
DISCOVERY



Desde que o primeiro veículo Land Rover foi concebido, 
em 1947, construímos veículos que desafiam o possível. 
E esses veículos, por sua vez, desafiam seus proprietários 
a explorar novos territórios e conquistar até 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 capacidade 
com controle. É assim que continuamos a desbravar novos 
terrenos, a desafiar convenções e a encontrar novos motivos 
para ir além. A Land Rover realmente quer que você aproveite 
mais o seu mundo, para ir Above and Beyond.
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INTRODUÇÃO

O CONCEITO 
DO DISCOVERY
Desde que conquistou as ruas, trilhas e desertos pela primeira 
vez, em 1989, o Discovery abriu sua própria trilha. Do Alasca à 
Zâmbia, ele se tornou sinônimo de capacidade e versatilidade, 
seja dentro da cidade ou fora dela. O Discovery leva essas 
características e diversas inovações introduzidas pela Land Rover 
para territórios nunca antes explorados.
O Discovery dá um grande salto adiante no Design de SUVs. 
A abordagem radical e fortemente focada estabelece a visão 
da Land Rover do SUV mais versátil e capaz que existe.
O Discovery combina a flexibilidade de um interior elegante de 
sete lugares com um design que incorpora detalhes engenhosos, 
proporções atraentes, linhas limpas e modernas, além de uma 
silhueta dinâmica.

NOVO DISCOVERY LANDMARK EDITION
Seja no centro da cidade ou a caminho de um retiro isolado, 
o Discovery Landmark Edition foi feito para qualquer ocasião.

Veículo mostrado: Landmark Edition na cor Cinza Eiger com opcionais instalados 
(conforme o mercado).
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DISCOVERY – 
OS FATOS
Forma, função e níveis exemplares de requinte estão reunidos em 
um dos mais atraentes Land Rover já criados. Sua força e capacidades 
off-road inerentes só se comparam com o design arrojado e os toques 
sedutores de sofisticação. Por dentro, o uso inteligente do espaço e os 
materiais de alta qualidade enriquecem as linhas horizontais e verticais 
ousadas do veículo.
A versatilidade da cabine é realçada pelo layout opcional de 7 assentos 
para adultos, facilmente configuráveis, com espaço de sobra para o uso 
inteligente com o máximo de conforto.

NOVO DISCOVERY LANDMARK EDITION
O Discovery Landmark Edition foi projetado para ter um visual 
diferenciado que se encaixa em qualquer lugar e momento. E tudo é 
complementado por aprimoramentos tecnológicos que enriquecem 
a sua experiência de condução. Consulte a página 77 para saber mais.

1Disponível como parte de pacote de opcionais nas versões HSE e HSE Luxury. 
2Indisponível nas versões S.
Veículo mostrado à direita: HSE Luxury na cor Laranja Namib, com opcionais instalados.

SETE ASSENTOS PARA ADULTOS COM REBATIMENTO INTELIGENTE
O Discovery oferece, como opcional, três fileiras de assentos com Rebatimento Inteligente1, 
além de configuração dos assentos da segunda e da terceira fileira pelos botões no porta-malas 
ou na tela Touchscreen principal. Consulte a página 19 para saber mais.

CAPACIDADE MÁXIMA
A linhagem e o DNA são inquestionáveis. Suas capacidades off-road, a capacidade 
de travessia de áreas alagadas e recursos como o Terrain Response 2 (opcional2) 
deixam o Discovery sempre pronto para enfrentar e superar qualquer desafio, 
não importa o local. Consulte a página 29 para saber mais.

O primeiro de seu tipo, esse sistema "hands-free”, disponível de série nas versões 
HSE Luxury, cria uma plataforma que se estende desde o piso do porta-malas e 
também pode ser utilizada como uma barreira de retenção quando a tampa está aberta. 
Consulte a página 22 para saber mais.

TAMPA INTERNA INFERIOR DO 
PORTA-MALAS COM ABERTURA ELÉTRICA

ACTIVITY KEY
A Activity Key é um opcional2 que permite você viver a vida intensamente. Em uma 
pulseira robusta e totalmente à prova d'água, ela permite que você realize uma série 
de atividades – da natação à vela – sabendo que o veículo está sempre protegido. 
Consulte a página 61 para saber mais.

REBOQUE INIGUALÁVEL
Ao longo dos anos, o Discovery recebeu muitos elogios em todo o mundo por suas 
capacidades de reboque, e é por isso que muitos, naturalmente, esperam que este 
veículo corresponda às mais exigentes expectativas. E ele não desaponta ninguém. 
O Discovery eleva patamares com uma impressionante capacidade de reboque 
de até 3.500 kg, fazendo jus ao orgulhoso DNA do veículo. Consulte a página 
52 para saber mais.
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CAPACIDADE DE BAGAGEM SEM IGUAL
Com um porta-malas de mais de 2.400 litros, ideal para transportar itens 
molhados ou sujos, e a flexibilidade dos sete lugares, o Discovery é tudo 
o que você precisa. Consulte a página 24 para saber mais.

RECURSOS DE ASSISTÊNCIA 
AO MOTORISTA
Na cidade ou off-road, nossas tecnologias de Assistência 
ao Motorista disponíveis no Discovery irão garantir uma 
experiência de condução ideal. O Monitor de Fadiga do 
Motorista detecta sinais de sonolência, enquanto o Controle 
de Cruzeiro Adaptativo com Assistência de Direção opcional, 
modera automaticamente a direção, a frenagem e a aceleração 
do veículo. Os itens de segurança de série incluem Câmera 
Traseira e Assistente de Manutenção de Faixa. Consulte as 
páginas 44 a 49 para saber mais.

Dos porta-objetos dobráveis atrás dos controles 
de temperatura até os porta-luvas superior e 
inferior, além de um amplo espaço sob os porta-
copos do console central, o Discovery tem 
espaço nos lugares onde você menos espera. 
Consulte a página 21 para saber mais.

ARMAZENAMENTO INTELIGENTE

Os passageiros contam com o máximo conforto, vistas incomparáveis e a tecnologia opcional 
de Ionização do Ar da Cabine, que ajuda a melhorar a qualidade do ar no interior do veículo. 
Consulte a página 57 para saber mais.

CONFORTO INTERIOR





DESIGN

DESIGN

EXTERIOR
O Discovery é um SUV numa versão ampliada de belas proporções, com faróis 
e lanternas elegantes que envolvem a dianteira e a traseira de balanços curtos para 
diminuir o comprimento visual. O ângulo do para-brisa, a linha de cintura elevada 
e as formas de contornos suaves criam um formato limpo e dinâmico, que combina 
eficiência aerodinâmica com espaço interno líder na categoria. A coluna C na cor da 
carroceria, o degrau do teto e o elemento assimétrico no painel da placa de licença 
traseira lembram a rica herança deixada pela geração anterior do Discovery.

Veículo mostrado à esquerda: HSE Luxury na cor Laranja Namib, com opcionais instalados. 11



Elementos limpos e minimalistas, sua linha de cintura elevada e dinâmica, além de luzes 
envolventes, remetem fortemente à modernidade. As luzes de LED foram desenhadas 
para envolver as laterais do veículo e deixar os indicadores de direção mais visíveis, 
aumentando a segurança. As luzes de LED são item de série nas versões SE, HSE, 
HSE Luxury e Landmark Edition.

Veículo mostrado: HSE Luxury em Laranja Namib com opcionais instalados.12



O Discovery apresenta um novo nível de sofisticação, demonstrado em suas superfícies finamente esculpidas 
e trabalhadas. As linhas características do teto, que se elevam até a traseira do veículo, dão ao veículo uma 
postura assertiva e inconfundível, que é reforçada pelas formas de sua dianteira e sua traseira.
Urbano e sofisticado, o Discovery é a representação do mais irresistível design britânico contemporâneo.

DESIGN 13





INTERIOR
Seu interior atraente recria os elementos clássicos do design do Discovery, com forte 
utilização de linhas horizontais e verticais que se conectam através da viga principal 
do painel. A utilização de materiais como couro premium, madeira autêntica e 
acabamentos metálicos, combinados com precisão e qualidade de fabricação, 
criam uma atmosfera de vida moderna e refinada.
A tela Touchscreen de 10" ajuda você a se conectar com o mundo exterior e coloca 
uma variedade de opções de entretenimento e informação na ponta de seus dedos. 
O uso inteligente do espaço para os assentos e o porta-malas oferecem versatilidade 
sem igual na categoria para você, sua família e seus amigos.
A nova Tela Interativa do Motorista de 12,3" garante que você se mantenha sempre 
entretido, informado e conectado. Consulte a página 39 para saber mais.

DESIGN

Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. 
O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo.
Interior mostrado: HSE Luxury em Light Oyster/Espresso. 15





TOTAL ATENÇÃO AOS DETALHES
De olho nos mínimos detalhes. Os melhores materiais. Estas são as qualidades que os 
nossos designers consideraram cuidadosamente para dar forma ao interior do Discovery. 
Junte a elas couro suntuoso, revestimentos de madeira acabados à mão, detalhes 
em Noble Chrome, acabamentos em alumínio escovado e costuras trabalhadas para 
ornamentar o interior com ainda mais sofisticação.

Interior mostrado: HSE Luxury em Light Oyster/Espresso. DESIGN 17



Interior mostrado: HSE Luxury 7 lugares em Light Oyster/Espresso.18



DESIGN

SETE ASSENTOS 
PARA ADULTOS
O Discovery conta com a opção de até 7 assentos 
para adultos e um verdadeiro exemplo de conforto 
e versatilidade. Nenhum outro veículo é tão distinto, 
com três fileiras de assentos de fácil utilização. A segunda 
fileira, dividida na proporção 60:40, possui assentos 
deslizantes e reclináveis, além de uma passagem 
dispositivo de acomodação de carga. Os assentos tipo 
Stadium asseguram visibilidade da estrada para todos 
os ocupantes com máximo conforto, enquanto o degrau 
do teto libera mais espaço para a cabeça na segunda e 
na terceira fileiras, para que todos se sintam viajando em 
primeira classe. Além disso, as diversas opções de recursos 
de conforto incluem aquecimento dos assentos nas três 
fileiras, bem como resfriamento na primeira e segunda 
fileiras. Consulte todas as opções disponíveis na página 86.

REBATIMENTO 
INTELIGENTE DE 
ASSENTOS
Nas versões HSE e HSE Luxury com a especificação 
da terceira fileira, o Rebatimento Inteligente de Assentos 
é opcional e permite escolher uma das várias maneiras de 
acionamento: no monitor Touchscreen ou em interruptores 
localizados no porta-malas.
O mecanismo de rebatimento elétrico dos assentos utiliza 
um sistema de controle inteligente que permite rebater os 
assentos com total comodidade e segurança, incluindo 
os apoios de cabeça. Ele entende quando os lugares estão 
ocupados ou possuem itens sobre eles, permitindo rebatê-
los, ajustando automaticamente a posição do assento para 
evitar problemas.
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1

2

Espaço para as pernas na terceira fileira de 850 mmEspaço para as pernas na segunda fileira de 954 mm

ESPAÇO E CONFORTO
Todos os passageiros do Discovery dispõem de todo o conforto durante a viagem, com um espaço generoso para 
as pernas. Enquanto os passageiros da segunda fileira têm 954 mm de espaço, os da terceira fileira opcional contam 
com abundantes 851 mm.
Conforto até para um time inteiro de sete adultos. Além disso, na especificação de assentos deslizantes e reclináveis, 
você pode configurar a segunda fileira para otimizar o espaço disponível.

1 2

O interior mostrado acima é HSE Luxury em Light Oyster/Espresso.20



Porta-luvas superior e inferior3

DESIGN

Porta-objetos no console central atrás dos controles de temperatura2Porta-objetos no apoio de braço central com refrigerador opcional1

Gancho embutido2 Porta-objetos da terceira fileira com tampa

Porta-copos com espaço adicional embaixo2

1De série no HSE Luxury.  2Disponível somente no HSE e no HSE Luxury.  3Não disponível no S.

ARMAZENAMENTO
O Discovery está repleto de porta-objetos inteligentes para guardar dispositivos 
eletrônicos, guias de viagem e outros itens. Dos porta-luvas superior e inferior nas 
versões SE, HSE, HSE Luxury e Landmark Edition, até o porta-objetos central no apoio 
de braço com compartimento refrigerado opcional e espaço para diversos tablets, 
há lugar de sobra onde você menos espera.
O porta-objetos no apoio de braço central se dobra 180° para criar uma bandeja plana 
caso os passageiros da segunda fileira precisem de mais armazenamento, enquanto 
os porta-objetos das portas conseguem acomodar garrafas de 1 litro na frente e 0,5 litro 
na segunda fileira.

De série nas versões HSE e HSE Luxury, um gancho integrado permite pendurar 
um pequeno saco de compras, embutido no piso do lado do passageiro da frente.
Quando os assentos da terceira fileira opcionais estiverem selecionados, os passageiros 
da terceira fileira aproveitam os diferentes espaços de arrumação no painel lateral. 
Na verdade, tem espaço de sobra em todas as fileiras de assentos até  para as famílias 
mais exigentes.
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TAMPA INTERNA 
INFERIOR DO 
PORTA-MALAS COM 
ABERTURA ELÉTRICA
Desenvolvida pela Land Rover, a tampa do porta-malas com acionamento 
elétrico interno do Discovery cria uma plataforma, quando acionada, para 
utilização em eventos esportivos e sociais, proporcionando maior proteção. 
Essa plataforma também facilita o carregamento e age como um retentor 
quando o porta-malas está cheio. A tampa do porta-malas com acionamento 
elétrico interno vem de série nas versões HSE e HSE Luxury, e é opcional nas 
versões S, SE e Landmark Edition.

ABERTURA DA TAMPA 
DO PORTA-MALAS 
POR GESTOS
A tampa do porta-malas é acionada por gestos e permite que você 
abra e feche do lado de fora do veículo sem tocá-la ou por acionamento 
da Chave Inteligente.
Quando o chaveiro é detectado, a tampa do porta-malas pode ser 
aberta passando o pé por baixo dos sensores de cada lado da tampa 
do porta-malas.
Dois sensores montados em ambos os lados da tampa do porta-malas 
permitem operá-la desde o meio-fio, e não imediatamente atrás do veículo. 
E, como o sistema é compatível com os acessórios de reboque, é possível 
abrir e fechar a tampa do porta-malas com o mínimo de trabalho possível. 
O acionamento da tampa do porta-malas por gestos está disponível como 
opcional nas versões SE, HSE e Landmark Edition, e é item de série na 
HSE Luxury.
Além disso, um botão situado no interior do porta-malas ou na Chave 
Inteligente permite fechar a tampa automaticamente.

Veículo mostrado: HSE Luxury na cor Prata Silicon, com rodas opcionais instaladas.22
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CAPACIDADE DO 
PORTA-MALAS
O Discovery é um devorador de bagagem, oferecendo 2.500 litros de espaço atrás 
da primeira fileira de assentos, mais do que qualquer outro SUV da sua categoria. 
Generosos 1.231 litros de espaço aguardam a bagagem atrás da segunda fileira. 
Mesmo se todos os sete lugares estiverem ocupados, ainda sobra espaço para até 
três malas de bordo atrás da terceira fileira de assentos opcional. Quando se trata de 
transportar carga, a possibilidade de dobrar todos os assentos da segunda e terceira 
fileiras dá a você mais opções para deixar a vida mais fácil.

Veículo mostrado: HSE Luxury na cor Prata Silicon com opcionais instalados. 
Interior mostrado: HSE Luxury em Light Oyster/Espresso.

7 ASSENTOS
VDA: 

172 LITROS
TOTAL: 

258 LITROS

6 ASSENTOS
VDA: 

547 LITROS
TOTAL: 

698 LITROS
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DESIGN

5 ASSENTOS*
VDA: 

986 LITROS
TOTAL: 

1.231 LITROS

4 ASSENTOS*
VDA: 

1.202 LITROS
TOTAL: 

1.485 LITROS

4 ASSENTOS*
VDA: 

1.419 LITROS
TOTAL: 

1.739 LITROS

3 ASSENTOS*
VDA: 

1.635 LITROS
TOTAL: 

1.992 LITROS

2 ASSENTOS*
VDA: 

2.068 LITROS
TOTAL: 

2.500 LITROS

*Os dados de capacidade do porta-malas se referem a um veículo de 5 assentos.
VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). 
Total: volume medido por meio de simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido. 25



CAPACIDADE DE CONDUÇÃO

TESTES

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

SUSPENSÃO
Você provavelmente nunca vai levar um Land Rover ao limite 
como nós levamos. Para garantir uma inigualável capacidade 
dinâmica tanto no asfalto quanto na estrada de terra, 
testamos os nossos veículos ao equivalente a 10 anos de uso 
nas mais extremas condições de condução, tudo dentro do 
nosso sofisticado laboratório de testes.

VELOCIDADE DO VENTO
O Discovery foi desenvolvido nos mais avançados túneis de 
vento e em câmaras climáticas que simulam algumas das mais 
desafiadoras condições aerodinâmicas que ele irá enfrentar. 
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 de -40°C 
a 50°C. Então, as principais funções e sistemas foram 
analisados meticulosamente. Por isso, mesmo nos 
lugares mais remotos, o conforto e a tranquilidade 
estão sempre presentes.

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

CHUVAS FORTES
Nossas instalações para teste com água garantem que 
cada veículo entre e saia de trechos alagados sem que uma 
só gota entre na cabine. Por meio do nosso simulador de 
chuvas fortes, cada veículo é inclinado a até 45° e encharcado 
com cerca de 85.000 litros de água especialmente tingida, 
para que luzes UV detectem até a menor infiltração.

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

Veículo mostrado acima: HSE Luxury na cor Prata Silicon, com opcionais instalados. 
Veículo mostrado à direita: HSE Luxury na cor Laranja Namib, com opcionais instalados.26
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TERRAIN RESPONSE
Com mais de 65 anos de experiência em todos os terrenos, este veículo 
tem o DNA da Land Rover em sua alma. O exclusivo sistema Terrain 
Response permite que o motorista otimize os sistemas de motor, 
transmissão, diferencial central e chassis conforme as exigências 
do terreno, selecionando um dos modos de condução facilmente 
identificáveis. Também inclui o modo adicional Pedras quando o veículo 
está equipado com suspensão a ar eletrônica e caixa de transferência de 
velocidade dupla.

