo que 
diversos dispositivos eletrônicos sejam 
carregados simultaneamente.
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ESPAÇO
PARA CARGA 

ESPAÇO
PARA PERNAS 

MAIS ESPAÇO
PARA PERNAS 

839 mm

999 mm

1.887 mm1.887 mm1.887 mm

999 mm999 mm

5 + 2 ASSENTOS
O Novo Discovery Sport oferece excelente 
nível de conforto e extraordinária versatilidade. 
A segunda fileira é extremamente espaçosa 
e flexível, com bancos que se deslocam 160 mm 
para frente e para trás, proporcionando mais 
conforto ou espaço de carga.*

A terceira fileira opcional na configuração 50:50 
permite acionamento com apenas uma mão, 
engenhosamente incorporada de modo a 
não comprometer o design exterior do veículo 
e preservar o conforto dos passageiros.

A terceira fileira pode ser rebatida, criando 
um espaço de carga totalmente plano, caso 
necessário. Assim, não importa onde você 
se senta ou o que deseja carregar, sua 
tranquilidade está garantida.

(*) Quando forem especificados assentos 60:40 na segunda fileira 
reclináveis e deslizantes.
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CAPACIDADE DE CARGA
Família e amigos querem se reunir para viajar 
e aproveitar o dia? O Novo Discovery Sport foi 
projetado e fabricado para enfrentar qualquer 
desafio. 

O veículo tem a opção de assentos flexíveis 
que, quando rebatidos, proporcionam 
espaço para carregamento de bagagens 
 tão grande quanto o do Range Rover, com 
capacidade máxima para carga de 1.698 litros.

Mesmo levando cinco passageiros, o espaço 
para bagagens ainda é impressionante: 
981 litros. O Novo Discovery Sport é capaz 
de levar bagagens volumosas com muita 
facilidade rebatendo a segunda e a terceira 
fileiras. Essa flexibilidade torna muito mais 
fácil transportar a família, os amigos e as 
bagagens de todos.

5 + 2 ASSENTOS 5 ASSENTOS
+ 981 LITROS
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DESIGN

4 ASSENTOS 
+ 1.268 LITROS

4 ASSENTOS 
+ 1.124 LITROS

3 ASSENTOS
+ 1.411 LITROS

2 ASSENTOS
+ 1.698 LITROS
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TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

TERRAIN RESPONSE®

Land Rover sempre foi sinônimo de 
capacidade, e o Novo Discovery Sport 
nasceu para atender às expectativas mais 
exigentes. Confiante e responsiva, a condução 
fica ainda melhor com uma maior articulação 
das rodas e inovadoras tecnologias off-road, 
como o Terrain Response®.

Essa função adapta-se às respostas do motor, 
da transmissão, dos diferenciais e do chassi 
do veículo para maximizar a dirigibilidade,  
o conforto e a tração.

Há quatro configurações padrão para o 
Terrain Response®: Padrão, Grama/Cascalho/
Neve, Lama e Areia. Assim, o veículo adere 
ao solo não importando o terreno ou as  
climáticas.

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO 13





HILL DESCENT 
CONTROL
O Novo Discovery Sport apresenta tecnologias 
que melhoram o desempenho e a capacidade 
do veículo. Uma delas é o patenteado Hill 
Descent Control – HDC (Controle de Descida 
de Declives) da Land Rover, que auxilia no 
controle de descidas inclinadas e difíceis  
ao manter a velocidade constante e aplicar  
a frenagem de forma independente em  
cada roda.

A função Hill Start Assist (HSA) garante que 
o veículo não se mova para trás ao acelerar 
em uma subida, e funciona em conjunto com 
o Gradient Release Control, uma tecnologia 
projetada para evitar que o veículo "escape" 
em um aclive acentuado se o condutor libera 
o freio inadvertidamente.

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO 15
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TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

RECURSOS DE CONDUÇÃO E REBOQUE
Com capacidade de reboque de até 2.200 kg 
e incorporando tecnologias personalizadas, 
o Novo Discovery Sport executa as tarefas 
mais exigentes. 

FUNÇÃO REBOQUE
A função Assistente de Engate de Reboque 
facilita bastante o engate de um reboque  
ao veículo ajudando o condutor a visualizar 
o processo de engate ao mostrar o caminho 
previsto do veículo em direção à barra de 
engate do reboque na tela touchscreen.

Na estrada, a função Assistente de Reboque 
ajuda ao dar marcha à ré ao prever a direção 
do reboque. É possível escolher a largura do 
seu reboque para que instruções precisas 
sejam mostradas na tela touchscreen.

ASSISTENTE DE 
ESTABILIDADE DO TRAILER 
O sistema Trailer Stability Assist – TSA 
monitora o veículo, agindo como um 
assistente de estabilidade que detecta 
movimentos do reboque e então utiliza 
frenagem seletiva para ajudar a corrigir 
situações potencialmente perigosas.
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REQUINTES DE ACABAMENTO

SISTEMA DE 
ÁUDIO MERIDIAN™

A Land Rover tem uma parceria com a 
MeridianTM, líder mundial em tecnologias 
de áudio e processamento de som digital, 
responsável pelo desenvolvimento de 
avançados sistemas de áudio para o Novo 
Discovery Sport.

O incrível Sistema Meridian Surround Sound 
proporciona excelente áudio e incrível 
qualidade de reprodução de todas as fontes 
– rádio, CD, iPod® ou USB, por meio de 17 
alto-falantes, incluindo um subwoofer, para 
um som totalmente surround.

O resultado é a melhor reprodução de áudio 
disponível em âmbito mundial, com sons que 
podem ser ouvidos e sentidos exatamente 
como pretendido pelo artista.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. 
A compatibilidade de CDs e arquivos em MP3 para o seu 
iPod® ou outros dispositivos de MP3 é padrão. iPod® é 
marca registrada da Apple Inc. nos Estados Unidos e em 
outros países.



REQUINTES DE ACABAMENTO

SUBWOOFERSISTEMA MERIDIAN SURROUND SOUND 825 WATTS 16 ALTO-FALANTES
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RECURSOS DO CONDUTOR

COMMAND DRIVING POSITION
A posição de condução da Land Rover é chamada Command Driving Position, pois 
proporciona ao condutor uma visão de cima da estrada, facilitando sua visão à frente  
e em todo o entorno. Esta posição lhe garante estar sempre no comando, ciente das 
condições da via e capaz de dirigir de acordo com cada situação.
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REQUINTES DE ACABAMENTO

TELA TOUCHSCREEN
Harmoniosamente localizada na parte central do painel, a tela touchscreen de 8 polegadas 
do Novo Discovery Sport é intuitiva e ágil.

