
NOVO DISCOVERY SPORT



Desde que o primeiro 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 e 
imponência. É assim que continuamos a desbravar novos 
terrenos, a desafiar o convencional e encontrar novos 
motivos para ir além. A Land Rover verdadeiramente faz 
com que você consiga mais do seu mundo, que vá ainda 
mais longe.
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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.
Veículo mostrado: R-Dynamic SE na cor Vermelho Firenze com opcionais instalados.

INTRODUÇÃO

O MAIS VERSÁTIL 
LAND ROVER COMPACTO
LINHAS LIMPAS, PRAZER EM DIRIGIR. ESTE É O NOVO DISCOVERY SPORT

Nosso desafio era fazer um veículo projetado para você. E foi exatamente isso o que fizemos. 
O Novo Discovery Sport chegou trazendo a beleza de suas proporções. As tecnologias 
avançadas criadas para valorizar o design das linhas dianteiras e traseiras incluem faróis 
com assinatura LED, para-choques e grade dianteira. Essas mudanças trouxeram mais 
sofisticação às linhas exteriores já consagradas, complementando a natureza envolvente do 
design interior. O Novo Discovery Sport é um carro atraente, projetado e desenvolvido para 
levar você e sua família para qualquer lugar. Consulte as páginas 8 a 15 para saber mais.

CRIADO PARA A VERSATILIDADE

Os assentos configuráveis do Discovery Sport têm uma segunda fileira que pode deslizar 
e reclinar, além da opção de 5 + 2 assentos, que garante a você ter a flexibilidade e a 
versatilidade para colocar o que quiser. Consulte as páginas 16 a 23 para saber mais.

CAPACIDADE NA ESTRADA E FORA DELA

O mundo é muito grande, cheio de lugares e cantos que ainda não foram descobertos. 
Felizmente, a capacidade todo-terreno do Discovery Sport leva você a qualquer lugar. 
Novos recursos inovadores significam que você pode enfrentar condições off-road com 
absoluta confiança. Consulte as páginas 24 a 32 para saber mais.

CONECTADO E SATISFEITO

Não importa onde você esteja, a tecnologia de ponta do Discovery Sport mantém você 
e seus passageiros conectados, informados e entretidos. Consulte as páginas 33 a 44 
para saber mais.
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DESIGN

NOVO DISCOVERY SPORT: 
AINDA MAIS DINÂMICO
O DNA do inconfundível design Discovery foi aperfeiçoado para garantir um impacto visual marcante. 
A modernidade e o requinte são refletidos nos novos para-choques, grade dianteira e luzes de LED, 
para tornar o Discovery Sport um integrante contemporâneo, sofisticado e esportivo da família Discovery. 
Além disso, a legendária capacidade típica dos Land Rover continua presente.

Veículo mostrado: R-Dynamic SE na cor Vermelho Firenze com opcionais instalados.

“O Discovery Sport combina excelência de design, integridade de engenharia 
e versatilidade excepcional para criar um SUV compacto premium”
Gerry McGovern. 
Diretor de Projetos e Diretor Criativo da Land Rover.
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MODERNO, APTO,  
PRONTO PARA TUDO
É inevitável: o novo Discovery Sport foi feito para ser notado. Suas proporções elegantes combinam 
personalidade e postura únicas para criar um carro inconfundível e com toda a capacidade que 
você espera. São duas versões à sua escolha: o Discovery Sport traz um novo design que enfatiza a 
versatilidade à toda prova do Discovery, enquanto o Discovery Sport R-Dynamic expressa toda a sua 
natureza esportiva.

Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com opcionais instalados.
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UM BELO LUGAR PARA SE ESTAR
Deixe-se levar pela tranquilidade do interior do Discovery Sport. O teto panorâmico banha a cabine com 
luz, enquanto as linhas horizontais e verticais arrojadas complementam as superfícies limpas e organizadas. 
Acrescente os materiais de acabamento premium adquiridos de fontes sustentáveis, e verá por que o passeio 
será sempre agradável para você e seus passageiros, tanto na estrada como na cidade.

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: R-Dynamic SE com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony e opcionais instalados. DESIGN 13



VOCÊ NO CENTRO DE TUDO
Focado na versatilidade acima de tudo, o interior foi projetado para atender aos desafios de um estilo de vida ativo. 
Ele combina um perfil dinâmico de 5 + 2 assentos com um interior moderno e espaçoso, equipado com duas telas 
e um novo console central. Isso garante que todos desfrutem de um ambiente refinado e luxuoso.