TERRAIN RESPONSE 2
O sistema Terrain Response 2 opcional*, leva a capacidade do Terrain 
Response ainda mais longe, monitorando as condições de condução, 
e selecionando automaticamente os modos ideais para obter a 
melhor configuração possível de chassi e motorização de acordo 
com as condições.

ALL TERRAIN 
PROGRESS CONTROL
O All Terrain Progress Control (ATPC), opcional*, é um sistema 
avançado que permite ao motorista definir e manter uma velocidade 
constante enquanto dirige em condições adversas.
Funcionando como um sistema de controle de cruzeiro, ele atua 
em velocidades baixas, entre 2 km/h e 30 km/h para permitir que o 
motorista mantenha a concentração ao volante e encontre o melhor 
caminho entre os 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 Integral 
(AWD) e de frenagem.
Uma vez que o ATPC é ativado, os botões padrão +/- do controle de 
cruzeiro 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.

TECNOLOGIAS
O Discovery tem um desempenho impecável na cidade e também no off-road. Sua geometria otimizada 
e as tecnologias exclusivas Land Rover o fazem líder da categoria em capacidade todo-terreno.

CAPACIDADE DE CONDUÇÃO
*Não disponível na versão S. Não disponível nos motores Si4 Ingenium.
Veículo mostrado à esquerda: HSE Luxury na cor Laranja Namib, com opcionais instalados.

Direção Geral Areia

Grama, Cascalho, Neve Pedras

Lama/Buracos

29



CONTROLE 
DE DESCIDA 
EM DECLIVES
O Controle de Descida em Declives 
(HDC), patenteado pela Land Rover, vem 
de série. O sistema auxilia no controle de 
descidas em declives difíceis, mantendo 
velocidade constante e aplicando frenagem 
separadamente em cada roda.
O Auxílio de Partida em Ladeiras impede que 
o veículo retroceda ao arrancar numa subida.
O veículo também utiliza o Sistema de Saída 
Gradativa (GRC), projetado para impedir que 
o veículo acelere muito rapidamente em 
uma inclinação íngreme quando o motorista 
solta o freio.

Veículo mostrado: HSE Luxury em Laranja Namib, com rodas opcionais instaladas.30



WADE SENSING

A geometria aprimorada do Discovery traz um 
aperfeiçoamento significativo da capacidade de 
travessia quando comparado ao seu antecessor.
Com uma profundidade de travessia de até 900 mm, 
o Wade Sensing é um recurso inestimável na hora 
de atravessar riachos, córregos ou vias alagadas. 
Opcional apenas nas versões HSE e HSE Luxury.
O sistema, exclusivo da Land Rover, traz sensores 
localizados nos retrovisores das portas para dar 
ao motorista informações gráficas em tempo real 
sobre a profundidade da água em relação ao veículo, 
além da capacidade máxima de travessia, através do 
monitor touchscreen.
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O Discovery conta com sistemas inteligentes de Tração 
Integral (AWD) permanente para oferecer capacidade 
inigualável em todos os climas e terrenos. Você pode 
escolher um dos seguintes sistemas dependendo dos 
requisitos de capacidade:

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA 
COM VELOCIDADE ÚNICA 
(SOMENTE MARCHA ALTA)
Este sistema, disponível somente nos motores Si4 Ingenium* 
dispõe de um conjunto único de marchas de relação alta, 
adequadas para a estrada e inteligentes o bastante para 
detectar a falta de tração das rodas e mover o torque para 
o outro eixo, garantindo maior tração. Ela está programada 
para fornecer 42% da tração para o eixo dianteiro e 58% para 
o eixo traseiro. O diferencial central reage à derrapagem das 
rodas de um eixo e pode alterar a quantidade de torque e 
tração para o outro eixo.

SISTEMAS DE TRAÇÃO INTEGRAL 
(ALL WHEEL DRIVE) PERMANENTE SUSPENSÃO

SUSPENSÃO A AR ELETRÔNICA
Uma direção mais firme no solo é aprimorada graças 
a 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 Discovery 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.
A suspensão a ar também dá acesso a funcionalidades 
inovadoras para aumentar a versatilidade e facilidade de uso.
O Ajuste Automático da Altura de Acesso baixa 
automaticamente a altura livre do solo em até 40 mm 
quando o veículo está estacionado.
O Ajuste de Altura Traseira permite baixar a altura 
livre traseira através dos controles no porta-malas ou 
remotamente no chaveiro.

CAPACIDADE DE CONDUÇÃO

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA DE DUPLA 
RELAÇÃO (MARCHA ALTA/REDUZIDA)
Um conjunto adicional de marchas reduzidas é indispensável 
em condições mais difíceis, como aclives ou declives 
íngremes, condução off-road ou reboque. Nesses casos, 
o sistema permite o controle preciso da velocidade. A caixa 
de transferência com dupla velocidade tem um diferencial 
de comando eletrônico que divide o torque na proporção 
50:50 entre os eixos dianteiro e traseiro. Também com a 
capacidade para bloquear preventivamente os eixos assim 
que detectar um começo de de derrapagem. Item de série 
com o motor Td6.

DIFERENCIAL TRASEIRO COM 
BLOQUEIO ATIVO
O diferencial traseiro eletrônico com bloqueio ativo2 oferece 
como benefício adicional o controle no deslizamento entre 
as rodas do eixo traseiro. Isso pode ser particularmente útil 
em condições de baixa aderência como, por exemplo, grama 
molhada, em que o veículo monitora a patinagem e o torque 
entre os eixos dianteiro e traseiro, mas também de uma roda 
para a outra no eixo traseiro, proporcionando capacidade 
sem esforço.

*Não disponível nos motores Si4 Ingenium. Não disponível na versão S. Opcional para as demais versões.
Consulte as páginas 82-97 ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
Veículo mostrado à esquerda: HSE Luxury na cor Laranja Namib com opcionais instalados. 33





CAPACIDADE DE CONDUÇÃO

EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA

DESIGN SUSTENTÁVEL
A Land Rover tem o compromisso de produzir veículos 
que usem materiais mais sustentáveis, produzam menos 
resíduos e consumam menos recursos naturais, como parte 
da nossa abordagem ao negócio sustentável e responsável. 
O processo de desenvolvimento da Land Rover incluiu uma 
avaliação de ciclo de vida e foi projetado para ter materiais 
85% recicláveis e reutilizáveis, e 95% recuperáveis, ao final 
da vida útil do veículo.
Nosso projeto inovador permite o uso de uma única liga 
leve na carroceria do veículo, feita com até 50% de alumínio 
reciclado derivado do nosso processo de fabricação 
com materiais reaproveitados, mantendo a qualidade e 
o desempenho, mas proporcionando menores emissões 
de CO2 durante a vida útil. A fabricação com materiais 
reaproveitados significa aproveitamento da sucata do 
processo de prensa da carroceria, segregando e refundindo-
os novamente para chapa de alumínio de mesma qualidade 
em nosso fornecedor, para utilização na prensa de novos 
painéis externos da carroceria, reduzindo a necessidade 
de uso de alumínio primário.

STOP/START
Os motores do Discovery estão disponíveis com Stop/
Start. O sistema desliga o motor quando o carro para 
completamente, e dá uma nova partida imediatamente 
quando necessário, ajudando a economizar combustível, 
principalmente na condução urbana.

MATERIAIS LEVES
Em cada estágio do processo de desenvolvimento, o uso de 
materiais leves em todos os elementos do veículo otimizou o 
equilíbrio entre o melhor desempenho e a melhor economia 
de peso para maior eficiência de combustível e emissões. 
O Discovery adota uma estrutura avançada totalmente em 
alumínio para reduzir significativamente o peso, aumentando 
a performance e a sustentabilidade se comparada aos 
materiais convencionais. A tampa do porta-malas é feita 
de um material plástico composto leve, mas também muito 
forte e resistente, enquanto fundições de magnésio leve são 
utilizadas em alguns dos elementos do chassi e da carroceria.

TECNOLOGIAS DE BAIXO ATRITO
A linha de motores a gasolina e a diesel do Discovery utiliza 
tecnologias inteligentes de revestimento nos pistões, 
rolamentos de agulhas e outras peças mecânicas. Isso ajuda 
a reduzir o atrito para que o veículo tenha a melhor e mais 
eficiente performance logo após a partida, principalmente 
em temperaturas baixas do motor.

AERODINÂMICA AVANÇADA
O moderno design simplificado foi cuidadosamente 
otimizado graças a softwares avançados de dinâmica 
de fluidos computacional, e um túnel de vento de última 
geração. O resultado disso é uma melhoria de até 15% 
na redução do arrasto aerodinâmico quando comparado 
com o seu antecessor, mesmo preservando os assentos em 
posição Stadium e os dois assentos opcionais na terceira 
fileira. O aprimorado aerofólio traseiro foi desenhado com 
aletas para direcionar o fluxo de ar ao longo da tampa do 
porta-malas, minimizando a sujeira e reduzindo o arrasto.
A suspensão pneumática eletrônica ajuda na velocidade do 
veículo, baixando a altura automaticamente em até 13 mm 
para reduzir o arrasto em velocidades de cruzeiro.

Veículo mostrado à esquerda: HSE Luxury na cor Prata Silicon, com opcionais instalados. 35



DINÂMICA ON-ROAD
O Discovery foi desenvolvido para proporcionar uma 
experiência de condução confiante, confortável e envolvente, 
a ponto de cada quilômetro passar totalmente despercebido.
A suspensão dianteira double-wishbone de curso longo e 
o sistema multi-link na suspensão traseira produzem uma 
condução mais responsiva, sem comprometer as famosas 
capacidades Land Rover em todo tipo de terreno.
O Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) monitora o 
comportamento dinâmico do Discovery, e intervém quando 
o sistema detecta que o veículo não está respondendo 
devidamente às intervenções do motorista.

O sistema DSC reduz o torque do motor e/ou aplica os freios 
nas rodas selecionadas para corrigir o comportamento do 
veículo em curvas e, além disso, neutralizar o subesterço ou o 
sobresterço com eficiência. Este sistema é de série em todos 
os modelos.
A sublime qualidade de condução do Discovery é ainda 
mais aprimorada pela Direção Assistida Eletrônica (EPAS), 
com um sistema de relação variável que atua de acordo com 
a velocidade. De série em todos os modelos, o EPAS está 
integrado aos sistemas de auxílios ao motorista e do chassi, 
ajudando a reduzir a carga sobre o motor para uma condução 
mais segura e intuitiva.

O sistema de relação variável foi ajustado pelos engenheiros 
da Land Rover para proporcionar facilidade de controle 
dentro ou fora de estrada, em linha reta ou em curvas. 
Diferentes relações de marchas na caixa de direção ajudam 
a reduzir a sensibilidade quando o veículo está seguindo em 
linha reta, compensando o efeito ao fazer curvas.
Sensível à velocidade, aumenta o peso e a sensação de 
condução conforme a velocidade aumenta, garantindo 
estabilidade e maior segurança. Ela também atua em baixa 
velocidade para auxiliar nas manobras, deixando a direção 
mais leve. Este sistema é de série em todos os modelos.

Veículo mostrado: HSE Luxury na cor Prata Silicon, com opcionais instalados.36
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TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

MULTIMÍDIA
Exclusivo da Land Rover, o sistema de infoentretenimento do InControl, Touch Pro, não só tem um visual totalmente diferente dos outros, 
como ainda oferece um desempenho inigualável. O sistema traz uma infinidade de informações e entretenimento, e o que existe de mais 
intuitivo e avançado em tecnologias integradas, para garantir que todos possam aproveitar ao máximo a viagem.
Para mais detalhes, pesquise “Sistema de infoentretenimento do Discovery”.

TOUCH PRO
O Touch Pro é o nosso sistema de 
infoentretenimento avançado que conecta 
você ao mundo, entrega uma variedade 
de informações de entretenimento e 
reúne todas as informações em um só 
lugar. O sistema Dual View1 permite que 
o motorista e o passageiro assistam a 
conteúdos independentes. Por exemplo, 
o motorista pode utilizar o sistema de 
Navegação por satélite e o passageiro 
do assento dianteiro pode assistir um DVD 
ou TV2, se instalada. Incluso também um 
par de fones de ouvido digitais WhiteFire® 
sem fio.

TELA INTERATIVA 
DO MOTORISTA
O Discovery garante que você esteja sempre 
entretido, informado e conectado. Ele possui 
uma Tela Interativa do Motorista3 de 12,3" 
que pode receber e projetar uma grande 
quantidade de informações para a condução, 
entretenimento, e dados de segurança ativa, 
incluindo navegação, telefone e mídia. A alta 
resolução garante maior clareza, enquanto o 
mecanismo refinado de processamento cria 
imagens nítidas e fluidas.

HEAD-UP DISPLAY4 5

Nosso Head-up Display aprimorado 
de última geração projeta os principais 
dados do veículo direto no para-brisa, 
como a velocidade, marcha selecionada e 
navegação. Tudo isso sem distrações e sem 
necessidade de tirar os olhos da estrada. 
Ele oferece gráficos coloridos nítidos em alta 
resolução, que permitem que você veja todas 
as informações e intervenções do motorista 
com facilidade. Ele pode exibir informações 
importantes na tela Touchscreen do Touch 
Pro, incluindo informações de telefone e 
orientações para a condução off-road pelo 
Centro de Informações All-Terrain. O recurso 
pode ser ligado e desligado de acordo com 
a preferência do motorista.

SISTEMA DE 
ENTRETENIMENTO DO 
ASSENTO TRASEIRO DE 8"
O Sistema de Entretenimento do Assento 
Traseiro1 oferece duas telas de 8" atrás dos 
apoios de cabeça dos assentos dianteiros. 
Ele inclui o “Status de Viagem”, uma tela 
de resumo da navegação que mostra 
um pop-up ao passageiro de trás com 
detalhes sobre o tempo e a distância até 
o destino. O sistema vem com um par 
de fones de ouvido WhiteFire® digitais 
sem fio e conexões HDMI, Mobile High 
Definition Link (MHL) e USB. Os passageiros 
também podem curtir seus programas de 
TV favoritos com o recurso da TV Digital, 
opcional para a versão HSE e de série para 
HSE Luxury. Os canais da TV Digital podem 
ser assistidos na tela touchscreen de 10"2 na 
cabine dianteira e nas telas do Sistema de 
Entretenimento Traseiro.

1Opcional nas versões HSE e HSE Luxury. Indisponível nas demais versões.  2A TV Digital só pode ser assistida na tela touchscreen de 10" quando o veículo estiver parado. 
3Item de série nas versões HSE e HSE Luxury. Opcional disponível quando Navegação Pro estiver instalado nas versões S , SE e Landmark Edition.  4Requer para-brisa com atenuação solar em alguns mercados. 
5Indisponível na versão S. Opcional para as demais versões.
Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo.
Interior mostrado à esquerda e acima: HSE Luxury em Light Oyster/Espresso. 39



14 ALTO-FALANTES

1 SUBWOOFER

SISTEMA DE SOM
Excelente intervalo acústico por meio de seis alto-falantes, é de série na versão S.

SISTEMA DE SOM APRIMORADO
O Sistema de Som Avançado de 250W traz 10 alto-falantes e é item de série na versão SE. 
Na versão S, o item é opcional.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™
Grande definição, agudos cristalinos e graves profundos são oferecidos através deste sistema 
de 380W, graças a um cuidadoso arranjo de 10 alto-falantes e um subwoofer de canal duplo. 
O sistema é item de série nas versões HSE e Landmark Edition, e está disponível como 
upgrade opcional nas versões S e SE.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ SURROUND
Toda a amplitude e nitidez de uma apresentação ao vivo fornecidas por um sistema de 825W 
com 14 alto-falantes frontais, laterais e traseiros, além de um subwoofer de canal duplo 
– perfeitamente unidos através da tecnologia Trifield com exclusividade para a Meridian. 
Trifield mistura perfeitamente os canais central e surround com os canais esquerdo e direito, 
garantindo uma experiência de som excelente e surpreendente para todos os passageiros. 
Item de série no HSE Luxury e opcional no HSE.

ÁUDIO
A cabine de um veículo é o local ideal para viver sua experiência de música pessoal, e o Discovery 
tem a opção de quatro diferentes sistemas de som para fazer a sua música ganhar vida:

Interior mostrado com Sistema de Som Meridian Surround 825W com 14 alto-falantes e subwoofer de canal duplo.40



MERIDIAN™
Fundada em 1977 em Cambridgeshire, Inglaterra, a Meridian, parceira de áudio 
da Land Rover, foi pioneira em vários itens, como os alto-falantes ativos e o primeiro 
processador de som surround digital.
As informações de tecnologia de áudio da Meridian ajudaram a garantir que o Discovery 
seja o melhor espaço para experimentar o som. A tecnologia Meridian Cabin Correction foi 
utilizada para analisar o formato, a acústica e a ressonância da cabine, removendo ruídos 
sonoros indesejados.
O avançado algoritmo garante que o ritmo, a batida e a sincronização de qualquer música 
sejam ouvidos precisamente como o artista queria, proporcionando uma experiência de 
áudio de qualidade sempre excepcional para todos os passageiros no veículo.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
Trifield e o dispositivo “three fields” são marcas comerciais da Trifield Productions Ltd.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA MERIDIAN ALTO-FALANTES SUBWOOFER DE DOIS CANAIS WATTS

SISTEMA DE SOM N/A 6 N/A 125

SISTEMA DE SOM APRIMORADO N/A 10 N/A 250

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ 10 1 380

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ SURROUND 14 1 825

DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Une todos os elementos do sistema de áudio para um desempenho que, 
por outro lado, exigiria alto-falantes significativamente maiores.

MERIDIAN CABIN CORRECTION

O avançado algoritmo Meridian Cabin Correction ajusta a experiência 
de som para oferecer a precisão acústica do interior do Discovery.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING

Para manter a qualidade das gravações musicais, elas são convertidas 
para um formato digital comum. O Meridian Digital Dither Shaping 
garante que as conversões do sinal digital sejam feitas com suavidade 
e precisão, preservando os detalhes mais sutis do desempenho do áudio. 
O resultado é uma conversão musical autêntica que remete à emoção 
da gravação original.

TRIFIELD™

Exclusivo da Meridian, o Trifield mistura perfeitamente os canais centrais 
e surround aos canais esquerdo e direito, proporcionando uma experiência 
de concerto surpreendente para todos os ocupantes.