O monitor é a interface entre o condutor e os sistemas de áudio, navegação, iluminação 
e informação, permitindo acessar qualquer comando com poucos toques.

WhiteFire® é marca registrada da Unwired Technology LLC e o uso dessa marca pela Land Rover é sob licença. 21



CONFORTO PARA TODOS
ILUMINAÇÃO AMBIENTE 
CONFIGURÁVEL
Atingimos novos níveis de refinamento 
e personalização de ambiente com a opção 
de Iluminação Ambiente Configurável  
Mood Lighting.

Utilizando uma combinação de LEDs 
coloridos, essa função permite variar os  
tons, mudando o ambiente da cabine para  
se adaptar ao seu humor ou personalidade. 
Há um total de cinco cores disponíveis 
que variam de Branco Brilhante ao 
Vermelho Intenso.

TETO PANORÂMICO
O opcional teto panorâmico fixo totalmente 
em vidro proporciona maior sensação de 
espaço no interior do veículo, inundando-o 
com luz natural, enquanto fornece vistas 
espetaculares do ambiente ao redor.

Para manter a temperatura no interior mais 
agradável e não abrir mão da privacidade, 
o vidro reforçado é escurecido, o que 
proporciona maior grau de proteção solar. 

Para reduzir a claridade na cabine e garantir 
maior privacidade, uma cortina de tecido com 
acionamento elétrico estende-se ao longo de 
toda a superfície do teto panorâmico.
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MOTORES

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES
Os motores a gasolina e a diesel do Novo Discovery Sport vêm equipados com uma transmissão 
automática de 9 velocidades de última geração, além de um inovador sistema de troca de 
marcha que se adapta ao estilo do condutor em questão de segundos. Uma das transmissões 
mais eficientes e tecnicamente mais avançadas já utilizadas em um veículo de produção, seus 
controles incluem um câmbio giratório e paddle shifters acoplados na direção. 

As 9 velocidades propiciam economia de combustível e correspondente redução de emissões 
de CO2, além de trocas de marcha mais suaves durante a aceleração, melhorando a experiência 
de condução e o refinamento.
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MOTORES

MOTOR A DIESEL 
2.2 LITROS
Os modelos do Novo Discovery Sport vêm 
equipados com motor Turbo Diesel SD4  
de 4 cilindros e 2.2 litros, capaz de entregar 
190 cv de potência. Um desempenho forte 
com impressionante refinamento. 

O motor a diesel foi desenvolvido para 
fornecer alta potência com uma curva de 
torque muito ampla, baixos níveis de ruído e 
redução das emissões de CO2. 

Tem injeção de alta pressão e injetores 
piezoelétricos, sistema turbocharger Variable 
Nozzle Turbine (VNT) com rotação variável 
e sistema de gestão de motor para perfeita 
eficiência de combustão. Baixíssimos níveis 

de ruídos e impressionante suavidade  
são obtidos através de tecnologias como 
bloco de cilindro duplo e pares de eixos  
de suporte. 

A última versão vem com injetores 
silenciosos, turbo resfriado a água para 
melhor desempenho, menor fricção de 
pistões que geram menos emissões de CO2, 
sistema EGR otimizado para menor emissão 
de partículas, componentes mais leves, 
operação mais rápida e melhores medidas 
de NVH. Todos os veículos vêm com a 
função Stop/Start para reduzir consumo  
de combustível e as emissões de CO2.

MOTOR A 
GASOLINA Si4 
2.0 LITROS
Os modelos do Novo Discovery Sport vêm 
equipados também com motor a gasolina Si4 
Turbocharged 2.0 litros de 240 cv, que combina 
refinamento e desempenho com a economia 
de combustível característica de um 4 cilindros. 
Acompanhado de uma transmissão automática de 
9 velocidades, o Si4 acelera de 0 a 100 km/h em 
apenas 8,2 segundos, atingindo uma velocidade 
máxima de 199 km/h.

Esse motor leve combina três principais 
tecnologias de motorização – um avançado 
turbocharger de baixa inércia, injeção de 
combustível direta de alta pressão e tempos 
de válvulas gêmeas variáveis. Juntas, essas 
tecnologias proporcionam excelente dirigibilidade, 
com desempenho e potência excepcionais.
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CARROCERIA E CHASSI

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

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

Tecnologias para redução de peso foram 
amplamente utilizadas no design da 
carroceria. A construção inclui a otimização 
da carroceria em aço, com capô, teto, painéis 
traseiros e componentes da suspensão em 
alumínio de baixo peso, além de viga cruzada 
e armação dianteira em magnésio.

DINÂMICA DO CHASSI 
E DO VEÍCULO 
O Novo Discovery Sport possui um novo e 
avançado sistema de suspensão totalmente 
independente, especialmente desenvolvido 
pelos engenheiros da Land Rover para 
proporcionar uma dinâmica ágil e refinada 
na estrada, além da lendária capacidade da 
marca em todos os tipos de terreno. 

Alumínio de baixo peso foi amplamente 
utilizado nos componentes do chassi do 
Novo Discovery Sport, melhorando o 
desempenho da suspensão, aumentando a 
rigidez e reduzindo o peso total do veículo.

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

PROJETO COMPACTO 
DA SUSPENSÃO TRASEIRA
O novo sistema de suspensão totalmente 
independente, combinando suportes 
dianteiros com molas a uma nova e avançada 
suspensão traseira multi-link, proporciona 
dinâmica refinada com um layout compacto 
para aumentar o espaço interno. 

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

Além disso, o layout multi-link compacto em 
alumínio cria um espaço traseiro muito mais 
espaçoso, com maior espaço para ombros e 
cotovelos, a opção de 5 + 2 assentos e maior 
espaço para bagagens.

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

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

Tanto os motores movidos a gasolina 
quanto os a diesel foram projetados com 
tecnologia de última geração, como a injeção 
direta de alta pressão e o design de baixa 
fricção, desenvolvidos cuidadosamente 
para minimizar perdas resultantes da fricção. 

Como se não bastasse, a transmissão 
automática de 9 velocidades foi especificada 
com fluidos de transmissão de baixa 
viscosidade, maximizando sua eficiência.