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: R-Dynamic SE com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony e opcionais instalados.14
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VERSATILIDADE

PARA O TIME INTEIRO RELAXAR
Ter um carro cheio de passageiros não é problema para o Discovery Sport. A configuração de 5 + 2 assentos 
agrega conforto e muita versatilidade. A função de deslizamento e reclinação da segunda fileira oferece 
ainda mais flexibilidade para que todos possam relaxar com seus dispositivos móveis, assistam a um filme 
ou simplesmente relaxem no conforto de seu próprio espaço.

Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony e opcionais instalados.
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VERSÁTIL COMO A SUA VIDA
O Discovery Sport ajuda você a carregar itens de todos os formatos e tamanhos com total facilidade. Toda a cabine tem espaço 
de sobra para você sempre ter lugar para colocar um celular ou outros itens pequenos. Há um prático e espaçoso porta-objetos, 
além de várias opções de soluções de armazenamento disponíveis na parte de trás. Por exemplo, o kit de retenção de bagagem 
serve para manter separadas as compras do mês e as bolsas de viagem.

Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony e opcionais instalados.

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. Consulte a Especificação Técnica anexa para obter mais informações.

7 ASSENTOS
VDA 

115 LITROS
TOTAL 

157 LITROS

6 ASSENTOS
VDA 

386 LITROS
TOTAL 

456 LITROS

5 ASSENTOS
VDA 

780 LITROS
TOTAL 

897 LITROS

4 ASSENTOS
VDA 

1.098 LITROS
TOTAL 

1.256 LITROS
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VERSATILIDADE

4 ASSENTOS
VDA 

939 LITROS
TOTAL 

1.076 LITROS

3 ASSENTOS
VDA 

1.256 LITROS
TOTAL 

1.435 LITROS

2 ASSENTOS
VDA 

1.574 LITROS
TOTAL 

1.794 LITROS
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FLEXIBILIDADE PARA TODOS
Versátil e prático: com carregamento sem fio, várias portas USB 
e o sistema de acessórios Click and Go, o Discovery Sport deixa a vida 
mais fácil e agradável. E o porta-malas espaçoso pode acomodar facilmente 
sua bagagem, compras ou qualquer outro item. Fique tranquilo e relaxe, 
não importa onde você esteja sentado ou o que deseje transportar.

Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony 
e opcionais instalados.



POTÊNCIA DE REBOQUE
Já tentou puxar um reboque em um campo enlameado? Felizmente, a consagrada capacidade 
de reboque do Discovery Sport responde prontamente às demandas mais difíceis. Como o nome 
sugere, o Assistente de Estabilidade de Reboque reduz automaticamente o torque ou aplica os 
freios em caso de oscilação, para dar mais estabilidade ao rebocar.

Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com opcionais instalados.
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PERFORMANCE E CAPACIDADE

OPÇÕES DE MOTORES
Nossa linha de motores significa que há opções para diferentes necessidades. Meticulosamente 
projetados, usam tecnologias avançadas para oferecer desempenho com suavidade, enquanto o 
sistema Stop/Start inteligente foi projetado para melhorar a eficiência do consumo de combustível 
e reduzir as emissões. Consulte as páginas 58 a 59 para saber mais.

Veículo mostrado: R-Dynamic SE na cor Vermelho Firenze com opcionais instalados.
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FÁCIL DE CHEGAR A QUALQUER LUGAR
Alguns momentos pedem que toda a capacidade de um Land Rover entre em ação. Como agora. Atravessar uma 
estrada enlameada pode assustar muita gente, mas o seu veículo conta com o Terrain Response 2. Um sistema 
automático que monitora as condições de condução e seleciona a configuração de terreno mais adequada para 
facilitar o trânsito em superfícies irregulares e instáveis. 

Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com opcionais instalados.





O Discovery Sport tem Tração Integral e Controle de Descida em Declives 
para enfrentar facilmente os terrenos mais difíceis. E o All-Terrain Progress 
Control (ATPC) ajuda você a manter uma velocidade constante nas condições 
mais desafiadoras. Você pode carregar bicicletas com facilidade no suporte 
montado no engate para reboque, enquanto o restante do equipamento vai 
para o porta-malas. São até 1.794 litros de espaço de sobra no porta-malas. 
Portanto, não importa a tarefa: seu veículo aceita o desafio.

Veículo mostrado: R-Dynamic SE na cor Vermelho Firenze com opcionais instalados.