TECNOLOGIA 41
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TECNOLOGIA

*A instalação de portas USB e pontos 12V varia de acordo com o nível de acabamento.
Interior mostrado: HSE Luxury em Light Oyster/Espresso.

PONTOS DE ENERGIA INTERIOR
O Discovery traz a última palavra em tecnologias inovadoras, com pontos de carga USB nas três fileiras de 
assentos. Não importa onde se sentem, todos os passageiros ficam entretidos com seus tablets, celulares 
ou outros dispositivos*.
Inclui uma porta 12V no porta-luvas superior e uma no painel de instrumentos, uma porta USB no console 
central, uma porta 12V e duas portas USB no porta-objetos, duas portas 12V ou USB no console central 
traseiro, duas portas USB no porta-objetos da terceira fileira, uma porta 12V no porta-malas e duas portas 
USB adicionais quando o Sistema de Entretenimento Traseiro de 8" está instalado.
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1Item de série nas versões S, SE e Landmark Edition.
Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo. Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo 
com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações para obter informações mais detalhadas ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

Os Sensores de Estacionamento dianteiro e traseiro ajudam a tornar as manobras ainda 
mais fáceis. Ao selecionar a marcha à ré, são acionados sensores nos para choques dianteiro 
e traseiro, os sensores também podem ser acionados manualmente. Ao estacionar, a tela 
Touchscreen e o feedback de áudio indicam a distância a que você se encontra de obstáculos.
A Câmera Traseira aumenta a visibilidade em marcha-à-ré. Essa valiosa ferramenta de 
estacionamento também é útil quando um reboque é engatado. Linhas estáticas representando 
os veículos no perímetro externo e o caminho previsto são superpostas em uma imagem 
da área traseira, facilitando o máximo possível o estacionamento em vagas apertadas.
O Controle de Cruzeiro com Limitador de Velocidade1 permite que o motorista mantenha 
a velocidade atual do veículo sem precisar usar continuamente o pedal do acelerador, 
ajudando a reduzir a fadiga do condutor. O Limitador de Velocidade também permite 
que o motorista estabeleça previamente uma velocidade máxima específica que o veículo 
não deverá exceder. Ambas as funções podem ser facilmente ativadas ou desativadas pelo 
motorista, conforme desejado.
O Monitor de Fadiga do Motorista detecta quando você está começando a se sentir 
sonolento e envia um aviso prévio para que você faça uma pausa.

MAIS FÁCIL E SEGURO
Para enfrentar o tráfego urbano ou rodoviário e oferecer maior 
segurança para você e seus passageiros, diversos recursos foram 
projetados e desenvolvidos para aumentar o prazer de dirigir.
O Discovery conta com as tecnologias mais avançadas para oferecer 
soluções de estacionamento fáceis e intuitivas. Seja ao engatar a marcha 
à ré, fazer baliza ou entrar e sair de vagas apertadas, esses recursos 
facilitam sua vida.
Disponíveis como itens de série, opcionais ou como parte de um 
pacote opcional.
Para mais detalhes, pesquise “Assistência ao Motorista do Discovery“.

DE SÉRIE

TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA
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TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO

Sistema Avançado de Câmeras 360°Assistência de Manutenção em Faixa

O Assistente de Manutenção de Faixa detecta se o veículo está saindo inadvertidamente da 
sua faixa de rodagem e aplica torque no volante para que o motorista leve o veículo de volta 
à posição certa.
O Controle de Cruzeiro Adaptativo2 manterá o seu veículo a uma distância segura do veículo à 
frente, caso este diminua a velocidade ou pare, seja numa rodovia ou no para-e-anda do tráfego. 
Se o veículo à frente parar, o seu também parará suavemente. Em tráfego congestionado, 
o Controle de Cruzeiro Adaptativo voltará automaticamente a seguir o carro da frente. É possível 
ativar o sistema a partir de 20 km/h e, depois de ativado, ele funcionará entre 0 e 200 km/h.

O Sistema Avançado de Câmeras 360° usa quatro câmeras digitais, discretamente colocadas em 
torno do veículo, para proporcionar uma vista superior de 360° na tela Touchscreen. Capaz de exibir 
várias vistas diferentes ao mesmo tempo, este item ajuda em diversas manobras, desde estacionar 
junto ao meio-fio até entrar e sair de vagas apertadas e cruzamentos.
O Assistente de Pontos Cegos3 pode ajudar você a evitar colisões. Se o seu veículo detectar outro 
carro em seu ponto cego quando você começar a mudar de faixa, uma pequena luz de aviso se 
acenderá no retrovisor correspondente e um torque corretivo será exercido sobre o volante, 
incentivando você a afastar seu veículo do caminho do outro veículo.

DE SÉRIE OPCIONAL

2Item de série nas versões HSE e HSE Luxury.  3Opcional nas versões S, SE e Landmark Edition. Item de série nas versões HSE e HSE Luxury. 45



Sensor de Estacionamento 360°Park Assist

O Park Assist Torna as manobras de estacionamento em vagas paralelas e perpendiculares mais 
fáceis do que nunca. Ele encontra a vaga ideal para você. Basta selecionar a marcha apropriada e 
controlar a velocidade utilizando os pedais do freio e do acelerador. Gráficos e notificações guiam 
você durante as manobras. O Park Assist também irá orientar manobras para fora de uma vaga, 
eliminando o estresse na hora de estacionar.
A Detecção de Tráfego em Ré é especialmente útil ao sair em marcha-à-ré de um estacionamento. 
O sistema avisa sobre perigos se aproximando de ambos os lados do carro, através de avisos 
sonoros e visuais para que você saiba o que há atrás de você quando a visibilidade estiver obstruída.

Os Sensores de Estacionamento 360° proporcionam total confiança nas manobras em espaços 
apertados. Sensores localizados ao redor do veículo são acionados automaticamente quando 
a marcha à ré é selecionada, podendo também ser ativado manualmente. Um gráfico aparece 
no monitor Touchscreen, mostrando uma vista de cima do carro. Ao estacionar, a tela Touchscreen 
e o feedback de áudio indicam a distância a que você se encontra de obstáculos.
O Monitor de Saída Livre alerta os passageiros que saem do veículo pelas portas traseiras sobre 
quaisquer carros, ciclistas ou outros perigos nas proximidades. Se a aproximação de um obstáculo 
for detectada, uma luz de alerta começará a piscar na porta.

1Disponível como pacote de opcionais somente na versão S. De série nas versões SE, HSE, HSE Luxury e Landmark Edition.

PACOTE DE ESTACIONAMENTO1

PACOTES OPCIONAIS
Os pacotes opcionais trazem uma variedade de tecnologias para aprimorar a experiência de condução. O Pacote de Estacionamento permite 
que você estacione e manobre com segurança e facilidade, dentro e fora de espaços apertados, e em caso de tráfego encoberto por prédios 
ou outros veículos. E o Pacote Drive deixa cada viagem mais segura e relaxante. O Pacote de Assistência ao Motorista contém o conjunto mais 
abrangente de tecnologias de condução e estacionamento.
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Assistente de Pontos CegosControle de Cruzeiro Adaptativo

Controle de Cruzeiro Adaptativo Veja a descrição na página 45.
A Frenagem de Emergência em Alta Velocidade detecta a possibilidade de uma colisão frontal 
com outro veículo e exibe um alerta para avisar o motorista da necessidade de frear. Se o motorista 
não reagir, o veículo acionará os freios para ajudar a reduzir a gravidade do possível impacto. 
A Frenagem de Emergência em Alta Velocidade entra em ação entre 10 km/h e 160 km/h.

Assistente de Pontos Cegos Consulte a página 45 para obter a descrição.

2Disponível como pacote de opcionais somente nas versões S, SE e Landmark Edition. Item de série nas versões HSE e HSE Luxury.

PACOTE DRIVE2
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PACOTE DE ASSISTÊNCIA 
AO MOTORISTA
O Pacote de Assistência ao Motorista, opcional, oferece uma ampla variedade de auxílios ao 
motorista, incluindo os itens presentes nos Pacotes de Estacionamento e Drive (consulte as páginas 
46 e 47), juntamente com o Sistema de Câmeras 360°, (consulte a página 45). Ele também inclui um 
Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência de Direção, que centraliza o veículo na pista e 
mantém uma distância definida para com os veículos à frente, tornando a condução ainda mais fácil 
e mais confortável.

CÂMERA DIANTEIRA 120 m RADAR DIANTEIRO 160 m

Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo.48
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CONTROLE DE CRUZEIRO ADAPTATIVO COM ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO
O Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência de Direção trabalha com você, 
auxiliando na direção, frenagem e aceleração, enquanto você mantém as mãos no volante e 
antecipa a estrada à frente. Uma câmera e um radar monitoram as faixas à frente, mantendo 
seu veículo centralizado e moderando a velocidade de acordo com o comportamento do 
tráfego à sua frente.

Se o veículo à frente reduzir a velocidade ou até mesmo parar, o recurso reduz 
automaticamente a velocidade do seu veículo, fazendo-o parar quando necessário. 
Assim, você consegue dirigir com tranquilidade mesmo em situações de tráfego intenso. 
Se você tirar as mãos do volante, o veículo soará um aviso. Se o aviso não for considerado, 
a Assistência de Direção será desativada, mas o Controle de Cruzeiro Adaptativo 
continuará ativo.
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SAÍDA EM BAIXA TRAÇÃO
O Discovery conta com uma função dedicada à partida. Ela permite 
ao veículo arrancar com suavidade e facilidade, mesmo em superfícies 
complicadas e de baixa aderência, como gelo, neve ou grama. 
O software se adapta ao comportamento do sistema de acordo com 
a configuração do Terrain Response no momento. As arrancadas são 
feitas com segurança, tranquilidade e maior facilidade.

Veículo mostrado: HSE Luxury em Laranja Namib com opcionais instalados.

RECURSOS PARA O MOTORISTA
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CENTRO DE INFORMAÇÕES ALL-TERRAIN

*O número de itens apresentados no Centro de Informações All-Terrain depende da especificação do veículo.
O interior mostrado acima é HSE Luxury em Light Oyster/Espresso.

O Centro de Informações All-Terrain* do sistema de navegação 
permite visualizar e ativar várias funcionalidades, garantindo 
também o acesso às informações da Tração Integral (AWD) 
e a orientações para condução off-road.
O monitor Touchscreen exibe informações sobre as rodas, 
a suspensão, a transmissão e o sistema de tração do veículo, 
incluindo movimentos de suspensão e articulação.
O sistema mostra o ângulo e a inclinação do veículo em pisos 
irregulares, fornecendo orientação sobre a profundidade 
máxima de travessia; também inclui uma bússola útil com 
informações de latitude, longitude e altitude.

O Centro de Informações disponibiliza uma série de outras 
orientações úteis, como as dimensões do veículo, por exemplo, 
sendo bastante útil na hora de entrar em espaços apertados, 
além de poder ser utilizado para ativar funcionalidades 
de capacidade adicionais como, por exemplo, a Saída em 
Baixa Tração.
Com o Sistema de Câmeras 360º Surround, opcional, 
o Centro de Informações também mostra a área diretamente 
à frente do veículo, que pode não ser vista pelo motorista, 
ajudando-o a garantir que o veículo não seja danificado em 
terrenos desconhecidos.
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AUXÍLIOS DE REBOQUE
O Discovery leva a capacidade de reboque a um nível mais alto, com uma capacidade de até 3.500 kg* 
e um conjunto de recursos disponíveis para fazer reboque de maneira segura e sem esforço.

*A capacidade máxima de reboque é limitada a 2.500 kg com peso na ponta até 100 kg.
O recurso de compatibilidade de reboque pode ser afetado por reboques equipados com lanternas de LED. Para mais informações, 
entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima. Os recursos e as normas de reboque variam conforme o mercado. 
Por favor, certifique-se de cumprir a legislação vigente no seu país.
Veículo mostrado: HSE Luxury em Laranja Namib, com opcionais instalados.

1 ENGATE PARA REBOQUE MÓVEL ELÉTRICO
O Discovery tem a opção de um engate para reboque com acionamento elétrico nas versões SE, HSE, HSE 
Luxury e Landmark Edition. O sistema é implementado através de um conveniente botão no porta-malas 
ou através do monitor Touchscreen.

2 ASSISTÊNCIA AO ENGATE DO REBOQUE
O Assistente do Engate para Reboque facilita muito o processo ao exibir a trajetória prevista do engate 
até a barra de reboque no monitor Touchscreen. De série com o Sistema de Câmeras Surround 360°.

3 MEDIÇÃO DA CARGA NA PONTA DO REBOQUE
Os veículos HSE e HSE Luxury equipados com engate para reboque móvel trazem um sistema de Medição 
da Carga na Ponta do Reboque que ajuda a medir a carga incidindo sobre a ponta do reboque de um jeito 
rápido e fácil. Este sistema pode ser acionado através do monitor Touchscreen.

4 AJUSTE DA ALTURA TRASEIRA
O Ajuste da Altura Traseira, por meio de controles no porta-malas ou no chaveiro, permite abaixar a altura 
traseira do veículo para facilitar a carga e a descarga de itens mais pesados, ou mesmo quando é preciso 
engatar, desengatar ou carregar um reboque.

5 TESTE DAS LANTERNAS DO REBOQUE
Pioneiro na indústria, este sistema realiza o teste das lanternas do reboque sem que seja preciso sair 
do veículo. Quando o engate para reboque móvel estiver instalado, o sistema automático pisca as luzes 
em uma sequência através de um comando no monitor Touchscreen ou no porta-malas.

6 ASSISTÊNCIA PARA REBOQUE
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 Surround 360°.
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O recurso de compatibilidade de reboque pode ser afetado por reboques equipados com lanternas de LED. Para mais informações, entre em contato com a concessionária 
Land Rover mais próxima. Os recursos e as normas de reboque variam conforme o mercado. Por favor, certifique-se de cumprir a legislação vigente no seu país.
Veículo mostrado: HSE Luxury em Laranja Namib.

ASSISTÊNCIA PARA 
REBOQUE AVANÇADA
O Discovery apresenta o mais avançado sistema de 
assistência a reboque em marcha-à-ré já desenvolvido pela 
Land Rover. A Assistência para Reboque Avançada permite 
ao motorista orientar um reboque na posição correta. 
Basta seguir a trajetória apontada no monitor Touchscreen 
principal e controlar seu caminho com o botão rotativo do 
sistema Terrain Response 2 no console central. Isso é muito 
mais intuitivo do que apenas utilizar o volante, já que o 
sistema é capaz de direcionar o reboque com precisão pelo 
caminho desejado e dentro do seu campo de visão. É mais 
eficaz do que fazer manobras convencionais utilizando o 
método de dirigir para o lado oposto.
Além de reduzir significativamente o esforço do motorista, 
o sistema facilita as manobras de ré e dá mais segurança, 
pois alerta o condutor caso detecte a possibilidade de o 
reboque e o carro ficarem em ângulo de “L”.
A Assistência para Reboque Avançada está disponível 
somente com suspensão a ar eletrônica, caixa de 
transferência de velocidade dupla (faixa alta/reduzida), 
All Terrain Progress Control, Sistema de Câmeras 360°, 
Sensores de Estacionamento 360° e Terrain Response 
2. Para ativar este item, é necessário ter um engate para 
reboque aprovado pela Land Rover. Disponível somente 
com motores Td6. Não disponível na versão S.

SISTEMA AVANÇADO DE 
CÂMERAS SURROUND 360°
Para uma visão completa ao redor do veículo, o Sistema 
de Câmeras Surround 360°, opcional, apresenta exibição 
de entroncamentos, ajudando você a ver tudo com nitidez 
no monitor Touchscreen colorido. Usando quatro câmeras 
digitais discretamente colocadas ao redor do veículo, 
o sistema fornece uma vista de 360° quase completa, 
incluindo vista superior em grande angular. Ele é perfeito 
para atribuições de condução mais complexas, tais como 
rebocar um iate ou um trailer de carga viva, já que os 
sistemas de assistência para engate e carga funcionam 
perfeitamente com este sistema. 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.

ASSISTÊNCIA À ESTABILIDADE 
DE REBOQUE
A Assistência à Estabilidade de Trailer (TSA) é um recurso 
de série, que monitora o movimento do reboque e aplica 
frenagens seletivas para neutralizar possíveis problemas 
que podem se tornar perigosos.
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CONFORTO PARA TODOS

AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE ACESSO
É sempre bom chegar em grande estilo. Por isso, apresentamos o Ajuste 
Automático da Altura de Acesso. Quando você estiver chegando ao 
seu destino e desligar o motor, ou então ao desafivelar os cintos de 
segurança, o veículo terá sua altura reduzida em até 15 mm. E, ao abrir 
a porta, a altura será reduzida em 40 mm no total, facilitando a saída 
e a entrada de todos os passageiros de um jeito elegante. A altura de 
rodagem é automaticamente retomada logo na saída do veículo.

SISTEMA HOMELINK
Funciona a partir de um transmissor universal instalado na parte inferior 
lateral do espelho retrovisor interno. Esse transmissor opcional pode 
ser programado para operar em sua casa, ou escritório, até 3 sistemas 
sem fio, como portas de garagem, portões automáticos ou iluminação 
de segurança. Isso faz com que todos os controles remotos individuais 
normalmente utilizados por cada sistema sejam substituídos, fazendo 
com que o motorista não precise mais ficar procurando o controle 
correto em todo o interior do carro.

IONIZAÇÃO DO AR DA CABINE
A tecnologia opcional nanoe™ ajuda no bem-estar do motorista e 
dos passageiros, melhorando a qualidade do ar dentro da cabine 
e ajudando a reduzir a quantidade de alérgenos, vírus, bactérias 
e odores. Para tanto, as partículas no ar são ionizadas, fazendo-as 
atrair e neutralizar os contaminantes do ar. O recurso pode ser ligado 
ou desligado.

HomeLink® é marca registrada da Gentex Corporation.
Veículo mostrado: HSE Luxury na cor Prata Silicon, com opcionais instalados.

-40 mm
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TETO PANORÂMICO
O teto panorâmico, que pode ser totalmente fixo1 
ou ter abertura elétrica na seção dianteira2, aumenta 
a sensação de espaço no interior do veículo e o 
preenche com luz natural para todas as três fileiras de 
assentos (quando especificado), e ainda proporciona 
uma vista mais agradável do ambiente ao redor.
Outro dado importante é que o vidro temperado 
é escurecido para manter uma temperatura 
agradável no interior da cabine e proteger os 
ocupantes e o interior contra os raios solares. 
Quando o teto panorâmico estiver especificado, 
também são oferecidas persianas elétricas para 
aumentar o conforto.