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

Para reduzir a demanda de combustível 
do sistema elétrico, também foi introduzido 
um sistema regenerativo de carga elétrica, 
euipado com um sistema inteligente  
de gestão de energia que prioriza o 
carregamento durante a desaceleração  
do veículo, capturando a energia cinética  
que seria desperdiçada para abastecer o 
aparato elétrico do carro.

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

ECO MODE
Quando ativado, o modo ECO prioriza 
configurações mais eficientes, incluindo  
a transmissão automática e funções  
de conforto, como aquecimento e  
ar-condicionado, para minimizar o consumo 
de combustível e as emissões de CO2.

AERODINÂMICA OTIMIZADA
Com seu perfil arrojado, o Novo 
Discovery Sport é o Land Rover mais 
aerodinâmico já produzido, atingindo 
uma redução de peso de 8% e coeficiente 
de arrasto (Cd) de 0,36.

MATERIAIS LEVES
Para otimizar o desempenho e eficiência 
do veículo, o Novo Discovery Sport foi 
desenvolvido utilizando materiais e  
tecnologias de baixo peso. 

O veículo foi inteiramente projetado visando 
à redução de peso: construção otimizada 
da carroceria em aço, capô, teto, painéis 
traseiros e componentes da suspensão  
em alumínio de baixo peso, viga cruzada  
e armação dianteira em magnésio.

Os componentes 4x4 também foram 
melhorados em termos de redução de peso, 
e o interior foi projetado para maximizar 
a eficiência, utilizando aço solado a laser 
para conceber as estruturas dos assentos. 
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As páginas a seguir o guiarão por uma série lógica de passos para criar  
o veículo adequado ao seu estilo. Você tem várias opções: desde escolha 
de motor e modelo até os mais sofisticados acessórios, passando pela 
escolha de cores do interior e exterior, rodas de cada versão, acabamentos 
e opções adicionais. 

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

1 2
ETAPA 1 
ESCOLHA SEU MOTOR

É possível escolher entre potentes e 
capazes motores a gasolina ou a diesel.

32-33 34-35

ETAPA 2 
ESCOLHA SEU MODELO

Compare os itens de série e opcionais 
de cada modelo.

O NOVO DISCOVERY SPORT 
OFERECE FLEXIBILIDADE COM 
UMA AMPLA GAMA DE OPÇÕES PARA 
A PERSONALIZAÇÃO DO SEU VEÍCULO.
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3 4 5 6
36-37 38-39 40-45 46-55

ETAPA 3 
ESCOLHA SUA COR

Expresse sua personalidade por meio 
de uma ampla gama de cores.

ETAPA 4 
ESCOLHA SUAS RODAS

Cada versão é equipada com rodas 
exclusivas que complementam o design 
arrojado do exterior.

ETAPA 5 
ESCOLHA SEU INTERIOR

Cores cuidadosamente selecionadas, 
complementadas por várias opções de 
nobres acabamentos e materiais para  
você personalizar o seu espaço interior.

56-61

62-63

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS 

Compare os itens de série e opcionais de cada modelo.

DADOS TÉCNICOS 

Informações e dados técnicos de dimensões, desempenho e especificações.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS

Uma gama de elegantes e práticos acessórios 
para você adaptar seu veículo de acordo com 
seu estilo e suas necessidades específicas.
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Visite landrover.com.br para mais informações.

ETAPA 1
ESCOLHA SEU MOTOR

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

MODELOS POR MOTOR
SE HSE HSE LUXURY

2.2 L SD4 Diesel Auto 4 4 4

2.0 L Si4 Gasolina Auto 4 4 4

DIESEL GASOLINA

2.2 L SD4 2.0 L Si4 

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTÊNCIA (PS) 190 PS 240 PS

Transmissão Tração nas 4 Rodas (4WD) Tração nas 4 Rodas (4WD)

Potência (cv) 190 240

Torque (Nm) 420 340

Torque Máximo (rpm) 1.750 1.750

Capacidade (cc) 2.179 1.999

N° de Cilindros 4 4

Layout dos Cilindros Em linha Em linha
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CADA MODELO TEM UMA OPÇÃO DE 
MOTORES E CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS. 
Este guia o ajudará a escolher seu Novo Discovery Sport ideal. Nas páginas a seguir, 
é possível ver os itens de série de cada modelo.

2
DISCOVERY SPORT SE

– Grade em Dark Atlas com entorno em Narvik Black. 

– Entradas de ar laterais na cor Dark Atlas.

– Maçanetas na cor do veículo.

– Retrovisores na cor do veículo.

– Capas do reboque em prata Dark Techno Silver.

– Inscrição “Discovery” no capô e na traseira em Brunel.

– Acabamento da traseira em preto Narvik Black.

– Faróis de Xenon com assinatura LED. 

– Rodas de liga leve de 9 raios e 18" Style 109.

– Assentos em couro e tecido.
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Visite landrover.com.br para mais informações.

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO

DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

–  Grade em Atlas com entorno em Narvik Black.

– Entradas de ar laterais em Atlas.

– Maçanetas superiores e inferiores com  
acabamento em Noble.

– Retrovisores na cor do veículo.

– Capas do reboque em prata White Silver.

– Inscrição “Discovery” no capô e na traseira em Atlas.

– Acabamento da traseira em Atlas.

– Faróis de Xenon com assinatura LED. 

– Entorno dos faróis de neblina em Atlas.

– Rodas de liga leve de 9 raios e 19" Style 902.

– Assentos em couro premium Windsor.
– Grade em Atlas com entorno em Narvik Black.

– Entradas de ar laterais em Atlas.

– Maçanetas na cor do veículo.

– Retrovisores na cor do veículo.

– Capas do reboque em prata White Silver.

– Inscrição “Discovery” no capô e na traseira  
em Brunel.

– Acabamento da traseira em preto Narvik Black.

– Faróis de Xenon com assinatura LED. 

– Rodas de liga leve de 5 raios e 19" Style 521.

– Assentos em couro.
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3 Branco Fuji 
(Sólida)

Prata Indus 
(Metálica)

Branco Yulong 
(Metálica)

Cor do Veículo
Cinza Corris
(Metálica)
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Visite landrover.com.br para mais informações.

Azul Loire
(Metálica)

Preto Santorini
(Metálica)

Vermelho Firenze
(Metálica)

Verde Aintree
(Metálica)

ETAPA 3
ESCOLHA SUA COR
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4

RODAS DE 9 RAIOS  
E 18" STYLE 109

RODA DE 5 RAIOS  
E 19" STYLE 521

RODA DE 9 RAIOS  
E 19" STYLE 902
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Visite landrover.com.br para mais informações.

ETAPA 4
ESCOLHA SUAS RODAS

4 Item de série    – Não disponível

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

RODAS

Rodas de 9 Raios e 18" Style 109 029UD 4 – –

Rodas de 5 Raios e 19" Style 521 029MG – 4 –

Rodas de 9 Raios e 19" Style 902 029MA – – 4
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Assentos da segunda fileira reclináveis e deslizantes na disposição 60:40 

Esses assentos se movimentam 160 mm para frente e para trás, permitindo um uso 
flexível do espaço para bagagens ou maximizando o espaço para as pernas dos 
passageiros. E também podem ser reclinados para proporcionar ainda mais conforto.

Assentos da segunda fileira fixos na disposição 60:40 
(não exibidos na foto)

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

5 ESCOLHA SEU INTERIOR
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Visite landrover.com.br para mais informações.

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR

5 + 2 assentos

Uma terceira fileira de assentos perfeitamente integrada pode ser 
adicionada às especificações para fornecer ainda mais versatilidade. 
Esses assentos são ideais para crianças e adolescentes, ou mesmo para 
adultos em viagens curtas, sendo facilmente acessados com um toque, 

deslizando a segunda fileira de assentos para frente. Quando dobrada, 
a terceira fileira de assentos cria um espaço adicional para bagagens 
como nos modelos com 5 assentos.
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CORES EBONY/EBONY
(página 44)

CIRRUS/LUNAR
(página 44)

ALMOND/EBONY
(página 45)

TAN/EBONY
(página 45)

COR INTERIOR

Cor do Assento Ebony Cirrus Almond Tan

Carpete Ebony Lunar Ebony Ebony

MODELO

SE (Synth e Couro) 6 6 – –

HSE (Couro) 6 6 6 –

HSE Luxury (Couro Premium Windsor) 6 – – 6

ACABAMENTO DO CONSOLE CENTRAL

Alumínio Escovado Satin Brushed 6 6 6 6

COR EXTERIOR

Branco Fuji 6 6 6 6

Branco Yulong 6 6 6 6

Prata Indus 6 6 6 6

Cinza Corris 6 6 6 6

Vermelho Firenze 6 6 6 6

Verde Aintree 6 6 6 6

Azul Loire 6 6 6 6

Preto Santorini 6 6 6 6

Agora que escolheu seu modelo, você pode selecionar as combinações de cores perfeitas para o interior e o 
exterior, bem como dos acabamentos do console central.

6 Combinação disponível   – Não disponível 

A tabela acima deve servir como um guia. Consulte sua Concessionária Land Rover para mais informações.

ESCOLHA AS COMBINAÇÕES DE CORES DO SEU INTERIOR

A B C D
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Visite landrover.com.br para mais informações.

CORES LATERAL 
DA PORTA

LATERAL SUPERIOR
DA PORTA

PARTE SUPERIOR DO
PAINEL DE INSTRUMENTOS

PARTE INFERIOR 
DA PORTA

LATERAL DO CONSOLE 
CENTRAL

SEÇÃO MÉDIA DO PAINEL 
DE INSTRUMENTOS

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Alumínio Escovado Satin Brushed Ebony

Cirrus/Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Alumínio Escovado Satin Brushed Cirrus

Almond/Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Alumínio Escovado Satin Brushed Almond

Tan/Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Alumínio Escovado Satin Brushed Ebony

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR 

3

1

4

5

6

2

1 2 3 4 5 6

B

C

D

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

COMBINAÇÕES DE COR DO INTERIOR DISPONÍVEIS

Ebony/Ebony (disponível para SE, HSE e HSE Luxury).

Interior mostrado: couro na cor Ebony.

A Cirrus/Lunar (disponível para SE e HSE).

Interior mostrado: synth e couro na cor Cirrus.

B
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Tan/Ebony (disponível para HSE Luxury).

Interior mostrado: couro premium Windsor na cor Tan.

DAlmond/Ebony (disponível para HSE).

Interior mostrado: couro na cor Almond.

C

Visite landrover.com.br para mais informações.

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR 
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Visite landrover.com.br para mais informações.

ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 

ACESSÓRIOS ORIGINAIS LAND ROVER

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

E o melhor de tudo: esses acessórios podem ser adicionados em 
qualquer etapa do ciclo de vida do veículo – não apenas quando são 
novos. Naturalmente, os Acessórios Originais Land Rover são projetados, 
testados e fabricados com os mesmos padrões de exigência dos 
equipamentos originais instalados em seu veículo.
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Rodas de 5 Raios e 19" Style 523**  
VPLCW0104
Com acabamento cerâmico, contrastando com os raios internos em Gloss Black 
e uma listra vermelha gravada a laser.

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

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

Protetor Inferior Dianteiro em Aço Inox  
VPLCP0212
O protetor inferior com estilo off-road confere um acabamento premium polido 
e brilhante à parte dianteira do veículo.

Protetor Inferior Traseiro em Aço Inox† 
VPLCP0213
O protetor inferior com estilo off-road confere um acabamento premium polido 
e brilhante à parte traseira do veículo.

(*) A instalação de tubos ou degraus laterais pode afetar a capacidade off-road do veículo. (**) Consulte sua Concessionária Land Rover para mais informações. 
(†) Não disponível com sistemas de reboque para veículos equipados com estepe de tala reduzida.

Rodas de 5 Raios e 20" Style 524
Com acabamento polido e acetinado. Consulte sua Concessionária Land Rover 
para mais informações. 
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Visite landrover.com.br para mais informações.

ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 

(*) Pode ser instalado com o tapete de borracha do porta-malas (VPLCS0279) e com o Protetor Rígido do Porta-Malas (VPLCS0268).

Divisor de Bagageiro – Altura Completa* 
VPLCS0299

      Divisor de Bagageiro – Espaço de 
      Carga Repartido*       VPLCS0301

Trilhos para Porta-Malas  
VPLCS0303

Kit de Retenção de Bagagem 
VPLCS0324

O Divisor de Bagageiro foi projetado para evitar que a carga entre no 
compartimento de passageiros. Ele incorpora uma útil abertura que permite 
o transporte de itens mais longos, quando em veículos de 5 lugares. O design 
do divisor foi aprimorado para a segunda fileira de bancos que apresenta a 
funcionalidade de rebatimento. A partição do espaço de carga pode ser instalada 
para altura completa ou meia altura para separar o espaço de carga em duas partes.