ILUMINAÇÃO AMBIENTE 
CONFIGURÁVEL
Novos níveis de sofisticação e personalização 
do ambiente foram alcançados com a Iluminação 
Ambiente Configurável, de série na versão 
HSE Luxury.
Esse recurso permite variar os tons, alterando 
o ambiente da cabine de acordo com seu estado de 
espírito. São cinco cores no total, desde o branco até 
o Moon Light e o Racing Red.

CONTROLE DE TEMPERATURA
Para garantir que o interior seja mantido na 
temperatura perfeita, independentemente das 
condições climáticas, o Discovery dispõe de um 
sistema de controle de temperatura altamente 
eficiente. Como resultado de um rigoroso programa 
de desenvolvimento, o sistema foi testado em 
condições reais com temperaturas que variam entre 
-40 e +50°C.

Quatro versões estão disponíveis, desde o sistema 
de ar-condicionado de série na versão S, passando 
pelo Dual-Zone que é série para versões SE e 
Landmark ou até o Tri-Zone disponível como série 
para HSE e HSE Luxury, com controles de temperatura 
separados para o motorista, o passageiro dianteiro 
e os assentos traseiros. Um sistema premium de 
quatro zonas é opcional em todas as versões, com 
controles de temperatura separados para o motorista, 
para o passageiro dianteiro e para cada lado da 
cabine traseira.
Com a sua capacidade de refrigeração e aquecimento 
independente, o sistema Quad-Zone aprimora 
significativamente o luxo do assento traseiro, com 
várias saídas de ar na altura da face e dos quadris.

ASSENTOS
Os assentos dianteiros e traseiros com aquecimento 
são opcionais nas versões S, SE, HSE e Landmark 
Edition. A versão HSE Luxury vem de série com 
assentos dianteiros com aquecimento e resfriamento.
Não importa a temperatura: a climatização opcional 
dos assentos dianteiros e laterais da segunda fileira 
também estão disponíveis como opcional no HSE 
e no HSE Luxury. Com isso, motorista e passageiro 
podem escolher sua temperatura preferida de modo 
independente, através do monitor Touchscreen.
E por falar em conforto, nada melhor que os assentos 
dianteiros com massagem opcional disponíveis 
no HSE Luxury, que permitem ao motorista e o 
passageiro da frente selecionarem programas 
individuais através do monitor Touchscreen. 
Existem cinco configurações à sua escolha, que 
variam conforme a intensidade, aumentando o 
conforto do motorista e do passageiro através 
de uma massagem relaxante.

CONFORTO PARA TODOS

1Item de série na versão Landmark Edition. Opcional nas versões S, SE, HSE e HSE Luxury.  2Item de série na versão HSE Luxury. Opcional nas versões 
S, SE, HSE e Landmark Edition.
Consulte as páginas 82-97 ou entre em contato com a sua Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
Interior mostrado: HSE Luxury em Light Oyster/Espresso com controle de temperatura Quad-zone. 59





CONFORTO PARA TODOS

ACTIVITY KEY
A Activity Key facilita ainda mais as coisas para quem vive intensamente. Para maior 
comodidade, você pode usar a Activity Key se não quiser carregar um chaveiro. A pulseira 
é robusta e totalmente à prova de água, permitindo que você aproveite uma série de 
atividades – de natação a vela – mantendo a chave do seu carro com você. A Activity Key foi 
testada nos ambientes mais extremos, sendo resistente a profundidades de até 30 metros 
sob a água e a temperaturas de -40 °C a +85 °C.
Você pode usar a Activity Key para travar e destravar o seu veículo. Ao sair, você pode deixar 
o chaveiro convencional no carro e aproximar a Activity Key da tampa do porta-malas para 
travá-lo. A chave codificada convencional é automaticamente desativada por segurança. 
A Activity Key é um item opcional nas versões SE, HSE, HSE Luxury e Landmark Edition, 
ou pode ser adquirida como acessório nas concessionárias Land Rover.

Veículo mostrado à esquerda: HSE Luxury na cor Prata Silicon, 
com opcionais instalados. 61



62



MOTORES

*Verificar disponibilidade com seu concessionário.
Veículo mostrado à esquerda: HSE Luxury na cor Laranja Namib, 
com opcionais instalados.

MOTORES

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
Todos os motores a gasolina* e a diesel no Discovery são equipados 
comxuma avançada transmissão automática eletrônica de 8 velocidades, 
ajustada pelos engenheiros da Land Rover para combinar trocas de 
marcha precisas e suaves 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-shifters na coluna de direção como item 
de série, que permitem ao motorista assumir o controle manual das trocas 
de marchas.
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 notável pela eficiência.

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 numa temperatura de 
funcionamento eficaz o mais rápido possível. Para disponibilidade 
de motores, consulte a página 72.
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CARROCERIA E CHASSI

RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE

CONSTRUÇÃO EM 
CARROCERIA LEVE
Com a mais avançada carroceria monocoque 
de alumínio, o Discovery oferece desempenho 
superior, maior resistência, durabilidade e 
eficiência. Até 460 kg mais leve do que o seu 
antecessor* – ele se beneficia do motor 4 cilindros, 
oferecendo maior economia de combustível. 
Além disso, graças à utilização das mais novas 
matérias-primas e tecnologias de fabricação, 
o veículo enfrenta sem medo os choques e 
impactos da condução off-road.

ARQUITETURA DE SUSPENSÃO 
LEVE DE PONTA
Outro fator-chave na capacidade de condução 
do Discovery é a leve arquitetura da suspensão.
Construída principalmente a partir de componentes 
de alumínio leve, a suspensão de longo curso é 
totalmente independente, trazendo a configuração 
double-wishbone de longo curso na dianteira e um 
avançado layout multi-link na traseira.
O conceito da suspensão é desenvolvido 
especificamente para aumentar a inigualável 
capacidade do Discovery, oferecendo manuseio 
ágil e respostas rápidas com a mais elevada 
qualidade de condução e máximo refinamento.

*Comparação entre o Discovery 4 V6 e o Discovery Si4 Ingenium.

COMPONENTES DO 
CHASSI LEVE

SUSPENSÃO INTEGRAL 
MULTI-LINK
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CARROCERIA E CHASSI

TAMPA DO PORTA-
MALAS LEVE EM 

PLÁSTICO COMPOSTOALUMÍNIO 
MONOCOQUE

MAGNÉSIO
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1Somente assentos externos na segunda e terceira fileira.  2Quando os assentos da terceira fileira são especificados.

SEGURANÇA DOS OCUPANTES
A estrutura otimizada da carroceria do Discovery, feita de 
alumínio, protege os ocupantes por meio de uma célula 
de segurança incrivelmente forte e estável. 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 pacote de segurança dos ocupantes inclui um sistema 
completo de airbags e sistemas de retenção, tais como: 
airbags para motorista e passageiro, airbags laterais e 
de cortina, e pré-tensionadores dos cintos de segurança.
O Discovery oferece 6 airbags de série e 8 airbags quando 
os sete lugares estiverem especificados.

PRÉ-TENSIONADORES DOS CINTOS 
DE SEGURANÇA
Atuando em conjunto com os airbags, oferecem proteção 
adicional em caso de colisão frontal, reduzindo o movimento 
do ocupante para a frente.

PONTOS ISOFIX
Para melhorar a segurança e conveniência, o Discovery 
conta com até quatro1 encaixes ISOFIX/i-Size presentes 
nas duas fileiras traseiras de assentos2. Fornecem máxima 
segurança para a fixação de dispositivos de retenção 
para crianças. Consulte a disponibilidade desses itens 
com seu concessionário.

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

AUXÍLIOS DE SEGURANÇA DE 
CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO
O Discovery foi projetado para manter o foco em segurança. 
Há disponível uma série de auxílios de segurança de 
condução e estacionamento, como o Assistente de Pontos 
Cegos, Assistente de Manutenção de Faixa, Park Assist 
e Sistema de Câmeras 360°. Além disso, as luzes de LED 
inteligentemente desenhadas envolvem as laterais do 
veículo para deixar os indicadores de direção mais visíveis 
e aumentar a segurança. Os faróis de LED adaptativos, 
opcionais nas versões SE, HSE, HSE Luxury e Landmark 
Edition, combinam praticidade e design diferenciado. 
Para mais tranquilidade ao dirigir à noite, os faróis 
adaptativos ajustam a luz emitida à frente do veículo para 
que os feixes de luz acompanhem as curvas da estrada.
Para consultar os auxílios de segurança de condução e 
estacionamento disponíveis, consulte as páginas 44 a 49.

SEGURANÇA

SISTEMA DE CONTROLE 
DO CINTO DE SEGURANÇA 

DO PASSAGEIRO
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SEGURANÇAVeículo mostrado acima: HSE Luxury na cor Laranja Namib com a terceira fileira de assentos opcional.

SISTEMAS DE SEGURANÇA 4 AIRBAGS LATERAIS

5 INTERRUPTOR DE DESATIVAÇÃO DO 
AIRBAG FRONTAL DO PASSAGEIRO

6 PRÉ-TENSIONADORES DOS CINTOS 
DE SEGURANÇA

1 AIRBAG DO MOTORISTA

2 AIRBAG DO PASSAGEIRO

3 AIRBAGS DE CORTINA

7 LEMBRETE DO CINTO DE SEGURANÇA

8 PONTOS ISOFIX/I-SIZE
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MEIO AMBIENTE

*Dados JLR 2014/15 vs. 2007.
Veículo mostrado: HSE Luxury em Laranja Namib, com opcionais instalados.

MEIO AMBIENTE

SUSTENTABILIDADE
O Discovery mostra o compromisso da Land Rover em aumentar 
a sustentabilidade de seus produtos e operações, bem como a 
sua determinação em produzir veículos que sejam competentes e 
extremamente desejados. Por exemplo, como parte do compromisso 
em reduzir a nossa pegada ambiental, o nosso centro de fabricação de 
motores no Reino Unido possui mais de 22.000 painéis solares – uma das 
maiores matrizes de abastecimento por energia solar do país.
O ciclo de vida do Discovery foi projetado para usar menos recursos, 
materiais ambientalmente mais sustentáveis e reduzir as emissões de 
CO2 por toda a vida útil do veículo. Sua estrutura em alumínio leve e 
a motorização otimizada diminuíram o impacto ambiental desde a 
produção e o desenvolvimento de materiais, até o uso pelo cliente.

O Discovery é fabricado em avançadas instalações que cumprem 
algumas das mais avançadas normas de conformidade ambiental do 
mundo. Com foco na inovação e na eficiência em todos os aspectos 
de seus processos, para cada veículo construído em comparação 
com os níveis de 2007, a empresa obteve uma redução de 38%* no 
CO2 operacional, 34% no consumo de água e não gerou resíduos 
das operações de fabricação para descarte em aterro. Investimento, 
comprometimento e foco nestas áreas continuarão a levar a ganhos 
de eficiência. O gerenciamento responsável de recursos é parte 
integrante da estratégia de sustentabilidade de longo prazo da empresa. 
Por exemplo, todas as operações no Reino Unido são alimentadas por 
eletricidade 100% renovável ou com carbono zero.
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As páginas a seguir trazem uma série de passos para você deixar seu 
veículo de acordo com o seu estilo de vida. Selecione motores e modelos, 
cores exteriores e interiores, rodas, acabamentos e todos os toques 
detalhados que permitam personalizar o seu veículo.
Para conferir essas opções, acesse o nosso configurador on-line em 
landrover.com.br

72-73 74-97

O DISCOVERY OFERECE 
A VOCÊ EXCELENTES OPÇÕES 
E FLEXIBILIDADE PARA 
PERSONALIZAR SEU VEÍCULO.

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

ETAPA 2 
ESCOLHA SUA VERSÃO 
E OPCIONAIS
Compare os itens de série e opcionais de 
cada versão. Há também a possibilidade 
de escolha de pacotes de opcionais para 
personalizar o seu veículo.
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98-101 102-103 104-111 112-117

ETAPA 3 
ESCOLHA SUA COR
Uma grande variedade de opções permitem 
que você se expresse como quiser e faça 
escolhas de acordo com seu estilo.

ETAPA 4 
ESCOLHA SUAS RODAS
Cada roda foi projetada para complementar 
o exterior marcante do veículo, sendo uma 
para cada versão.

ETAPA 5 
ESCOLHA SEU INTERIOR
Ao escolher o seu interior, você pode 
personalizá-lo escolhendo a configuração 
ideal dos assentos, assim como a 
combinação de cores ideal, os materiais 
e o acabamento preferidos. Esses são três 
motivos para você comemorar e valorizar 
o seu próprio estilo.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS
Essa linha de acessórios elegantes e práticos 
pode ser personalizada de acordo com o seu 
estilo de vida.
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MODELOS POR MOTOR
S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

Motor Td6 3.0L Diesel com 258 cv 4 4 4 4 4

Motor Si4 2.0L Ingenium a Gasolina 
com 300 cv 4 4 w 4 4

ESCOLHA O MOTOR

*Verificar disponibilidade com seu concessionário.
Consulte a Especificação Técnica anexa para obter mais informações sobre motorização, desempenho do motor e outros dados. Os dados de CO2 e economia de combustível podem variar de 
acordo com o tipo de roda instalado. Os valores mais baixos podem não ser obtidos com as rodas padrão.

4 Série   – Não disponível.

QUE MOTOR É O IDEAL PARA VOCÊ?
Gasolina* ou Diesel? Muita gente tem dificuldade em escolher. Mas a verdade é que não existe uma resposta correta. Tudo depende realmente das 
suas prioridades e do seu tipo de condução. Os motores a diesel, por exemplo, são mais potentes que os motores a gasolina. Eles têm mais torque 
e, por isso, rodam mais suavemente, e têm um consumo de combustível mais eficiente do que a gasolina, especialmente em viagens longas fora 
da cidade. Por outro lado, os níveis de ruídos, vibrações e aspereza dos veículos a diesel são mais altos do que nos carros a gasolina. Além disso, 
o custo de manutenção dos veículos diesel é maior. Já os veículos a gasolina são geralmente mais silenciosos e mais baratos em viagens mais 
curtas. Resumindo, se você pretende dirigir por longas distâncias, o diesel vale mais a pena. Mas se você não pretende usar o carro tanto assim, 
provavelmente a gasolina é ideal para você.
Configure o seu Land Rover Discovery no site landrover.com.br
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ETAPA 1 
ESCOLHA SEU MOTOR

MOTOR DIESEL
TD6 258 CV
O Discovery traz um motor 3,0 litros Turbocharged diesel de última geração. 
Sua concepção de alta eficiência utiliza tecnologia de turbocompressor e rolamento 
de esferas cerâmicas para reduzir o atrito, entregando potência de uma forma mais 
suave e imediata em todas as faixas de rotação. O motor utiliza um injetor de baixo 
fluxo com oito bicos, projetado para fornecer uma injeção mais precisa e melhor 
atomização do combustível. Com seus incríveis 600 Nm de torque máximo, o Td6 
alia performance responsiva com suavidade e refinamento. O sistema de admissão 
com 2 intercoolers garante o arrefecimento. O motor também possui o mais 
avançado sistema Stop/Start inteligente com solenoide em tandem, para reduzir 
o consumo de combustível.

MOTOR INGENIUM A GASOLINA*
Si4 300 CV
O novo motor 2.0 litros 4 cilindros a Gasolina usa tecnologia de ponta para melhorar 
cada aspecto do desempenho. Tecnologias como o sistema de Elevação de Válvulas 
Continuamente Variável e o sincronismo variável do comando de válvulas oferecem 
eficiência máxima, otimizando o desempenho e a economia de combustível. O motor 
de 300 cv produz até 400 Nm de torque entre 1.500 e 4.000 rpm e oferece tecnologia 
aprimorada por seu turbocompressor com rolamentos de esferas cerâmicos e uma 
roda de alto fluxo, uma inovação que garante o melhor desempenho possível na 
arrancada e respostas suaves mesmo em um alto pico de potência. O sistema de 
arrefecimento de fluxo dividido controlado eletronicamente melhora o aquecimento 
do motor, resultando em consumo e emissões de combustível mais baixos.

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line 73



CADA VERSÃO TEM UMA VARIEDADE DE RECURSOS EXCLUSIVOS
Este guia ajudará você a escolher seu Discovery ideal. Nas seguintes páginas, você verá os itens de série de cada versão.

DISCOVERY S DISCOVERY SE

 – Grade em Brunel com moldura em Preto Narvik
 – Entradas de ar laterais em Preto Narvik
 – Maçanetas das portas na cor da carroceria
 – Inscrição Discovery em Brunel (capô e tampa 
do porta-malas)

 – Tampas de reboque Anthracite
 – Retrovisores externos com aquecimento
 – Faróis halógenos
 – Rodas de liga leve de 19" com 5 raios divididos 
“Estilo 5021”

 – Assentos dianteiros em tecido com 
8 ajustes manuais

 – Assistente de frenagem de emergência
 – Asistente de Manutenção de Faixa
 – Controle de cruzeiro com limitador de velocidade
 – Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
 – Câmera de ré
 – Monitor de Fadiga do Motorista
 – Sistema de Som com 125W e 6 alto-falantes
 – Touch Pro 10"
 – Ar-condicionado.

Características do modelo S, mais:
 – Iluminação Ambiente
 – Assistente de Farol Alto Automático (AHBA)
 – Sensor de estacionamento 360º
 – Park Assist
 – Detecção de Saída Livre
 – Detecção de Tráfego em Ré
 – Limpadores de para-brisa com sensor de chuva
 – Acendimento automático dos faróis.

Substitui o conteúdo da versão S:
 – Grade dianteira Dark Atlas com moldura em 
Preto Narvik

 – Entradas de ar laterais Dark Atlas com moldura 
Preto Narvik

 – Tampas de reboque em Dark Techno Silver
 – Faróis de LED com assinatura LED
 – Ar-condicionado Dual-Zone
 – Retrovisores externos com aquecimento, 
rebatimento elétrico, memória e luzes de 
aproximação

 – Sistema de Som Aprimorado com 250W 
e 10 alto-falantes.