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

Protetor Rígido de Porta-Malas  
VPLCS0274  
VPLCS0268 – Com Divisor de Bagagens (não exibido)
Este revestimento oferece excelente proteção ao assoalho do porta-malas e ao 
carpete das paredes contra a sujeira ou equipamentos molhados.

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

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

Revestimento Flexível do Porta-Malas  
VPLCS0272
O tecido resistente ajuda a proteger o assoalho do porta-malas, o acabamento 
lateral e a parte de trás dos bancos da segunda fileira.
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Rede de Retenção de Abertura 
VPLCS0267
A Rede de Retenção de Abertura mantém a carga segura ao abrir a tampa do 
porta-malas e maximiza o espaço de bagagens.

Rede de Retenção do Porta-Malas 
VPLCS0269
A Rede de Retenção do Porta-Malas utiliza os pontos de fixação do espaço de 
cargas para evitar que os itens se movam ao dirigir. Inclui rede para assoalho e 
duas cintas com catraca.

Assento da Porta do Porta-Malas 
VPLCS0339
Conveniente assento removível moldado na porta do porta-malas para uso 
eventual. Posicionado na porta do porta-malas e preso ao assoalho do porta- 
-malas, vem com uma bolsa da marca Land Rover a ser anexada à parte traseira 
dos assentos da segunda fileira para armazenagem conveniente.

Capa para Proteção do Para-Choque Traseiro 
VPLVS0179
Protege a pintura do para-choque ao carregar e descarregar itens.

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

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

ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 

Jogos de Tapetes de Carpete Premium 
VPLCS0282LAA – Lunar 
VPLCS0282PVJ – Ebony (não exibido)
Tapete de carpete felpudo com forro 
impermeável e peso de 2.050 g.

Jogos de Tapetes de Carpete
Os Jogos de Tapetes de Carpete dão 
um toque sofisticado ao acabamento 
do interior, com forro impermeável. 
Consulte a Concessionária Land Rover  
mais próxima para mais informações 
sobre o número da peça.

Caixa Térmica no Descanso de Braço Central 
VPLVS0176
Esse conveniente gabinete com acabamento em couro premium para armazenar 
alimentos e bebidas é ideal para longas viagens e também pode ser utilizado 
como descanso para braços central.

Jogos de Tapetes de Borracha  
VPLCS0281 
VPLCS0280 – Terceira Fileira (não exibido)
Os tapetes de borracha ajudam a proteger o assoalho contra a sujeira em geral.

Soleiras com Placas de Acabamento Escovado 
Lunar – VPLCS0289LAA 
Ebony – VPLCS0289PVJ (não exibido)
Par dianteiro de soleiras com placas de acabamento escovado para dar estilo ao 
seu veículo e proteger o acabamento da soleira contra riscos e arranhões.

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

Pedais Esportivos em Aço Inox 
VPLHS0044 – Automatic Transmission Vehicles
Pedais em aço inox com um design brilhante e parafusos ocultos para um 
acabamento mais limpo.

Descanso de Pé Esportivo em Aço Inox  
VPLVS0178
Complementando os pedais esportivos, o descanso de pé é fabricado em aço 
inox com acabamento acetinado.
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Borboletas para Troca de Marchas  
VPLVS0187MMU – Alumínio  
VPLVS0187CAY – Alumínio Vermelho 
Complete o visual do seu volante com essas Borboletas de Troca de Marchas em 
alumínio premium. Elas são polidas a máquina, anodizadas e escovadas a mão 
para oferecer excelente resistência ao desgaste e acabamento de alta qualidade.

Suporte para iPad®  
VPLVS0165 – iPad®* 
VPLVS0164 – iPad® 1
Suporte seguro para o seu iPad®. Posicionado voltado para trás, fixado nas hastes 
do descanso de cabeça.

Suporte para Casaco 
VPLCS0276
Esse conveniente suporte é instalado nas hastes do descanso de cabeça.

Cortinas Traseiras 
VPLCS0298 – Segunda Fileira 
VPLCS0297 – Terceira Fileira 
VPLCS0296 – Tampa do Porta-Malas (não exibido)
Fácil de instalar ou remover, essas cortinas oferecem maior conforto para ajudar a 
proteger os passageiros contra o calor e a luz do sol. Há três versões disponíveis 
para as janelas dos passageiros na segunda e terceira fileiras e para a tampa do 
porta-malas.

Porta-Guarda-Chuvas da Cabine  
VPLCS0294
Desenvolvido para transportar uma grande variedade de guarda-chuvas, este 
acessório é instalado discretamente sob o assento dianteiro do passageiro.

Organizador no Encosto do Banco  
VPLVS0182 – Premium 
VPLVS0181 – Standard (não exibido)
Conveniente sistema de armazenamento fabricado com o couro premium Windsor  
da mesma qualidade disponível para o interior e instalado na parte de trás dos 
bancos dianteiros, oferece diversos compartimentos para armazenagem de itens  
pequenos. O armazenamento premium, fixado na parte de trás do banco, também 
possui um forro interno macio e presilhas magnéticas.

(*) Compatível com iPads® de 2ª , 3ª e 4ª gerações. Não compatível com iPad Air™ ou iPad Mini™. 
iPad® é uma marca registrada da Apple, Inc. nos EUA e em outros países.
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Visite landrover.com.br para mais informações.

ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 

Rack de Teto* 
LR006848
Flexível sistema de rack para facilitar o transporte no teto. Carga útil máxima 
de 75 kg.**

Suporte de Teto para Bicicleta* 
VPLFR0091
Suporte de Teto para Bicicleta com trava projetado para transportar apenas uma  
bicicleta. O kit de barras transversais acomoda até três suportes para bicicleta.