Para ver uma lista completa dos itens de série e opcionais disponíveis em cada modelo do Discovery, veja o Guia de Preços e Especificações ou acesse landrover.com.br74
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ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

DISCOVERY HSE DISCOVERY HSE LUXURY

Características do modelo SE, mais:
 – Lanternas traseiras com assinatura Hi-line
 – Entrada Keyless
 – Tampa interna inferior do porta-malas com 
abertura elétrica

 – Controle de cruzeiro adaptativo
 – Assistente de Pontos Cegos
 – Frenagem de Emergência em Alta Velocidade
 – Faróis de neblina dianteiros.

Substitui o conteúdo da versão SE:
 – Grade em Atlas com moldura em Preto Narvik
 – Entradas de ar laterais em Atlas com moldura em 
Preto Narvik

 – Tampas de reboque em White Silver
 – Retrovisores externos com aquecimento, memória, 
rebatimento elétrico, luzes de aproximação e 
função antiofuscante automática

 – Rodas de liga leve de 20" com 5 raios divididos 
no “Estilo 5011“

 – Tela Interativa do Motorista
 – Sistema de Som Meridian™ de 380W com 
10 alto-falantes e subwoofer de dois canais

 – Assentos dianteiros em couro granulado com 
função memória e 12 ajustes (10 ajustes elétricos).

Características do modelo HSE:
 – Para-brisa com atenuação solar
 –  Teto solar dianteiro deslizante e teto panorâmico 
traseiro fixo

 – Carpetes premium.

Substitui o conteúdo da versão HSE:
 – Inscrição Discovery em Atlas (capô e tampa do 
porta-malas)

 – Maçanetas das portas na cor da carroceria com 
revestimento Atlas

 – Rodas de liga leve de 20" com 10 raios divididos 
no “Estilo 1011“

 – Sistema de Som Surround Meridian™ de 825W 
com 14 alto-falantes e subwoofer de dois canais

 – Iluminação Ambiente Configurável
 – Assentos dianteiros em couro Windsor com função 
memória e 16 ajustes (14 ajustes elétricos).
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Veículo mostrado acima: Landmark Edition na cor Cinza Eiger.76
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NOVO DISCOVERY 
LANDMARK EDITION
O Discovery Landmark Edition transmite uma forte sensação de 
modernidade. Do exclusivo emblema Landmark ao Pacote de Design 
Exterior Dynamic com detalhes em Preto Narvik, cada detalhe do veículo 
ilustra um design fascinante. Esses recursos são complementados 
com perfeição pelas rodas de 20" com 5 raios divididos ”Estilo 5011” 
em Gloss Black, ou pelas rodas opcionais de 21" com 5 raios divididos 
”Estilo 5085” em Satin Dark Grey com acabamento Diamantado 
contrastante. Completando o visual elegante e contemporâneo, há o 
teto panorâmico fixo, o vidro de privacidade e as lanternas traseiras com 
assinatura Hi-Line.
O interior do veículo mostra versatilidade e sofisticação, com assentos 
de tecido ou de couro granulado (opcional) em Ebony ou Acorn, e um 
acabamento exclusivo em alumínio no painel e nas portas, para acentuar 
um visual refinado e intenso. O Sistema de Som Meridian™ é item de 
série e produz um som de alta qualidade para cada assento.

Acabamento Technical Lozenge Aluminium Emblema Landmark exclusivo

Interior mostrado: Ebony/Ebony com couro granulado opcional

PERSONALIZE O SEU DISCOVERY

ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS
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Veículo mostrado: HSE Luxury na cor Laranja Namib com Pacote Dynamic Design, com rodas de liga leve de 22” opcionais Satin Dark Grey com acabamento Diamantado contrastante, teto contrastante na cor Preta e opcionais adicionais.78
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PERSONALIZE O SEU DISCOVERY

PACOTE DYNAMIC DESIGN
Ousado. Atraente. Disponível nos modelos HSE e HSE Luxury, essa opção 
permite aprimorar ainda mais o design inconfundível do Discovery.
O design exclusivo do para-choque dianteiro deixa o exterior mais esportivo. 
Os itens na cor Preto Narvik incluem a grade dianteira exclusiva, entradas de ar 
laterais, inscrição Discovery no capô e na tampa do porta-malas, e capas dos 
retrovisores, para valorizar ainda mais a aparência do veículo. Os itens na cor Preto 
Narvik incluem a grade dianteira exclusiva, entradas de ar laterais, inscrição Discovery 
no capô e na tampa do porta-malas, e capas dos retrovisores, para valorizar ainda 
mais a aparência do veículo.
Os toques cuidadosamente selecionados do interior aumentam o impacto das 
três opções de cores disponíveis em couro Windsor, com detalhes da mais 

alta qualidade e costura contrastante com micro-pesponto. Trilhos laterais em 
Alumínio Dark Brushed no console central e um acabamento distinto em Titanium 
Mesh complementam o visual. O interior é ainda mais aprimorado com os tapetes 
personalizados premium, os paddle-shifters de acabamento metálico e os pedais 
esportivos de alumínio. Consulte a página 93 para ver as opções do Pacote 
Dynamic Design.
Para complementar o Pacote Dynamic Design, escolha uma de nossas opções 
Designer’s Choice de rodas de liga leve opcionais de 21” Satin Dark Grey ou de 
22” Satin Dark Grey com acabamento Diamantado contrastante, além da opção 
de adicionar um teto contrastante (exemplo na imagem à esquerda). Outras rodas 
opcionais também estão disponíveis. Consulte as páginas 102 e 103 para saber mais.

Aplique da tampa traseira Assentos com acabamento Ebony e micro-costura 
contrastante Light Oyster

Acabamento Titanium Mesh Rodas de liga leve opcionais Satin Dark Grey com 
acabamento Diamantado contrastante

ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS
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O veículo mostrado é HSE Luxury em Prata Silicon com Pacote Black Design, com rodas de liga leve de 22" em acabamento Gloss Black e recursos opcionais adicionais.80
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ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

Grade dianteira em Preto Narvik Rodas de liga leve em Gloss Black opcionais Capas dos retrovisores em Preto Narvik Entradas de ar laterais em Preto Narvik

PERSONALIZE O SEU DISCOVERY

PACOTE BLACK DESIGN
Para impressionar ainda mais, o Discovery pode ser personalizado com o pacote 
opcional Black Design nas versões SE, HSE e HSE Luxury. O Pacote Black Design, 
também conhecido como Black Pack, está disponível em todas as opções de cores 
externas e inclui: grade dianteira, entradas de ar laterais e capas dos retrovisores 
em Preto Narvik, cor que se repete nas inscrições “DISCOVERY” no capô e na tampa 
do porta-malas.

Para complementar o Pacote Black Design, escolha entre nossas rodas de liga leve 
Designer’s Choice Gloss Black de 20", 21" e 22"*. Outras rodas opcionais também 
estão disponíveis. Consulte as páginas 102 e 103 para saber mais.

*Rodas de 22" disponíveis somente nas versões HSE e HSE Luxury. 81



ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

Motor, Transmissão, Suspensão e Dinâmica de Condução

CÓDIGO DO 
OPCIONAL 3.0L Td6 2.0L Si4 DESCRIÇÃO

Transmissão Automática de 8 velocidades 4 4 Consulte a página 63.
Caixa de transferência com velocidade única 
(somente marchas altas) – 4

Caixa de transferência com velocidade dupla 
(marchas altas/reduzidas) 4 – Consulte a página 33.

Suspensão eletrônica a ar 027BY 4 4 Consulte a página 33.
Diferencial traseiro com bloqueio ativo (1) 027DB 8 – Consulte a página 33.

Diferencial central manual – 4
Instalação de série somente com caixa de transferência 
com velocidade única (marchas altas).

Diferencial central eletrônico 4 – Instalação de série somente com caixa de transferência 
com velocidade dupla (marchas altas/reduzidas).

Terrain Response com 4 modos 4 (1) 4 Consulte a página 29.
Terrain Response com 5 modos (incluindo modo Pedras) 4 (2) – Consulte a página 29.
Terrain Response 2 (1) 088IA 8 – Consulte a página 29.
All Terrain Progress Control (ATPC) (2) 095CB 8 – Consulte a página 29.
Tecnologia Stop/Start 4 4 Consulte a página 35.
Controle de Descida em Declives (HDC) 4 4 Consulte a página 30.
Sistema Antitravamento dos Freios (ABS) 4 4

Direção com Assistência Elétrica (EPAS) 4 4 Consulte a página 36.
Controle Eletrônico de Tração (ETC) 4 4

Auxílio de Partida em Aclives 4 4 Consulte a página 30.
Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) 4 4

Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC) 4 4

Freio de Estacionamento Elétrico (EPB) 4 4

Assistência a Frenagens de Emergência (EBA) 4 4

Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD) 4 4

Controle de Aceleração Gradativa (GAC) 4 4

Computador de bordo 4 4

Sinal de Frenagem de Emergência 4 4

4 Série   8 Opcional   – Indisponível.

(1) Não disponível na versão S.  (2) Disponível somente como parte do pacote Capability Off-Road Avançado no SE, HSE e HSE Luxury.
O motor Si4 Ingenium 300 cv tem disponibilidade prevista a partir do segundo semestre de 2018.82
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ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   Δ Opcional Sem Custo   – Não Disponível.

(3) De série como parte dos Pacotes Black Design.  (4) De série como parte dos Pacotes Dynamic Design e Black Design. 
Substitui maçaneta das portas na cor da carroceria com revestimento Atlas.

Itens e Acabamentos Exteriores

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

DESIGN DO EXTERIOR E TETO
Teto na cor da carroceria 4 4 4 4 4 Consulte as páginas 98 a 101.
Teto contrastante na cor preta 080AN 8 8 8 8 8 Consulte as páginas 98 a 101.
Teto solar dianteiro deslizante e teto panorâmico traseiro fixo 041CR 8 8 8 8 4 Inclui luzes de leitura traseiras. Consulte a página 59.
Teto dianteiro fixo e panorâmico traseiro 041CS 8 8 4 8 Δ Inclui luzes de leitura traseiras. Consulte a página 59.
Trilhos do teto na cor Preta 060AW 8 8 8 8 8

Trilhos do teto na cor Prata 060BC 8 8 8 8 8

Grade em Brunel com moldura em Preto Narvik 4 – – – –
Entradas de ar laterais em Preto Narvik (3) 4 – – – –
Grade dianteira em Dark Atlas com entorno Preto Narvik – 4 4 – –
Entradas de ar laterais Dark Atlas com moldura Preto Narvik – 4 4 – –
Grade em Atlas com moldura em Preto Narvik – – – 4 4

Grade em Preto Narvik com moldura em Preto Narvik – – 4 8 8

Entradas de ar laterais em Atlas com moldura em Preto Narvik – – – 4 4

Maçanetas das portas na cor da carroceria 4 4 4 4 8 (4)
Maçanetas das portas na cor da carroceria com revestimento Atlas – – – – 4

Acabamento da tampa do porta-malas em Gloss Black 4 4 4 4 4

Inscrição Discovery em Brunel (capô e tampa do porta-malas) 4 4 – 4 –
Inscrição Discovery na cor Preto Narvik (capô e tampa do porta-malas) – – 4 8 8

Inscrição Discovery em Atlas (capô e tampa do porta-malas) – – – – 4

Tampas de reboque Anthracite 4 – – – –
Tampas de reboque em Prata Dark Techno – 4 – – –
Tampas de reboque na cor Prata Indus – – 4 8 8

Tampas de reboque em White Silver – – – 4 4
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4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(1) Disponível apenas como parte de pacotes opcionais específicos nas versões SE, HSE, HSE Luxury e Landmark Edition.  (2) Para ativar este item, é necessário ter um engate para reboque aprovado pela Land Rover.  (3) Não disponível nos motores 
Si4 Ingenium. Disponível somente com caixa de transferência de velocidade dupla (faixa alta/reduzida), Controle de Progresso All-Terrain (ATPC), Sistema Avançado de Câmeras 360°, Sensor de estacionamento 360º e Terrain Response 2.

Itens e Acabamentos Exteriores (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

VIDROS E RETROVISORES EXTERNOS
Para-brisa acústico laminado 4 4 4 4 4

Vidro traseiro térmico com limpador e lavador 4 4 4 4 4

Luzes de presença nas portas 4 4 4 4 4

Para-brisa térmico 040AK 8 8 8 8 8

Lavadores com aquecimento 040AQ 8 8 8 8 8

Para-brisa com atenuação solar 047EB 8 8 8 8 4

Este fino verniz metálico é composto por diversas 
camadas de titânio e prata, criando um revestimento 
infravermelho refletivo para manter o veículo resfriado 
em condições de calor.

Limpadores de para-brisa com sensor de chuva 030CQ 8 (1) 4 4 4 4

Retrovisores externos com aquecimento 4 – – – –
Retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, 
memória e luzes de aproximação 030NM 8 4 4 – –

Retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, 
função antiofuscante automática e luzes de aproximação 030NL 8 8 8 4 4

REBOQUE
Assistente de Estabilidade de Reboque (TSA) (2) 4 4 4 4 4 Consulte a página 55.
Ganchos de recuperação dianteiros e traseiros 4 4 4 4 4

Assistente Avançado para Reboque (2) (3) 062CE – 8 8 8 8 Consulte a página 55.
Engate para reboque removível 028EM 8 8 8 8 8

Engate para reboque móvel elétrico 028EJ – 8 8 8 8 Consulte a página 52.

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(4) Não disponível com Pacote Performance.  (5) O tamanho do estepe corresponderá ao tamanho das rodas instaladas no veículo.  
(6) Disponível somente com lanternas traseiras de assinatura Hi-Line.  (7) De série quando equipado com faróis de LED Adaptativos 
e assinatura DRL.  (8) Disponível somente com limpadores de para-brisa com sensor de chuva.

Itens e Acabamentos Exteriores (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DAS RODAS
Estepe de liga leve de tamanho reduzido (4) 029VT 8 8 8 8 8 Inclui kit de ferramentas.
Estepe full-size de 19" (5) 4 4 – – – Inclui kit de ferramentas.
Estepe full-size de 20" (5) 028MC 8 8 4 4 4

Estepe full-size de 21" (5) 028MD – 8 8 8 8

Estepe full-size de 22" (5) 028ME – 8 8 8 8

Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) 062AD 8 8 8 8 8

Porcas de travamento das rodas 055AC 8 8 8 8 8

FARÓIS E ILUMINAÇÃO
Luzes de Circulação Diurna (DRL) – 4 4 4 4

Faróis de neblina dianteiros 064AP 8 8 4 4 4

Faróis halógenos 4 – – – –

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

Faróis de LED Adaptativos com assinatura DRL 064GJ – 8 (6) 8 (6) 8 8

Os Faróis de LED 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.

Lanternas traseiras com assinatura Hi-line 064HF – 8 (7) 4 4 4

Acendimento automático dos faróis 064CY 8 (8) 4 4 4 4

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

O Assistente de Farol Alto Automático baixa os faróis 
automaticamente quando tráfego é detectado, 
voltando a acendê-los quando os veículos tiverem 
passado.

PINTURA
Pintura sólida 4 4 4 4 4 Consulte as páginas 98 a 101.
Pintura metálica 8 8 8 8 8 Consulte as páginas 98 a 101.
Pintura metálica premium 8 8 8 8 8 Consulte as páginas 98 a 101.

85



ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Indisponível.

(1) Disponível somente com tampa do porta-malas elétrica ou acionamento da tampa do porta-malas por gestos. Não disponível com suspensão helicoidal.  (2) Disponível somente com assentos da terceira fileira e assentos traseiros 
com reclinação elétrica.  (3) Disponível somente com assentos da terceira fileira.  (4) Disponível somente na versão HSE com Sistema de Entretenimento do Assento Traseiro de 8”.  (5) Disponível somente com Controle de Temperatura 
de Duas Zonas.  (6) Disponível somente com assentos da terceira fileira, assentos elétricos da terceira fileira, lavador aquecido e volante aquecido.  (7) Disponível somente com Pacote de Assentos 4 na versão HSE e Pacote de Assentos 
4 ou 5 na versão HSE Luxury.  (8) Disponível somente com Controle de Temperatura de Três Zonas.  (9) Disponível somente com Pacote de Assentos 4 na versão HSE e Pacote de Assentos 4 ou 5 na versão HSE Luxury, assentos da 
terceira fileira e assentos elétricos da terceira fileira.  (10) Disponível somente com assentos da terceira fileira, assentos traseiros com reclinação elétrica e assentos elétricos da terceira fileira.

Assentos, Recursos e Acabamentos do Interior

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

ASSENTOS
5 lugares 4 4 4 4 4

Assentos da terceira fileira (1) 033BI 8 8 8 8 8 Consulte a página 19.
Assentos de ajuste elétrico da terceira fileira (2) 033QB – – – 8 8 Consulte a página 19.
Assentos traseiros bipartidos 60:40 com acomodação de carga 
e deslizamento e reclinação manual 4 4 4 4 4 Consulte a página 104.

Assentos traseiros elétricos reclináveis (2) 033IR – – – 8 8 Consulte a página 104.
Apoios de cabeça dianteiros com abas 033QU – – – 8 (3) 4

Pacote de Assentos 1 – assentos de tecido e assentos dianteiros 
com 8 modos de ajuste manual 4 – – – –

Pacote de Assentos 2 – assentos de couro granulado e assentos 
dianteiros com 12 modos (10 modos de ajuste elétrico) 033VJ – 4 4 – –

Pacote de Assentos 3 – conta com assentos de couro granulado e 
assentos dianteiros com 12 modos de ajuste (10 modos elétrico) e função 
memória do Assento do motorista

– – – 4 –

Pacote de Assentos 4 – conta com assentos de couro Windsor e assentos 
dianteiros com 16 modos de ajuste (14 modos elétrico) e função memória 
do Assento do motorista

033VL – – – 8 4

Pacote de Assentos 5 – assentos de couro Windsor e assentos dianteiros 
com 16 modos de ajuste elétrico, função memória do assento do 
motorista e função massagem

033VN – – – – 8

Assentos dianteiros com aquecimento (4) 033BV 8 8 8 8 – Consulte a página 59.
Assentos dianteiros e traseiros com aquecimento (4) 033EQ 8 8 8 8 – Consulte a página 59.
Assentos dianteiros, traseiros e da terceira fileira com aquecimento (5) 033BH – – – 8 – Consulte a página 59.
Assentos dianteiros com climatização 033GP – – – 8 4 Consulte a página 59.
Assentos dianteiros com climatização, traseiros com aquecimento 033GQ – – – 8 8 Consulte a página 59.
Assentos dianteiros e traseiros com climatização (6) 033IN – – – 8 8 Consulte a página 59.
Assentos dianteiros com climatização, assentos traseiros e da terceira 
fileira com aquecimento (7) 033BK – – – 8 (10) 8 Consulte a página 59.

Assentos dianteiros e traseiros com climatização, Assentos traseiros 
da terceira fileira com aquecimento (8) 033BL – – – 8 8 Consulte a página 59.

Rebatimento inteligente de assentos (9) 034BB – – – 8 8 Consulte a página 19.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(10) Disponível somente como parte do Pacote Dynamic Design.  (11) Não disponível com Pacotes Dynamic Design.  (12) De série como parte do Pacote 
Dynamic Design. Não disponível com cor interna Light Oyster/Espresso.

Assentos, Interior e Acabamentos (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

VOLANTE
Coluna de direção com ajuste manual (4 modos) 4 4 4 – –
Coluna de direção com ajuste elétrico (4 modos) 049AL – – – 4 4

Volante multifuncional em couro premium com paddle-shifters 4 4 4 4 4

Volante com aquecimento 032DV 8 8 8 8 8
Um volante aquecido de couro está disponível para 
proporcionar máximo conforto.

ACABAMENTO INTERIOR
Acabamento Ebony 4 – – – – Consulte a página 111.
Acabamento Gloss Black – 4 – – – Consulte a página 111.
Acabamento de Alumínio Dark Satin Brushed 088HP – 8 – 8 8 Consulte a página 111.
Revestimento Natural Shadow Oak 088JU – 8 – 4 4 Consulte a página 111.
Revestimento Natural Charcoal Oak 088HY – – – 8 8 Consulte a página 111.
Revestimento Gloss Charcoal Oak 088JO – – – 8 8 Consulte a página 111.
Acabamento Lozenge Aluminium – – 4 – –
Acabamento Titanium Mesh (9) 088JV – – – 8 8 Consulte a página 111.
Carpetes Premium 079BO 8 8 8 8 4

REVESTIMENTO DO TETO
Revestimento do teto Light Oyster Morzine (10) 4 4 4 4 4 Consulte as páginas 106 a 107.
Revestimento do teto Ebony Morzine (11) 005BJ 8 8 8 8 8 Consulte as páginas 106 a 107.
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4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(1) Disponível somente com teto fixo dianteiro e traseiro, ou o teto solar panorâmico dianteiro deslizante e panorâmico traseiro fixo.  (2) Não disponível quando o Sistema de Entretenimento Traseiro de 8" está instalado. 
(3) Não disponível com assentos dianteiros em tecido com 8 modos de ajuste manual.

Assentos, Interior e Acabamentos (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

RECURSOS DO INTERIOR
Quebra-sóis do motorista e do passageiro com espelhos 
de cortesia iluminados 4 4 4 4 4

Alças de apoio dianteiras e traseiras 4 4 4 4 4

Porta-luvas iluminado, iluminação do console superior e porta-malas, 
luz de leitura 4 4 4 4 4

Pacote para Fumantes 094AA 8 8 8 8 8 Inclui cinzeiro e acendedor na primeira fileira.
Retrovisor interno antiofuscante automático 031CG 8 4 4 4 4

Iluminação Ambiente – 4 4 4 –
Iluminação Ambiente Configurável – – – – 4 Consulte a página 59.
Luzes de leitura traseiras – 4 4 4 4

Porta-copos dianteiros duplos 4 4 4 – –
Porta-copos dianteiros duplos com tampa – – – 4 4 Consulte a página 21.
Gancho para sacola de compras – – – 4 4 Consulte a página 21.
Porta-luvas suplementar superior – 4 4 4 4 Consulte a página 21.
Compartimento refrigerado no console dianteiro 045CA 8 8 8 8 4 Consulte a página 21.
Ar-condicionado 4 – – – – Consulte a página 59.
Ar-condicionado Dual-Zone 022AY 8 4 4 – – Consulte a página 59.
Ar-condicionado Tri-Zone 022BG – – – 4 4 Consulte a página 59.

Ar-condicionado Quad-Zone (1) 022BC 8 8 8 8 8
Consulte a página 59. As saídas de ar da terceira fileira 
estão disponíveis somente quando o ar-condicionado 
quad-zone está instalado.

ARMAZENAMENTO
Porta-óculos no console superior (2) 4 4 4 4 4

Apoio de braço traseiro com porta-copos duplo (3) – 4 4 4 4 Consulte a página 21.
Porta-objetos duplo com tampa dupla articulada central 4 4 4 4 4 Consulte a página 21.
Porta-objetos inferior no console central 4 4 4 4 4 Consulte a página 21.
Porta-objetos lateral da terceira fileira com tampa e tomada 
simples de 5V 4 4 4 4 4 Consulte a página 21.

Porta-objetos no painel – – – 4 4 Consulte a página 21.

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

Segurança

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

Aviso sonoro dos cintos de segurança (incluindo terceira fileira) 4 4 4 4 4 Consulte a página 66.
Airbags laterais dianteiros 4 4 4 4 4 Consulte a página 67.
Acionamento do pisca-alerta em caso de frenagem brusca 4 4 4 4 4

Alarme de perímetro 4 4 4 4 4

Acionamento das proteções anticapotagem 4 4 4 4 4 Consulte a página 67.
Airbags laterais de cortina 4 4 4 4 4 Consulte a página 66.

ISOFIX na terceira fileira 4 4 4 4 4
De série quando os assentos da terceira fileira são 
especificados. Consulte a página 70.

Sensor de intrusão 4 4 4 4 4

O Sistema de Alarme Avançado promove maior 
proteção contra roubo, usando sensores ultrassônicos 
para detectar qualquer intrusão na área da cabine 
quando o veículo é travado. Quando o alarme é ativado, 
o veículo emite um aviso sonoro e o pisca-alerta é 
ligado automaticamente.

Kit de Primeiros Socorros 056AZ 8 8 8 8 8
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4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(1) Disponível somente como parte do Pacote Drive.  (2) Disponível somente como parte do Pacote de Assistência ao Motorista.  (3) Disponível somente como parte do Pacote de Assistência ao Motorista ou Pacote de Estacionamento. 
(4) Disponível somente com retrovisores da porta com aquecimento, memória, rebatimento elétrico, luzes de acesso e função antiofuscante automática.  (5) Disponível somente como parte do Pacote Drive ou Pacote de Assistência ao Motorista.

Assistência ao motorista, conveniência e itens do porta-malas

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

Botão Start 4 4 4 4 4

Controle de Cruzeiro e Limitador de Velocidade 4 4 4 – –
Controle de Cruzeiro Adaptativo 065AM 8 (1) 8 (1) 8 (1) 4 4

Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência de Direção (2) 065AJ 8 8 8 8 8 Consulte a página 49.
Assistência de Manutenção de Faixa 4 4 4 4 4

Monitor de Fadiga do Motorista 4 4 4 4 4 Consulte a página 44.
Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro 4 4 4 4 4

Sensor de Estacionamento 360° 189AF 8 (3) 4 4 4 4

Sensores localizados ao redor do veículo são acionados 
automaticamente quando a marcha à ré é selecionada, 
ou podem ser ativados manualmente, com um gráfico 
que aparece no monitor Touchscreen mostrando uma 
vista de cima do carro. Ao estacionar, o monitor de 
toque e o feedback de áudio indicam a distância a que 
você se encontra de obstáculos. Inclui Sensores de 
Estacionamento Diant./Tras.

Park Assist 086MB 8 (3) 4 4 4 4 Consulte a página 46.
Câmera traseira 4 4 4 4 4 Consulte a página 44.
Sistema Avançado de Câmeras 360° 086GC 8 (4) 8 8 8 8 Consulte a página 45.
Assistente de Pontos Cegos 086GM 8 (4) 8 (4) 8 4 4 Consulte a página 47.
Detecção de Saída Livre 074PZ 8 (3) 4 4 4 4

Frenagem de Emergência em Alta Velocidade 087CB 8 (5) 8 (5) 8 4 4

Detecção de Tráfego em Ré 086KB 8 (3) 4 4 4 4

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(6) Disponível somente com Sistema de Câmeras 360° e Assistente de Pontos Cegos.  (7) Disponível somente com retrovisor interno com 
sistema antiofuscante automático.  (8) Disponível somente com entrada Keyless e inclui tampa do porta-malas com abertura elétrica. 
(9) Disponível somente com tampa do porta-malas com abertura elétrica e acionamento da tampa do porta-malas por gestos nas 
versões S, SE e Landmark Edition.

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

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

Wade Sensing (6) 075ED – – – 8 8 Consulte a página 31.

Entrada Keyless 066AC – 8 8 4 4
O motorista pode acessar e travar/acionar o alarme do 
veículo sem precisar tirar a chave inteligente da bolsa 
ou do bolso.

Activity Key 066CA – 8 8 8 8 Consulte a página 61.
HomeLink® 025CT 8 (7) 8 8 8 8 Consulte a página 57.
Ionização do ar da cabine 022GB 8 8 8 8 8

RECURSOS DO PORTA-MALAS
Ganchos de retenção de bagagem 4 4 4 4 4

Cobertura do porta-malas 4 4 4 4 4

Rede de partição do porta-malas 026EU – 8 8 8 8

Tampa do porta-malas elétrica 070AV 8 8 8 4 –
Tampa do porta-malas acionada por gesto 070BA – 8 (8) 8 (8) 8 4

Tampa interna inferior do porta-malas com abertura elétrica (9) 079EC 8 8 8 4 4
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4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(1) Porta-óculos no console superior não disponível com Tela Touchscreen Touch Pro 10" Dual View e Sistema de Entretenimento do Assento Traseiro de 8".  (2) Disponível somente com Navegação Pro. 
(3) Disponível somente com apoios de cabeça com abas e CD/DVD player.
A marca e os logotipos Bluetooth® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de uma dessas marcas pela Land Rover se dá sob licença. iPhone® e Apple CarPlay® são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. 
Consulte a compatibilidade do seu iPhone na concessionária Land Rover mais próxima. Android™ é uma marca registrada da Google Inc.

Informações, comunicação e entretenimento

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIÇÃO

Touch Pro 10" 4 4 4 4 4

Touch Pro 10" Dual View (1) 087AS – – – 8 8

Sistema de Som de 125W com 6 alto-falantes 4 – – – – Consulte a página 40.
Sistema de Som aprimorado de 250W com 10 alto-falantes 025KM 8 4 – – – Consulte a página 40.
Sistema de Som Meridian™ de 380W com 10 alto-falantes e subwoofer 
de dois canais 025LM 8 (2) 8 4 4 – Consulte a página 40.

Sistema de Som Meridian™ Surround de 825W com 14 alto-falantes 
e subwoofer de canal duplo 025LN – – – 8 4 Consulte a página 40.

CD/DVD Player 025AM – – – 8 8

Conectividade Bluetooth® 4 4 4 4 4

Sistema de Entretenimento do Assento Traseiro de 8” (1) 129AH – – – 8 8 Consulte a página 39.
TV Digital 129AA – – – 8 4

Navegação Pro 087AU 8 4 4 4 4

Android Auto™ 4 4 4 4 4

Apple CarPlay® 4 4 4 4 4

Head-up Display 039IB – 8 8 8 8 Consulte a página 39.
Mostradores analógicos com tela TFT central 4 4 4 – –
Tela Interativa do Motorista 038ID 8 (3) 8 8 4 4

Tomada auxiliar simples 12V (porta-luvas superior) – 4 4 4 4

Tomada auxiliar simples 12V (segunda fileira) 4 – – – –
Duas tomadas auxiliares 12V (segunda fileira) 054AM – 4 4 8 8

Duas tomadas USB (segunda fileira) 054AN – 8 8 4 4 Consulte a página 43.

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(4) Não disponível com Pacote Black Design.  (5) Consulte as páginas de 110 a 112 para cores internas disponíveis. 
(6) Não disponível com Pacotes Dynamic Design.

Pacotes de Opcionais

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

PACOTE DYNAMIC DESIGN (4) 032IN
Dynamic Exterior – – – 8 8

Dynamic interior (5) – – – 8 8

PACOTE DYNAMIC EXTERIOR DESIGN (4) 032IP
Dynamic Exterior – – 4 8 8

PACOTE BLACK DESIGN (6) 074LN
Exterior com detalhes em Gloss Black – 8 – 8 8

PACOTE PARA SMARTPHONE 186AB
Android Auto™ 4 4 4 4 4

Apple Car Play® 4 4 4 4 4
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4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(1) Disponível somente com retrovisores externos com aquecimento, memória, rebatimento elétrico, luzes de aproximação e função antiofuscante automática.  (2) Não disponível com Pacote Capability Plus.

Pacotes de Opcionais (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

PACOTE DRIVE (1) 017TA
Assistente de Pontos Cegos 8 8 8 4 4

Controle de Cruzeiro Adaptativo 8 8 8 4 4

Frenagem de Emergência em Alta Velocidade 8 8 8 4 4

PACOTE DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA (1) 017AQ
Sistema Avançado de Câmeras 360° 8 8 8 8 8

Assistente de Pontos Cegos 8 8 8 4 4

Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência de Direção 8 8 8 8 8

Detecção de Saída Livre 8 4 4 4 4

Frenagem de Emergência em Alta Velocidade 8 8 8 4 4

Park Assist 8 4 4 4 4

Sistema de auxílio de estacionamento 360º 8 4 4 4 4

Detecção de Tráfego em Ré 8 4 4 4 4

PACOTE DE ESTACIONAMENTO 017UA
Detecção de Saída Livre 8 4 4 4 4

Park Assist 8 4 4 4 4

Sistema de auxílio de estacionamento 360º 8 4 4 4 4

Detecção de Tráfego em Ré 8 4 4 4 4

PACOTE DE 7 ASSENTOS (2) 074SC
Assentos da terceira fileira 8 8 8 8 8

Tampa do porta-malas elétrica 8 8 8 4 4

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(3) Não disponível com motor Si4 Ingenium. Não disponível com Pacote 7 Lugares.  (4) Não disponível com outras opções do Pacote Climate. 
(5) Não disponível com Pacote de Assentos 5.  (6) Disponível somente com assentos da terceira fileira.

Pacotes de Opcionais (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

PACOTE CAPABILITY OFF-ROAD AVANÇADO (3) 074PM
Diferencial traseiro com bloqueio ativo – 8 8 8 8

Terrain Response 2 – 8 8 8 8

All Terrain Progress Control (ATPC) – 8 8 8 8

PACOTE PARA CLIMAS FRIOS (4) (5) 072AC
Para-brisa térmico 8 8 8 8 8

Lavadores com aquecimento 8 8 8 8 8

Volante com aquecimento 8 8 8 8 8

Assentos dianteiros e traseiros com aquecimento 8 8 8 8 4

PACOTE DE 7 ASSENTOS PARA CLIMAS FRIOS (4) (5) (6) 072BN
Para-brisa térmico – – – 8 –
Lavadores com aquecimento – – – 8 –
Volante com aquecimento – – – 8 –
Assentos dianteiros, traseiros e da terceira fileira com aquecimento – – – 8 –
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4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

(1) Não disponível com outras opções do Pacote de Climatização.  (2) Não disponível com outras opções do Pacote Climate ou Technology Plus. Disponível somente com assentos da terceira fileira.  (3) Disponível somente com teto fixo dianteiro e 
traseiro, ou o teto solar panorâmico dianteiro deslizante e panorâmico traseiro fixo.

Pacotes de Opcionais (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

PACOTE DE CLIMATIZAÇÃO COMFORT (1) 072BF
Para-brisa com atenuação solar – – – 8 –
Assentos dianteiros com aquecimento e resfriamento – – – 8 –
Compartimento refrigerado no console dianteiro – – – 8 –

PACOTE DE CLIMATIZAÇÃO COMFORT VERSÁTIL (2) 072BM
Para-brisa com atenuação solar – – – 8 4

Compartimento refrigerado no console dianteiro – – – 8 4

Para-brisa térmico – – – 8 8

Assentos dianteiros climatizados e assentos traseiros aquecidos – – – 8 8

Volante com aquecimento – – – 8 8

PACOTE DE CLIMATIZAÇÃO COMFORT LUXURY (2) 072BL
Assentos dianteiros e traseiros com aquecimento e resfriamento – – – 8 8

Controle de Temperatura de quatro zonas (3) – – – 8 8

Pacote de Assentos 4 – – – 8 4

Pacote de Assentos 5 – – – – 8

Para-brisa com atenuação solar – – – 8 4

Para-brisa térmico – – – 8 8

Lavadores com aquecimento – – – 8 8

Volante com aquecimento – – – 8 8

PACOTE DE CLIMATIZAÇÃO COMFORT LUXURY 7 LUGARES (2) 072BP
Assentos dianteiros e traseiros com aquecimento e resfriamento, assentos traseiros da 
terceira fileira com aquecimento – – – 8 8

Controle de Temperatura de quatro zonas (3) – – – 8 8

Pacote de Assentos 4 – – – 8 8

Pacote de Assentos 5 – – – – 8

Para-brisa com atenuação solar – – – 8 4

Para-brisa térmico – – – 8 8

Lavadores com aquecimento – – – 8 8

Volante com aquecimento – – – 8 8

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2
ESCOLHA SUA VERSÃO E OPCIONAIS

8 Opcional   – Não Disponível.

(4) Não disponível com Pacotes de Climatização Comfort Versátil, Climatização Comfort Luxury, Vision Assist ou Climatzação Climate 
Comfort Luxury 7 Lugares.  (5) Não disponível com Pacote de Tecnologia Plus.

Pacotes de Opcionais (continuação)

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

PACOTE DE TECNOLOGIA 074KY
Tampa do porta-malas elétrica 8 – – – –
Sistema de Som aprimorado de 250W com 10 alto-falantes 8 – – – –
Navegação Pro 8 – – – –

PACOTE DE TECNOLOGIA PLUS (4) 074QM
Faróis de LED Adaptativos com assinatura DRL – 8 8 8 –
Para-brisa com atenuação solar – 8 8 8 –
Head-up Display – 8 8 8 –
Tampa do porta-malas acionada por gesto – 8 8 8 –

PACOTE VISION ASSIST (5) 041CB
Acendimento automático dos faróis 8 – – – –
Limpadores de para-brisa com sensor de chuva 8 – – – –
Sistema Avançado de Câmeras 360° 8 – – – –
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A disponibilidade das cores externas varia de acordo com o modelo e a época do ano. Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais detalhes.