Barras de Teto Longitudinais 
VPLCR0137 – Acab. Prateado (panorâmico) 
VPLCR0133 – Acab. Prateado (teto fixo)† 
VPLCR0136 – Acab. Preto (panorâmico)
VPLCR0132 – Acab. Preto (teto fixo)†

As Barras de Teto Longitudinais facilitam 
a prática instalação de barras transversais. 
Os pontos de posicionamento predefinidos 
garantem que as barras transversais sejam 
fixadas na melhor posição para distribuição 
de peso e dinâmica. A carga útil máxima é 
de 75 kg.**

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

Suporte para Equipamentos de Esportes 
Aquáticos* 
VPLGR0107
O Suporte para Equipamentos de Esportes 
Aquáticos transporta pranchas de surfe e 
a vela, canoas ou caiaques. Inclui suporte 
multifuncional com trava para transportar 
mastros, remos e paddles. Inclina-se para 
facilitar a carga e a descarga. Carga útil 
máxima de 45 kg.**

Suporte para Equipamentos 
de Esportes Aquáticos – Dois 
Caiaques* (não exibido) 
VPLWR0099
Suporte para Equipamentos de 
Esportes Aquáticos – Dois  
Caiaques transporta até 2  
caiaques ou 2 canoas. Também 
apropriado para transportede 
outros equipamentos, como  
pranchas de surfe ou pequenos 
barcos. 

Caixa de Bagagem de Teto* 
VPLWR0100 – Bagageiro de Teto Esportivo Grande*  
VPLVR0061 – Bagageiro de Teto Esportivo* (não exibido) 
VPLVR0062 – Bagageiro de Teto* (não exibido)
Disponível em diversos tamanhos, todas as versões podem ser instaladas 
nos dois lados para facilitar a abertura para o lado da calçada em qualquer país e 
poss kg.**

(*) Barras de Teto Longitudinais e Transversais são necessárias para todos os acessórios Land Rover montados no teto. 
Objetos colocados acima da antena de satélite instalada no teto podem reduzir a qualidade do sinal recebido pelo veículo e ter efeito prejudicial sobre o sistema de radionavegação e satélite, se o veículo estiver equipado com esses itens.   
(**) A carga máxima é igual à capacidade de carga do acessório montado no teto. (†) Para o suporte para 2 ou 3 bicicletas ser instalado no reboque é necessário o protetor contra calor – VPLWR0124.

Suporte para Bicicletas Instalado no Reboque 
VPLVR0067 – Suporte para Duas Bicicletas† 
VPLVR0069 – Suporte para Três Bicicletas† (não exibido)
Suporte para Bicicletas Instalado no Reboque, disponível para 2 ou 3 bicicletas, 
tem design que permite rápida liberação, facilita o uso e pode ser trancado para  
mais segurança. A capacidade máxima é de 51 kg (no suporte para 3 bicicletas).
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Para-Barro Dianteiro  
VPLCP0203
Para-barro para reduzir respingos e ajudar a proteger a pintura.

Reboque RemovívelΔ 
VPLCT0147
Sistema Elétrico de Reboque −  
13 Pinos! 
VPLCT0132
Conveniente e fácil de usar, o Reboque 
Removível garante um visual discreto 
quando não estiver em uso.

Reboque Removível Δ 
VPLCT0148
Sistema Elétrico de Reboque − 
13 Pinos! 
VPLCT0155 
Disponível para veículos equipados 
com 5 + 2 assentos e estepe com tala 
reduzida.

Reboque de Altura FixaΔ 
VPLCT0140
Sistema Elétrico de Reboque − 
13 Pinos! 
VPLCT0132 
Barra em posição fixa para puxar um 
reboque, com capacidade de peso de 
até 2.200 kg.

Reboque de Altura FixaΔ 
VPLCT0142
Sistema Elétrico de Reboque − 
13 Pinos! 
VPLCT0155 
Disponível para veículos equipados 
com 5 + 2 assentos e estepe de tala 
reduzida.

Protetores Laterais 
VPLCP0214
Proteção para as portas em caso de danos acidentais causados por veículos 
estacionados ao lado.

Para-Barro Traseiro  
VPLCP0204  
VPLCP0205††

Para-barro para reduzir respingos e ajudar a proteger a pintura.

(††) Disponível para veículos equipados com 5 + 2 assentos e estepe com tala reduzida. (Δ) Com capacidade de reboque de até 2.200 kg (capacidade depende do motor, da variante de powertrain e do número de assentos).
(!) Sistema elétrico de reboque deve ser pedido com as peças exibidas. Consulte sua Concessionária Land Rover para mais informações.
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ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 
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Transmissão, Suspensão e Dinâmica de Direção

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

Transmissão Automática de 9 Velocidades, com Paddle Shifters no Volante 4 4 4

Tecnologia Stop/Start Inteligente 4 4 4

Terrain Response®
4 4 4

Controle de Descida em Declives (HDC) 4 4 4

Tração nas 4 Rodas com Efficient Driveline 4 4 4

Sistema Antitravamento de Rodas (ABS) 4 4 4

Controle Elétrico de Assistência de Direção (EPAS) 4 4 4

Controle Eletrônico de Tração (ETC) 4 4 4

Assistência de Partida em Ladeiras (HSA) 4 4 4

Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) 4 4 4

Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC) 4 4 4

Freio de Mão Elétrico (EPB) 4 4 4

Assistência a Frenagem de Emergência (EBA) 4 4 4

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

Características e Acabamentos do Exterior

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

ACABAMENTOS DO TETO E EXTERIOR

Teto Panorâmico Fixo com Cortinas Elétricas 041CX 8 4 4

Grades em Dark Atlas com Entorno da Grade em Narvik Black 4 – –

Entradas de Ar em Dark Atlas 4 – –

Grade em Atlas com Entorno em Narvik Black – 4 4

Entradas de Ar em Atlas – 4 4

Maçanetas na Cor do Veículo 4 4 –

Maçanetas em Noble – – 4

Retrovisores na Cor do Veículo 4 4 4

Acabamento da Porta do Porta-Malas em Narvik Black 4 4 –

Acabamento da Porta do Porta-Malas em Atlas – – 4

Inscrição “Discovery” no Capô e na Porta do Porta-Malas em Brunel 4 4 –

Inscrição “Discovery” no Capô e na Porta do Porta-Malas em Atlas – – 4

Capas do Reboque em Prata Dark Techno Silver 4 – –

Capas do Reboque em Prata White Silver – 4 4

4 Item de série   8 Opcional   – Não disponível

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

Características e Acabamentos do Exterior

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

ENVIDRAÇAMENTO E RETROVISORES

Para-Brisa com Atenuação de Raios Solares – – 4

Vidro Traseiro Aquecido 4 4 4

Retrovisores Elétricos com Rebatimento Automático 4 4 –

Retrovisores Elétricos com Rebatimento Automático e Função de Memória – – 4

FARÓIS E ILUMINAÇÃO 

Faróis de Xenon com Assinatura LED e Lavadores de Faróis 4 4 4

Faróis com Acendimento Automático e Para-Brisa com Sensor de Chuva 4 4 4

Faróis de Neblina Frontais 4 4 4

PINTURA

Branco Fuji 8 8 8

Pintura Metálica 4 4 4

REBOQUE

Controle de Estabilidade do Reboque (TSC) 4 4 4

Assistente de Estabilidade do Reboque (TSA) 4 4 4

Ganchos de Reboque Dianteiros e Traseiros 4 4 4

RODAS E PNEUS

Rodas de 9 Raios e 18" Style 109 4 – –

Rodas de 5 Raios e 19" Style 521 – 4 –

Rodas de 9 Raios e 19" Style 902 – – 4

Estepe com Tala Reduzida 029NZ 8 8 8

Estepe Full Size 4 4 4

4 Item de série   8 Opcional   – Não disponível
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ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