Branco Fuji (sólida)
Teto de cor contrastante opcional
Preto

Agora que você escolheu o seu Discovery, já pode escolher a cor externa. 
Dos tons mais ricos e profundos às incandescentes pátinas metálicas, 
nossas cores incorporam o que há de mais sofisticado em tecnologias de 
pigmentos. Nossas cores sólidas produzem um tom liso, porém profundo. 
Nossas cores metálicas têm um acabamento brilhante e atraente. Já as 
nossas cores premium enriquecem a cor e a intensidade do brilho ou do 
elegante acabamento metálico para dar ao seu veículo uma presença ainda 
mais assertiva.
Você pode escolher um teto na cor da carroceria ou um teto contrastante 
na cor Preta para valorizar ainda mais o exterior do veículo. Tetos metálicos 
e solares disponíveis com acabamentos de todas as cores.

ESCOLHA SUA COR

Preto Narvik (sólida)
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 3 
ESCOLHA SUA COR

Branco Yulong (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto

Prata Indus (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto

Cinza Eiger (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto
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A disponibilidade das cores externas varia de acordo com o modelo e a época do ano. Consulte a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais detalhes.

Azul Byron (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto

Azul Portofino (metálica)
Teto de cor contrastante opcional
Preto

Preto Santorini (metálica)
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

Prata Silicon (metálica Premium)
Teto de cor contrastante opcional
Preto

Laranja Namib (metálica premium)
Teto de cor contrastante opcional
Preto

Cinza Carpathian (metálica Premium)
Teto de cor contrastante opcional
Preto

ETAPA 3 
ESCOLHA SUA COR

Preto Farallon (metálica Premium)
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4 Série   8 Opcional   – Indisponível.

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

RODAS
Rodas de 19" com 5 raios divididos no “Estilo 5021” 4 4 – – –
Rodas de 20" com 5 raios divididos no “Estilo 5011” 031HG 8 8 8 4 8

Rodas de 20" com 5 raios divididos “Estilo 5011” com acabamento Gloss Black 031HJ – 8 4 8 8

Rodas de 20" com 10 raios divididos no “Estilo 1011” 031HH 8 8 8 8 4

Rodas de 21" com 9 raios no “Estilo 9002” 031HK – 8 8 8 8

RODAS DE 20" COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 

“ESTILO 5011”

RODAS DE 19" COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 

“ESTILO 5021”

RODA DE 21" COM 9 RAIOS 
“ESTILO 9002”

RODAS DE 20" COM 10 RAIOS 
DIVIDIDOS 

“ESTILO 1011”

RODAS DE 20" COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 

“ESTILO 5011” 
COM ACABAMENTO GLOSS BLACK

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

ETAPA 4
ESCOLHA SUAS RODAS

CÓDIGO DO 
OPCIONAL S SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

RODAS
Rodas de 21" com 10 raios divididos “Estilo 1012” com acabamento Gloss Black 031HN – 8 8 8 8

Rodas de 21" com 5 raios divididos no “Estilo 5025” com acabamento Satin Dark Grey 031GD – – – 8 8

Rodas de 21” com 5 raios divididos "Estilo 5085” Satin Dark Grey 
com acabamento Diamantado contrastante 031NQ – – 8 – –

Rodas de 22" com 5 raios divididos no “Estilo 5011” 031GE – 8 8 8 8

Rodas de 22" com 5 raios divididos “Estilo 5011” com acabamento Gloss Black 031GF – – – 8 8

Rodas de 22” com 5 raios divididos "Estilo 5025” Satin Dark Grey 
com acabamento Diamantado contrastante 031GH – – – 8 8

RODAS DE 21" COM 10 RAIOS 
DIVIDIDOS 

“ESTILO 1012”
COM ACABAMENTO GLOSS BLACK

RODAS DE 21" COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 

“ESTILO 5025” 
COM ACABAMENTO 

SATIN DARK GREY

RODAS DE 22" COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 

“ESTILO 5011” 
COM ACABAMENTO GLOSS BLACK

RODAS DE 22" COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 

“ESTILO 5011”

RODAS DE 22” COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 

"ESTILO 5025" 
SATIN DARK GREY COM 

ACABAMENTO DIAMANTADO 
CONTRASTANTE

RODAS DE 21” COM 5 RAIOS 
DIVIDIDOS 

"ESTILO 5085" 
SATIN DARK GREY COM 

ACABAMENTO DIAMANTADO 
CONTRASTANTE
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ESCOLHA SEU INTERIOR – CONFIGURAÇÃO DOS ASSENTOS

Interior mostrado acima e à direita: HSE Luxury em Light Oyster/Espresso.

Assentos traseiros elétricos reclináveis

Opcionais nas versões HSE e HSE Luxury com terceira fileira de assentos opcional, 
esses assentos podem ser movidos até 160 mm para trás ou para a frente conforme a 
necessidade de liberar mais espaço para bagagem ou para as pernas dos passageiros. 
Os assentos também podem ser reclinados até 27°, enquanto o sistema de acomodação 
de carga aumenta o conforto e a comodidade.

Assentos bipartidos 60:40 com deslizamento e reclinação manual 
(não mostrados)

A configuração padrão de cinco lugares com assento traseiro bipartido 60:40 oferece 
três confortáveis posições de assentos e um sistema de acomodação de carga.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 5 
ESCOLHA SEU INTERIOR

Sete assentos para adultos em posição Stadium

Caso queira ainda mais versatilidade, você poderá especificar uma terceira 
fileira de assentos elegantemente integrados, acessíveis ao toque de um botão. 
Nas versões HSE e HSE Luxury, a terceira fileira tem a opção de aquecimento, 

item inédito no segmento, bem como a capacidade de rebatimento elétrico. 
No Discovery, você e mais seis adultos viajam da maneira mais confortável e 
contemporânea possível.
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A B C D E F G H

CORES EBONY/ 
EBONY

(página 108)

ACORN/ 
EBONY

(página 109)

LIGHT OYSTER/
ESPRESSO

(página 109)

VINTAGE TAN/
EBONY

(página 108)

GLACIER/
EBONY

(página 109)

EBONY/EBONY
com detalhes em Light 

Oyster (página 110)

EBONY/EBONY
com detalhes Pimento

(página 110)

LIGHT OYSTER/EBONY
com detalhes Azul Reims

(página 110)

COR DO INTERIOR
Cor dos assentos Ebony Acorn Light Oyster Vintage Tan Glacier Ebony Ebony Light Oyster
Carpete Ebony Ebony Espresso Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

MODELO
S (Tecido) 6 – – – – – – –
SE (Tecido) 6 – – – – – – –
SE (Couro granulado) 6 6 – – – – – –
Landmark (Couro granulado) 6 6 – – – – – –
HSE (Couro granulado) 6 6 6 – – – – –
HSE (Couro Windsor) 6 – 6 6 – 6 6 6

HSE LUXURY (Couro Windsor) 6 – 6 6 6 6 6 6

ACABAMENTO INTERIOR
Acabamento Ebony (1) 6 – – – – – – –
Acabamento Gloss Black (2) 6 6 – – – – – –
Acabamento Dark Satin Brushed Aluminium 6 6 6 6 6 – – –
Revestimento Natural Shadow Oak 6 6 6 6 6 – – –
Revestimento Natural Charcoal Oak (3) 6 6 6 6 6 – – –
Revestimento High Gloss Charcoal Oak (3) 6 6 6 6 6 – – –
Acabamento Titanium Mesh – – – – – 6 6 6

Acabamento Technical Lozenge Aluminium (4) 6 6 – – – – – –

COR EXTERIOR
Branco Fuji 6 6 6 ˘ 6 6 6 6

Branco Yulong ˘ 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Prata Indus ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Prata Silicon 6 ˘ ˘ 6 ˘ 6 6 ˘

Cinza Eiger 6 6 6 6 6 6 6 6

Cinza Carpathian ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ 6

Laranja Namib ˘ 6 ˘ 6 6 ˘ 6 6

Azul Byron 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘

Azul Portofino 6 6 6 6 6 6 6 6

Preto Narvik 6 6 6 6 6 6 6 6

Preto Santorini 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ 6

Preto Farallon 6 6 6 ˘ 6 6 6 ˘

ESCOLHA SEU INTERIOR – COMBINAÇÕES DE CORES
Agora que você escolheu a sua versão, use esta tabela para selecionar a combinação perfeita de cores exteriores, 
interiores e acabamentos.

EXCLUSIVO PARA O PACOTE DYNAMIC DESIGN

˘ A combinação é “Designer’s Choice”   6 Combinação disponível   – Não disponível.
(1) Disponível somente com modelos S.  (2) Disponível somente com modelos SE.  (3) Disponível somente nas versões HSE e HSE Luxury.  (4) Disponível somente no Landmark Edition.
A função da tabela acima é servir como um guia. Entre em contato com a sua Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 5 
ESCOLHA SEU INTERIOR

1 2 3 4 5 6

CORES INFERIOR DA PORTA 
E SUPERIOR DO APOIO 

DE BRAÇO
PERSIANA SUPERIOR DA 

PORTA
PAINEL DE INSTRUMENTOS 

SUPERIOR
TRILHOS LATERAIS DO 

CONSOLE CENTRAL PORTA-OBJETOS
SEÇÃO CENTRAL 

DO PAINEL DE 
INSTRUMENTOS

A Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Gloss Black(1) Ebony Ebony
B Acorn/Ebony Ebony Acorn Ebony Gloss Black(2) Ebony Acorn

C Light Oyster/Espresso Espresso Light Oyster Espresso Alumínio escovado 
Light Oyster Espresso Light Oyster

D Vintage Tan/Ebony Ebony Vintage Tan(3) Ebony Satin Brushed Aluminium Ebony Vintage Tan(3)

E Glacier/Ebony Ebony Glacier Ebony Alumínio escovado 
Light Oyster Ebony Glacier

EXCLUSIVO PARA O PACOTE DYNAMIC DESIGN

F Ebony/Ebony com detalhes Light Oyster Ebony Ebony Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Ebony
G Ebony/Ebony com detalhes Pimento Ebony Ebony Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Ebony

H Light Oyster/Ebony com detalhes 
Azul Reims Ebony Light Oyster Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Light Oyster

(1) Alumínio Satin Brushed nas versões HSE e HSE Luxury.  (2) Alumínio Satin Brushed no HSE (couro granulado).  (3) Ebony no HSE (couro Windsor).
O interior mostrado acima é HSE Luxury em Light Oyster/Espresso. 107



Interior mostrado: Interior do S em Ebony/Ebony* com Pacote de Assentos 1 com 
assentos Ebony em tecido com acabamento Ebony.

A Ebony/Ebony (Disponível nas versões S, SE, Landmark Edition, 
HSE e HSE Luxury)

Interior mostrado: Interior do HSE Luxury em Vintage Tan/Ebony* com Pacote de 
Assentos 4 Assentos de couro Windsor em Vintage Tan com micro-pesponto Ebony 
contrastante e revestimento Natural Charcoal Oak.

D Vintage Tan/Ebony (disponível nas versões HSE Luxury)

COMBINAÇÕES DE CORES INTERNAS DISPONÍVEIS

*Consulte a página 107 para obter mais esclarecimentos sobre combinações de cores internas.
Os interiores mostrados são meramente ilustrativos e podem não representar a especificação do modelo.

A cabine do Discovery incorpora um ambiente contemporâneo e 
extremamente elegante. Arrojadas linhas horizontais e verticais e excelentes 
níveis de conforto criam um espaço onde você, sua família e seus amigos vão 
querer passar o tempo. Os assentos trazem uma vasta gama de opções de 
cores e materiais para todos os gostos.

108



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

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR

Interior mostrado: SE em Acorn/Ebony* com Pacote de Assentos 3 opcional com 
assentos em couro granulado Acorn e acabamento Natural Shadow Oak.

Interior mostrado: Interior do HSE em Light Oyster/Espresso com Pacote de 
Assentos 3 Assentos de couro granulado em Light Oyster com revestimento 
Natural Shadow Oak.

C Light Oyster/Espresso (disponível nas versões HSE e HSE Luxury)B

E

Acorn/Ebony (disponível nas versões SE, Landmark Edition e HSE)

Interior mostrado: Interior do HSE Luxury em Glacier/Ebony com Pacote de 
Assentos 5 Bancos de couro Windsor em Vintage Tan com micro-pesponto 
Ebony contrastante e revestimento Natural Shadow Oak.

Glacier/Ebony (disponível no HSE Luxury)
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1Consulte a página 107 para obter mais esclarecimentos sobre combinações de cores internas.
Os interiores mostrados são meramente ilustrativos e podem não representar a especificação do modelo.

Interior mostrado: Interior de couro Windsor Ebony/Ebony1, assentos Ebony com 
costura e pesponto Light Oyster e acabamento Titanium Mesh.

Interior mostrado: Interior de couro Windsor Ebony/Ebony1, Assentos Ebony com 
costura e pesponto Pimento e acabamento Titanium Mesh.

G Ebony/Ebony com costura e pesponto Pimento 
(disponível somente no Pacote Dynamic Design)

F Ebony/Ebony com costura e pesponto Light Oyster 
(disponível somente no Pacote Dynamic Design)

Interior mostrado: Interior de couro Windsor Light Oyster/Ebony, assentos 
Light Oyster com costura e pesponto Reims Blue e acabamento Titanium Mesh.

H Light Oyster/Ebony com costura e pesponto Azul Reims 
(disponível somente no Pacote Dynamic Design)
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ETAPA 5 
ESCOLHA SEU INTERIOR

Acabamento Dark Satin Brushed Aluminium Acabamento Gloss Black

Revestimento Gloss Charcoal Oak

Acabamento Titanium Mesh2 Acabamento Ebony

Revestimento Natural Charcoal Oak Revestimento Natural Shadow Oak

ACABAMENTO INTERIOR
Agora que você escolheu a sua combinação de cores do interior, escolha um dos sete 
acabamentos internos. Conheça a disponibilidade total de opções e as opções do designer 
na matriz de cores e acabamentos nas páginas 106 e 107.

2Disponível somente com Pacote Dynamic Design. 111



ACESSÓRIOS LAND ROVER

Mais importante, esses acessórios podem ser acrescentados na sua Concessionária Land Rover em qualquer fase 
durante a vida útil do veículo, e não só no momento da compra. Naturalmente, os Acessórios Aprovados da Land Rover 
foram projetados, testados e fabricados com os mesmos padrões do equipamento original adequado ao seu veículo.

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

Veículo mostrado: HSE Luxury na cor Prata Silicon com Pacote Touring.112



ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 

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

DESIGN

Sistema organizador rígido para porta-malas
O prático organizador do porta-malas fornece compartimentos separados 
para guardar objetos molhados, sujos ou delicados, ou para separar as 
compras e a bagagem. Os compartimentos dianteiro e traseiro também 
possuem divisórias flexíveis para criar compartimentos ainda menores. 
Com duas tampas com fecho, é fixada por ganchos em “D” no porta-malas1.

Proteção inferior de aço inoxidável1 - Dianteira/Traseira
Fabricada em aço inox, a proteção inferior para uso off-road possui um 
acabamento premium Bright Polished para a frente e a traseira do veículo.

Capas esportivas para pedais2

As capas esportivas de aço inoxidável e acabamento brilhante são fáceis 
de instalar e possuem fixações ocultas para manter o visual limpo.

Estribos Tubulares de Acabamento Brilhante3

Os estribos tubulares de aço inoxidável e acabamento altamente polido 
proporcionam um visual off-road inspirado, concebido para complementar 
o design exterior do veículo.

Estribos Laterais Móveis3

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. 
Para ver as opções de instalação, consulte a Concessionária Land Rover 
mais próxima.

1Não disponível com Pacotes Dynamic Design.  2De série como parte do Pacote Completo Dynamic Design com Suspensão pneumática eletrônica.  
3A instalação de tubos laterais e dos estribos laterais pode afetar a capacidade off-road do veículo.

Estribos Laterais Fixos3

O degrau lateral auxilia a entrada e saída no veículo, melhora o acesso ao 
teto e também confere um estilo robusto e off-road. Possui acabamento 
com o nome da marca "Discovery" em alto relevo para complementar os 
detalhes de design exterior do veículo.
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Refrigerador/Caixa Térmica no Apoio de Braço Central
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.

Persianas
Fáceis de instalar ou remover, esses quebra-sóis ajudam a proteger contra 
a luz solar e o calor, aumentando o conforto.

Sistema Click and Go
Click and Hang é um cabide removível para transportar camisas e blusas 
sem amassá-las. Click and Play é um acessório removível para fixar tablets 
de diversos tamanhos, e que pode ser facilmente posicionado em vários 
ângulos para maior conforto e entretenimento na cabine traseira.

Sistema Click and Go
Necessário base Click and Go para instalação dos acessórios. Click and 
Hook é um gancho que universal cria um espaço de armazenamento 
extra para os itens que podem ser pendurados. Click and Work é uma 
mesa dobrável especialmente útil em viagens longas, oferecendo aos 
passageiros traseiros uma superfície prática com espaço para itens de 
escritório e um porta-copos.

Trilhos de teto1

Os trilhos 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. 
Carga útil máxima 80 kg2.

Barras Transversais1

Barras transversais com trava 
fáceis de colocar e de remover, 
construídas em alumínio com 
acabamento brilhante durável. 
O perfil aerodinâmico minimiza 
o arrasto e o ruído do vento. 
A altura adicional dos trilhos de 
teto e das barras transversais, 
quando instalados, é de até 
110 mm. Capacidade de carga 
máxima de 74 kg2.

Caixa de teto1

Disponível em uma ampla variedade de tamanhos, todas as versões podem 
ser montadas em qualquer um dos lados para abertura do meio-fio em 
qualquer país; incluem travas integrais para segurança e tranquilidade. 
A capacidade de carga varia de 320 litros para a caixa esportiva até 
410 litros na caixa para bagagem, ou espaçosos 430 litros na caixa de teto 
grande. Carga útil máxima 57 kg2.