Assentos, Características e Acabamentos Internos

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

ASSENTOS

Assentos em Couro e Tecido 4 – –

Assentos Integralmente em Couro – 4 –

Assentos em Couro Premium Windsor – – 4

Assento com 8 Ajustes Elétricos para o Motorista e Passageiro 4 4 –

Assento com 10 Ajustes Elétricos para o Condutor e o Passageiro com Função de Memória – – 4

Descanso Deslizante para Braços no Console Central 4 4 4

Assentos Fixos da Segunda Fileira 60:40 4 – –

Assentos Reclináveis e Deslizantes da Segunda Fileira 60:40 033CW 8 4 4

Descanso Central para Braços na Segunda Fileira 033DB 8 4 4

Descanso Central para Braços nos Assentos Traseiros com 2 Puportes para Copos 4 4 4

5 + 2 Assentos 033BI 8 8 8

VOLANTE

Volante em Couro com Controles Multifuncionais 4 4 4

ACABAMENTOS INTERIORES

Alumínio Escovado Satin Brushed 4 4 4

REVESTIMENTO DO TETO

Revestimento em Morzine Cirrus1
4 4 4

Revestimento em Morzine Ivory1 – 4 4

4 Item de série   8 Opcional   – Não disponível

(1) O revestimento do teto depende da cor escolhida.
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ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

4 Item de série   8 Opcional   – Não disponível

Assentos, Características e Acabamentos Internos (Continuação)

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

CARACTERÍSTICAS INTERNAS

Ar-Condicionado Dual Zone 4 4 4

Ar-Condicionado Dual Zone com Sensor de Qualidade do Ar – – 4

Saídas de Ar Condicionado para a Segunda Fileira de Assentos 4 4 4

Saídas de Ar Condicionado e Saída USB Simples para a Terceira Fileira de Assentos 022EB 8 8 8

Espelhos de Cortesia Iluminados 4 4 4

Retrovisor Interno com Ajuste Manual 4 4 4

Iluminação Interior Ambiente Mood Lighting 4 4 –

Iluminação Interior Ambiente Mood Lighting Configurável 064FM – 8 4

Jogo de Carpetes Premium – – 4

Compartimento de Armazenagem com 2 Porta-Copos no Console Central 4 4 4

Alças de Apoio no Teto 4 4 4
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ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

Segurança 

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

Airbags (Motorista e Airbags na Altura dos Joelhos, Airbags para Passageiro da Frente, Airbags 
de Cortina e Laterais) 4 4 4

Aviso Ssonoro de Cinto de Segurança 4 4 4

Acionamento do Pisca-Alerta em Caso de Freada Brusca 4 4 4

Travas Elétricas de Portas para Crianças 4 4 4

Pontos de Fixação de Assentos de Crianças com ISOFIX 4 4 4

Autotravamento das Portas e Sistema Contra Travamento em Caso de Colisão 4 4 4

Conveniência 

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

CONVENIÊNCIA

Botão Start/Stop 4 4 4

Piloto Automático – Cruise Control 4 4 4

Sensor de Estacionamento Traseiro 4 4 4

Sensor de Estacionamento Dianteiro 4 4 4

Câmera de Ré 4 4 4

PORTA-MALAS

Lona de Proteção para Bagagem – 4 4

4 Item de série   8 Opcional   – Não disponível

(1) Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para informações sobre disponibilidade.
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ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

4 Item de série   8 Opcional   – Não disponível

A marca e logotipo Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e seu uso pela Land Rover é feito sob licença.

Informação, Comunicação e Entretenimento

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

Sistema de Áudio Land Rover com 6 Alto-Falantes 4 – –

Sistema de Áudio Land Rover com 11 Alto-Falantes (incluindo Subwoofer) – 4 –

Sistema de Áudio MeridianTM Surround com 17 Alto-Falantes (incluindo Subwoofer) 025LN – – 4

Sistema de Navegação 025OA/087AA 8 4 4

Entrada USB Simples na Primeira Fileira, com Carregador Localizado no Console Central 4 4 4

Duas Entradas USB na Segunda Fileira com Carregador – – 4

Bluetooth® com Streaming de Áudio 4 4 4

Tela Touchscreen de 8 Polegadas 4 4 4

Land Rover InControl Apps 025PA 8 8 8

Pacotes de Opcionais

CÓDIGO DA OPÇÃO SE HSE HSE LUXURY

PACOTE 5 + 2 LUGARES 074OC

Assentos Reclináveis e Deslizantes da Segunda Fileira 60:40 8 – –

5 + 2 Assentos 8 8 8

Ar-Condicionado com Saídas de Ar na Terceira Fileira e Saída USB Simples 8 8 8

Iluminação Ambiente Mood Lighting Configurável – 8 –

Descanso Central para Cabeça na Parte Traseira 8 – –

Estepe com Tala Reduzida 8 8 8
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Distância Entre Eixos 2.741 mm Distância Entre Rodas 
Traseiras 1.630 mm

Largura 2.069 mm (espelhos rebatidos)
Largura 2.173 mm espelhos abertos)

Vão Livre de Obstáculos 
Altura Padrão de Direção 212 mm

Comprimento Total 4.599 mm

Esterçamento
Meio-Fio a Meio-Fio 11,6 mm
Parede a Parede 11,86 mm
Voltas Batente a Batente 2,31

A B C

Altura de Direção Ângulo de Ataque Ângulo Central Ângulo de Saída
Padrão 25° 21° 31°

Distância Entre Rodas 
Dianteiras 1.621 mm

Altura Padrão
Com antena de teto 1.724 mm

Capacidade de Carga
Assentos traseiros levantados
Altura 778 mm
Largura 1.318 mm 
Volume de carga máximo 981 litros
Largura do espaço de carga entre as colunas 1.108 mm 
Comprimento máximo no assoalho 985 mm

Assentos traseiros rebatidos
Altura 778 mm
Largura 1.318 mm 
Volume máximo do espaço de carga 1.698,1 litros
Largura do espaço de carga entre as colunas 1.108 mm 
Comprimento máximo no assoalho 1.887 mm

Altura do Banco ao Teto
Altura do banco ao teto com teto solar 
panorâmico 1.021mm
Altura do banco ao teto na parte traseira 984 mm

Capacidade de Submersão
Profundidade máxima 600 mm

B CA

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Altura: 
1.724mm
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, PERFORMANCE E PRINCIPAIS DADOS

DIESEL GASOLINA
2.2 L SD4 2.0 L Si4

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO
POTÊNCIA (cv) 190 cv 240 cv

Assentos 5/5 + 2 5/5 + 2

DADOS DO MOTOR
Cilindrada (cc) 2.179 1.999
N° de cilindros 4 4
Layout dos cilindros Em linha Em linha
Válvulas por cilindro 4 4
Diâmetro (mm) 85 87,5
Curso (mm) 96 83,1
Coeficiente de compressão (:1) 15,8 +/- 0,5 10 +/- 0,5
Potência máxima cv/rpm 190/3.500 240/5.800
Torque máximo Nm/rpm 420/1.750 340/1.750

FREIOS
Tipo dianteiro Pinça deslizante com pistão único Pinça deslizante com pistão único
Diâmetro dianteiro (mm) 325 325
Tipo traseiro Pinça deslizante com pistão único Pinça deslizante com pistão único
Diâmetro traseiro (mm) 300 300
Freio de estacionamento Freio de estacionamento elétrico (EPB) integrado ao calibre de freio

PESO (kg) – 5/5 + 2
Peso a partir de 1.755/1.863 1.744/1.841
Peso máximo carregado 2.505/2.640 2.505/2.600
Massa máxima em cada eixo (dianteira) 1.340/1.310 1.340/1.310
Massa máxima em cada eixo (traseira) 1.270/1.360 1.270/1.360

REBOQUE (kg)
Reboque sem freio 750/750 750/750
Capacidade máxima de reboque 2.200/2.200 2.200/2.200
Peso máximo no engate/peso na ponteira 150/100 150/100
Peso máximo combinado (veículo e reboque) 5.005/4.800 4.505/4.575

RACK DE TETO (kg)
Carga máxima (incluindo o rack) 75 75

DESEMPENHO
Velocidade máxima (km/h)* 188 199
Aceleração (segundos) 0–100 km/h* 8,9 8,2
Capacidade do tanque de combustível – utilizável (litros) 65 70
Filtro de Partículas Diesel (Diesel Particulate Filter – DPF) 4 –

4 Item de série   – Não disponível

(*) Sempre obedeça aos limites de velocidade. Todos os números são provisórios e estão sujeitos a confirmação oficial.

DADOS TÉCNICOS
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LAND ROVER EXPERIENCE

Desde o ínício, a Land Rover sempre esteve 
pronta para tudo. Sua capacidade legendária 
encarou os terrenos mais exigentes, sob as 
condições mais difíceis.

O interior versátil de um Land Rover se 
tornou sinônimo de conforto e maior espaço 
de carga. E sua atitude de "poder" o tornou 
o veículo mais bem aceito em todo o mundo.

Você pode fazer parte da história da 
Land Rover em um de nossos centros 
Land Rover Experience. Você poderá ver 
como cada um desses veículos icônicos é 
construído e poderá dirigir um deles em trilha 
off-road onde sua capacidade de condução 
será testada. Ou você poderá até mesmo 
juntar-se a um de nossos Programas de 
Aventura em países como Tanzânia,  
Islândia ou Marrocos.

A aventura aguarda você. PASSEIO PELOS BASTIDORES
Sempre quis saber como um Land Rover é 
construído? Ver como é a incrível jornada à 
qual cada um de nossos veículos se submete 
antes de você recebê-lo?

Você pode experimentar a sua criação 
usando tecnologias de ponta, os processos 
mais eficientes, os mais finos materiais e  
Mão de Obra Artesanal Britânica em nossas 
instalações em todo o mundo.

Desde o pedido de peças on-demand até  
o acabamento final e testes de qualidade, 
todo o processo criará vida ante seus olhos.  
É uma mostra realmente impressionante de 
engenharia, arte e precisão, que você poderá 
experimentar fisicamente ao levar um veículo 
em um de nossos Test Drive Experimentais.

Para mais informações, visite
landrover.com/behindthescenestours
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TEST DRIVE EXPERIENCE
Avançar pela lama. Atravessar uma ponte  
basculante. Ou subir por uma inclinação  
escorregadia e íngreme. Nossos Centros  
de Experiência têm uma variada gama  
de obstáculos e desafios que exigem  
o máximo até mesmo do mais experiente  
dos motoristas.

Nossos peritos vão lhe ensinar como navegar  
pelos mais exigentes terrenos. E então  
você poderá usar em seu dia a dia essas  
habilidades que aprendeu. 

Há uma escolha de roteiros desde Cursos  
para Iniciantes até Experiências de Dia  
Integral, disponíveis em mais de 40 centros  
de operação da Land Rover Experience em  
todo o mundo. 

Cada um lhe oferecerá uma aventura única  
e memorável que você, sua família e seus 
amigos poderão desfrutar.

VIAGEM DE AVENTURA 
Qual destino encabeça a sua lista de desejos  
de aventura? As selvagens e lindas planícies  
abertas de Serengeti? Ou simplesmente  
explorar castelos e mansões por toda a  
Grã-Bretanha? Bem, você poderá se divertir  
em uma aventura épica de luxo e conforto  
em um Land Rover, com a garantia de  
planejamento meticuloso e conhecimento  
local que tornaram famosa a Abercrombie &  
Kent. Estas duas grandes marcas britânicas  
se uniram para lhe oferecer um mundo de  
exploração, aventura e luxo em destinos  
mundiais icônicos.

Cada viagem tem um guia local e instrutores  
experientes da Land Rover para lhe prestar  
apoio e orientação, garantindo que você terá  
o melhor de sua experiência em condução.  
Além do que você ficará em acomodações de  
luxo. Faça parte desta extraordinária viagem,  
reinvente-se.

LAND ROVER EXPERIENCE 65