TOURING

1Os trilhos e o bagageiro de teto são necessários para todos os acessórios montados no teto dos veículos Land Rover. As calhas são necessárias para a instalação dos trilhos de teto. Objetos colocados acima da antena de satélite do teto podem reduzir 
a qualidade do sinal recebido pelo veículo e prejudicar o sistema de rádio e navegação por satélite, se instalados.  2A capacidade máxima de carga é igual à capacidade de carga do acessório montado no teto.
iPad® é uma marca registrada da Apple, Inc., registrada nos EUA e outros países.
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Engate para reboque com 
altura regulável
O engate para reboque com 
altura regulável contém armadura 
para reboque e placa deslizante. 
Engate para reboque de 50 mm. 
Três alturas diferentes para reboque. 
Aprovado para capacidade de 
reboque de até 3.500 kg e 350 kg3 
na ponta. Conexão elétrica do 
reboque incluída.

Suporte para bicicletas no engate para reboque
Suporte para duas ou três bicicletas montado no engate para reboque. 
Design de engate rápido para facilitar o uso, com trava para maior 
segurança. Capacidade de carga máxima 51 kg (no suporte para 
3 bicicletas).

Engate para Reboque Elétrico
O engate para reboque com acionamento elétrico é operado 
por um interruptor na traseira do porta-malas ou pelo sistema de 
infoentretenimento na cabine. Quando não está sendo usado, ele fica 
guardado discretamente atrás do para-choque traseiro, deixando um 
acabamento limpo e atraente. A conexão elétrica do reboque também 
fica oculta até o acionamento. Aprovado para capacidade de reboque de 
até 3.500 kg e 350 kg3 na ponta. Inclui um sistema exclusivo de teste das 
lanternas do reboque, permitindo que o motorista verifique se as lanternas 
do reboque estão funcionando corretamente.

Engate para reboque removível
Conveniente e fácil de usar, o engate 
para reboque removível garante um 
visual limpo quando não está sendo 
usado. Engate para reboque de 
50 mm. Aprovado para capacidade 
de reboque de até 3.500 kg e 
195 kg* na ponta. Conexão elétrica 
do reboque incluída.

3A capacidade de reboque varia de acordo com a motorização. O peso de reboque da ponta depende da motorização e das rodas instaladas. Uma tampa 
de reboque também deve ser encomendada ao instalar o engate para reboque removível.  4Necessário vidro térmico para suportes para duas e três 
bicicletas no engate para reboque.

ESPORTIVO

Suporte para esqui/snowboard1

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 kg2.

Frisos de proteção lateral
Embeleza a lateral do veículo e oferece proteção para as portas contra 
danos acidentais causados por veículos.

Capas de proteção dos assentos
Ajuda a proteger os assentos contra lama, sujeira, desgaste e rasgos. 
Fácil de instalar e limpar.

Acesse gear.landrover.com/br/pt/ para mais informações. 115



ATIVO

Tapete de borracha do porta-malas
À prova d'água, o tapete de borracha com a marca Land Rover ajuda 
a proteger o carpete do porta-malas contra sujeira em geral.

Rede para a área dos pés do passageiro
A rede no assoalho do passageiro oferece espaço de armazenamento 
adicional dentro da cabine. Facilmente acessível e ideal para pequenos 
itens de uso diário, tais como mapas e cadernos.

Para-barros
Os para-barros são uma atualização popular que diminui o spray e protege 
a pintura contra detritos e sujeira. Concebidos para complementar o 
design exterior do veículo.

Tapetes de borracha
Os tapetes de borracha protegem o assoalho contra detritos em geral.

1Requer kit de instalação de assento de lazer para instalação em veículos especificados com assentos na terceira fileira.  2Disponível somente com o divisor do porta-malas altura máxima ou a meia altura.

Divisor do porta-malas e divisor de bagagem2

Projetado para impedir que a bagagem penetre no habitáculo. O design 
do divisor de bagagem foi otimizado para a funcionalidade de rebatimento 
dos lugares da segunda fileira. O divisor de bagagem do porta-malas pode 
ser instalado na partição do porta-malas para separá-lo em duas seções. 
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.

Assento de lazer na tampa do porta-malas em couro Ebony1

Os assentos de lazer na tampa do porta-malas são fabricados à mão em 
um belo couro Windsor Ebony, com uma estrutura de alumínio altamente 
durável. Acondicionados no porta-malas, estes assentos podem ser 
acionados com rapidez e facilidade para fornecer assentos confortáveis 
para dois adultos sobre a tampa do porta-malas inferior quando o veículo 
está parado. Os assentos vêm completos com uma luxuosa bolsa de 
arrumação de carga de revestimento macio, que também atua como um 
tapete de proteção útil para impedir que as roupas dos usuários entrem 
em contato com as superfícies exteriores do veículo quando em uso.
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ETAPA 6
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS 

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

Porta-copos com carregamento sem fio de telefone
O porta-copos com carregamento sem fio de telefone foi projetado para 
carregamento utilizando o porta-copos no console central. O suporte 
pode acomodar telefones com tamanhos variados de forma segura. 
O carregador possui uma luz LED para indicar a hora do carregamento, 
que se apaga quando a carga estiver completa. Compatível com 
telefones de até 72 mm de largura.

Rack de teto versátil3

O versátil rack de teto possui um design leve e totalmente integrado que 
fornece capacidade de transporte de grandes volumes. Quando instalado, 
a capacidade de carga máxima é de 60 kg4.

Suporte para equipamentos 
esportivos aquáticos3

Suporte para equipamentos 
esportivos aquáticos – 2 caiaques 
(não mostrado)3

Pode transportar uma prancha de windsurf, canoa ou caiaque (versão 
para 2 caiaques pode transportar dois caiaques ou canoas). Com suporte 
multiuso com trava para transportar 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 kg4.

Pacote de proteção no porta-malas para animais de estimação
Feito para proteger contra água e para uma limpeza fácil de sujeiras 
causadas por patas molhadas e com lama. Combina o revestimento 
acolchoado do porta-malas com o divisor de bagagem de altura máxima 
e o pote de água resistente a derramamento.

Pacote para transporte de animais de estimação
Opção conveniente para um ambiente confortável de transporte de pets, 
que pode ser instalado ou removido rapidamente quando necessário. 
Combina a caixa dobrável para transporte de pet, o pote de água 
resistente a derramamento e o tapete de borracha do porta-malas.

Pacote Pet Care and Access
Esse opcional simplifica o transporte de animais, garantindo todo 
o necessário para o transporte com conforto. Combina o divisor de 
bagagem de altura máxima, o forro acolchoado do porta-malas, a rampa 
de acesso para pets e o sistema de lavagem portátil.

ESTILO DE VIDA

3Os trilhos e o bagageiro de teto 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 o sistema de rádio e navegação por satélite, se instalado.  4A capacidade máxima de 
carga é igual à capacidade de carga do acessório montado no teto.
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O MUNDO LAND ROVER
Seu Land Rover foi projetado e desenvolvido para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o seu mundo. Ele pode levar você a lugares que outros veículos 
simplesmente não conseguem alcançar, em um estilo inigualável. Para celebrar o estilo de vida Land Rover, reunimos uma variedade de experiências, 
publicações e produtos de estilo de vida da marca Land Rover. Existe um mundo para explorar. Saia e aproveite.

EXPERIENCE DRIVES VIAGEM DE AVENTURA

Deixe o seu espírito aventureiro falar mais alto e venha experimentar toda a capacidade 
Land Rover. Sob a orientação de instrutores altamente especializados, você enfrenta os 
terrenos off-road mais desafiadores e leva o veículo a seus limites.
landrover.com.br/land-rover-experience

Da emoção máxima do gelo do Ártico às admiráveis dunas da Namíbia, as Trilhas de 
Aventura Land Rover oferecem experiências únicas que dão vida ao espírito e à emoção 
de nossos veículos.
landrover.com.br/land-rover-experience/adventure-travel
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O MUNDO LAND ROVER

VISITAS À FÁBRICA DIVISÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS

Siga-nos:

Esta é uma oportunidade única de conhecer as nossas fábricas avançadas e ver onde 
nascem os veículos mais novos. Em nossos passeios guiados, especialistas mostrarão 
como a Land Rover combina a capacidade artesanal com a robótica mais avançada.
landrover.com/tours

Luxo sem similar na categoria, performance emocionante ou alta capacidade all-terrain. 
A≈Land Rover domina nessas categorias. A Divisão de Veículos Especiais leva tudo isso 
ainda mais longe. Cada veículo com a marca SV traz a expressão máxima em engenharia 
e design, com sofisticação e potência inigualáveis e a tecnologia mais avançada.
landrover.com.br/special-vehicle-operations/special-vehicles
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LAND ROVER LIFESTYLE COLLECTION REVISTA ONELIFE

A nossa moderna linha de acessórios de vestuário e estilo de vida foi criada com a mesma 
excelência de design e atenção aos detalhes que dedicamos aos nossos veículos. Há artigos 
para toda a família, inspirados pela nossa história única.
landrover.com.br/branded-goods

Grátis e duas vezes ao ano durante os primeiros três anos como proprietários de um veículo 
Land Rover, essa premiada revista apresenta o que há de melhor em fotografia, jornalismo 
de credibilidade e insights de especialistas. A Onelife leva você ao coração das experiências 
exclusivas e aventuras extraordinárias enquanto mantém você atualizado com as últimas 
inovações, design e opções de estilo.
revista.landrover.com.br
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PARCERIAS DE MARCAS PARCERIAS HUMANITÁRIAS

O MUNDO LAND ROVER

Siga-nos:

Integridade. Coragem. Orgulho. Estes são os valores que a Land Rover compartilha com 
seus parceiros. Sejam os Invictus Games, a Virgin Galactic, a Rugby World Cup 2019™ ou os 
British and Irish Lions, todos são comandados por pessoas excepcionais. Pessoas que levam 
suas capacidades até limites extremos e estão determinadas a seguir Above and Beyond.
landrover.com.br/land-rover-experience/sponsorship

Desde 1954, a Land Rover tem orgulho de apoiar o incrível trabalho humanitário da Federação 
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC). Por meio de 
uma combinação de veículos, fundos e experiência, essa parceria global e ambiciosa já ajudou 
a transformar as vidas de mais de um milhão de pessoas em quatro continentes.
landrover.com.br/explore-land-rover/responsibility
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Respeito no trânsito. Uma via de mão dupla.

AVISO IMPORTANTE: A Jaguar Land Rover Limited está constantemente em busca de formas de melhorar a 
especificação, o design e a produção de seus veículos; novos acessórios e peças, bem como alterações, ocorrem 
continuamente. Ainda que todos os esforços sejam empregados para produzir uma literatura atualizada, este catálogo 
não deve ser considerado um guia infalível das especificações ou disponibilidade atuais, nem constitui uma oferta para 
a venda de qualquer veículo, peça ou acessório específico. Os distribuidores e as concessionárias não são agentes da 
Jaguar Land Rover Ltda. para nenhum projeto ou representação, seja de maneira expressa ou implícita.

As imagens são meramente ilustrativas. As cores reproduzidas na tela podem variar em comparação com o acabamento 
real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer acabamento de cor sem aviso prévio. Algumas dessas 
cores podem não estar disponíveis no seu país. 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.

O veículo mostrado é o HSE Luxury na cor Prata Silicon com opcionais instalados.

Veículo mostrado na capa e contracapa: Landmark Edition na cor Cinza Eiger com opcionais instalados 
(conforme o mercado).

Todas as informações contidas nesse catálogo são referentes ao modelo 2020.

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
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2019 1L4622010000BXXEN01P

SUA TRANQUILIDADE

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Quando você traz seu Land Rover até nós, usamos os mais avançados equipamentos 
de diagnóstico para avaliar todos os sistemas mecânicos e eletrônicos do seu veículo. 
Nossos técnicos qualificados usam ferramentas projetadas especialmente para nossos 
veículos e instalam apenas peças e acessórios originais Land Rover. Há uma seleção de 
planos de manutenção disponíveis que, junto com a Assistência Rodoviária, garantem 
tranquilidade total para você.
Para mais detalhes, entre em contato com sua Concessionária Land Rover local ou pesquise 
“Propriedade Land Rover“.

ASSISTÊNCIA OTIMIZADA LAND ROVER 
NA ESTRADA
A Land Rover Assistance oferece assistência em emergências automotivas que vai desde 
a imobilização por quebra ou acidente até pequenas emergências, como pneus furados. 
Você pode contar com a nossa assistência na estrada, qualquer que seja a situação, onde 
quer que você esteja.
Para maiores detalhes, consulte o manual de benefícios da garantia, entre em contato com 
o seu centro de assistência Land Rover mais próximo ou pesquise “Assistência Otimizada 
Land Rover na Estrada“.

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.
Para mais detalhes, entre em contato com sua Concessionária Land Rover local ou pesquise 
“Financiamento Land Rover“.

FROTAS E CORPORATIVO
A Land Rover é dedicada a ser o fabricante premium preferencial para frotas e empresas, 
oferecendo uma linha de veículos muito atraente e um serviço de atendimento ao cliente 
exemplar. Os veículos Land Rover são diferenciados, capazes e versáteis. Eles têm baixo 
custo total de propriedade com fortes valores residuais, custos de revisões, manutenção e 
reparo competitivos, além de impressionante economia de combustível e baixas emissões 
de CO2.
Também estamos comprometidos em oferecer serviços de pós-vendas totalmente voltados 
ao cliente para manter todo Land Rover funcionando e em condições ideais – tudo isto da 
forma mais fácil e com a melhor relação custo-benefício para os negócios.
Para mais detalhes, pesquise “Land Rover Frotas e Corporativo“.
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MOTORES
Você pode escolher o motor 3.0 litros a diesel ou 2.0 litros a gasolina1. Todos os motores são projetados 
para uma fazer uma combustão limpa e eficiente, e são equipados com tecnologia Stop/Start.

Configure seu Discovery em landrover.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIESEL GASOLINA1

MOTORIZAÇÃO Td6 Si4
Transmissão Automática Automática
Sistema de transmissão Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD)
Potência máxima (cv/rpm) 258 / 3.750 300 / 5.500
Torque máximo (Nm /rpm) 600 / 1.750-2.250 400 / 1.500-4.000
Capacidade (cc) 2.993 1.997
Nº de cilindros/ Válvulas por cilindro 6 / 4 4 / 4
Layout dos cilindros V6 longitudinal Em linha longitudinal
Diâmetro/curso (mm) 84,0 / 90,0 83,0 / 92,29
Taxa de compressão (:1) 16,1 9,5+ / -0,5

COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros) 85 90
Filtro de Partículas Diesel (DPF) 4 –

PERFORMANCE
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h 8,1 7,7
Velocidade máxima (km/h) 209 201

1Verificar disponibilidade com seu concessionário.

4 Série   – Não disponível.



*Os pesos se referem a veículos em especificações padrão. Opcionais adicionais aumentam o peso.  **Inclui um motorista de 75 kg, todos os fluidos e 90% de combustível.  †Inclui todos os fluidos e 90% de combustível.  ††Quando equipado com o engate 
para reboque móvel elétrico. 195 kg com o engate para reboque removível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIESEL GASOLINA1

FREIOS Td6 Si4
Tipo dianteiro 2 x 48 mm pinça deslizante 2 x 48 mm pinça deslizante
Diâmetro dianteiro (mm) 349 349
Tipo traseiro 45 mm pinça deslizante 45 mm pinça deslizante
Diâmetro traseiro (mm) 325 325
Freio de estacionamento Motor integrado na pinça Motor integrado na pinça

PESOS (kg)*
Assentos 5 / 7 5 / 7
Peso descarregado (UE)** 2.298 2.161
Peso descarregado (DIN)† 2.223 2.086
Peso Bruto do Veículo (GVW) 3.050 / 3.170 2.900 / 3.070

REBOQUE (kg)
Assentos 5 / 7 5 / 7
Reboque sem freios 750 750
Reboque máximo 3.500 3.000
Ponto de engate máximo/peso da ponta†† 350 350
Peso máximo combinado de veículo e reboque 6.550 / 6.670 5.900 / 6.070

TRANSPORTE DE TETO (kg)
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto) 80 80

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



B CA

DIMENSÕES E CAPACIDADES

*A largura do porta-malas será de 1.273 quando o controle de temperatura de 4 zonas estiver instalado.  **VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).  †Total: volume medido por meio de simulação 
do espaço de carga preenchido com líquido.  ††Profundidade de travessia (entrada e saída de 25 graus) 750 mm, travessia profunda (entrada e saída de 9 graus) 900 mm.  ‡Quando equipado com rodas de 21".

 Altura padrão
Suspensão a ar 1.888 mm 
Suspensão helicoidal 1.909 mm

 Altura livre
 Altura livre máxima nos assentos dianteiros/traseiros 
com teto padrão 1.001 mm/991 mm
 Altura máxima para a cabeça nos assentos dianteiros 
com teto panorâmico 1.016 mm/991 mm

Espaço para as pernas
Espaço para as pernas dianteiro máximo 993 mm 
Espaço para as pernas traseiro máximo na segunda 
fileira 954 mm Espaço para as pernas traseiro máximo 
na terceira fileira 850 mm

Capacidade do porta-malas
 Altura 854 mm, Largura 1.411 mm 
Largura do porta-malas entre os arcos 1,200 mm
 Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira 
 VDA 2.068 litros**, Total 2.500 litros†

 Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira 
 VDA 986 litros**, Total 1.231 litros†

 Volume máximo do porta-malas atrás da terceira fileira 
 VDA 172 litros**, Total 258 litros†

Distância de obstáculos
Suspensão a ar 207 mm 
Suspensão helicoidal 215 mm

Diâmetro de giro
Meio-fio a meio-fio 12,4 m 
Parede a parede 12,4 m 
Voltas de batente a batente 2,7

Profundidade de travessia††

Profundidade máxima de travessia 
Suspensão a ar 900 mm 
Suspensão helicoidal 850 mm

Comprimento total 4.956 mm

Comprimento atrás da 
segunda fileira 1.101 mm

Comprimento atrás da 
primeira fileira 1.954 mm

Bitola traseira‡ 
Suspensão a ar 1.687 mm 

Suspensão helicoidal 1.685 mm

Largura 2.073 mm, retrovisores rebatidos 
Largura 2.220 mm com retrovisores abertos

Bitola dianteira‡ 

Suspensão a ar 1.692 mm 
Suspensão helicoidal 1.689 mm

A B C
Altura de rodagem Ângulo de ataque Ângulo de sobreposição Ângulo de saída
Suspensão a ar 34,0° 27,5° 30,0°
Suspensão helicoidal 26,3° 22,2° 25,9°

Largura do 
porta-malas 
1.411 mm*

Altura
Suspensão a 
ar 1.888 mm
Suspensão 
helicoidal 
1.909 mm