DE VOLTA PELO CAMINHO MAIS LONGO
Não há nada como o desempenho de um Land Rover na estrada. Todo Discovery Sport possui um sistema de Vetorização de 
Torque por Frenagem que maximiza o controle e a dirigibilidade até mesmo nas curvas mais fechadas. Isso faz com que por 
meio da frenagem calculada das rodas internas na curva, você se mantenha firme na estrada. Não será uma surpresa se você 
quiser voltar para casa pelo caminho mais longo.

Veículo mostrado: R-Dynamic SE com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony e opcionais instalados.







TECNOLOGIA

SEU MUNDO NA PONTA DOS DEDOS
Num mundo tão acelerado, sabemos o quanto é importante estar sempre conectado. Por isso, o Discovery Sport traz uma 
série de tecnologias personalizáveis, como o Touch Pro, nosso sistema de infoentretenimento de última geração que fornece 
todas as informações de que você precisa, onde você precisa vê-las. A Tela Interativa do Motorista de 12,3" de alta definição 
mostra uma vasta quantidade de informações de condução e dados de segurança, além de um mapa em tela cheia e formas 
de usar o smartphone e outras mídias. Há até mesmo um sistema de reconhecimento de voz que pode ser usado para definir 
o destino de sua viagem ou fazer uma chamada telefônica, tudo para você manter os olhos na estrada à frente, ou seja, 
exatamente onde a sua atenção deve estar.

Os itens integrados 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. Consulte o Guia de Preços e Especificações anexo ou entre em 
contato com a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
Interior mostrado: R-Dynamic SE com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony e opcionais instalados. 33





SEMPRE CONECTADO
Ficar conectado nunca foi tão fácil. Seja para ouvir o último podcast ou encontrar 
o local perfeito para estacionar, nosso Pacote para Smartphone permite que você 
conecte os aplicativos do seu telefone à tela Touchscreen do Discovery Sport, para 
que você possa acessar sua opção de entretenimento em qualquer lugar. 

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: R-Dynamic SE com assentos de couro granulado 
Light Oyster/Ebony e opcionais instalados. TECNOLOGIA 35



COMO A MÚSICA FAZ 
VOCÊ SE SENTIR?
A música tem o poder de alterar o humor, evocar memórias e afetar o seu 
bem-estar. Ela pode te dar arrepios e fazer você chorar. É por isso que música 
e carros combinam tão bem. Sentado atrás do volante, ouvindo o seu artista, 
banda ou compositor favorito. É o seu espaço. Seu mundo.

Mas e se você pudesse fazer mais que simplesmente ouvir música? E se você 
pudesse senti-la, experimentá-la, mergulhar nela? E se você pudesse aproveitar 
mais a música e desfrutar de um maior senso de envolvimento acústico em seu 
Land Rover?

A Meridian™ Audio, com sede na Grã-Bretanha, é totalmente dedicada 
à experiência musical – a sensação verdadeira de estar lá. Seus sistemas de 
áudio premiados e projetados com precisão foram criados a partir de anos 
de pesquisas sobre psicoacústica (a ciência de como o cérebro humano 
percebe o som) para fornecer um desempenho tão realista que você sentirá 
cada batida, cada suspiro.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.36





1 | SISTEMA DE SOM
Acústica e faixa sonora excepcionais, com definição 
de alta qualidade através de 6 alto-falantes.

POTÊNCIA AMPLIFICADORA DE 180W PARA 6 ALTO-FALANTES

COM A MERIDIAN™, 
VOCÊ DESFRUTA MUITO MAIS
Não estamos falando apenas de aumentar os níveis de volume. Trata-se 
principalmente de gerenciar o palco sonoro, intensificar os níveis de 
profundidade, nitidez e realismo da música, usando uma combinação 
de tecnologia acústica avançada e alto-falantes estrategicamente 
posicionados para produzir uma plataforma de áudio perfeita para 
o interior do seu Land Rover. Portanto, onde quer que você esteja no 
veículo – assento do motorista, passageiro ou traseiro – com um sistema 
da Meridian, você terá a mesma experiência incrível. Cada batida do 
piano, cada toque da guitarra, explosão da trompa, refrãos e melodia 
se revelam com precisão e textura, exatamente como o artista pretendia. 
É uma experiência intimista, dramática e diferenciada, seja no off-road 
ou no trânsito da hora do rush. 
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2 | SISTEMA DE SOM MERIDIAN™
Sinta o ritmo da música com definição excepcional, agudos nítidos 
e graves profundos com este palco sonoro clássico para audiófilos. 
Pelo gerenciamento cuidadoso dos alto-falantes das portas, colocados 
mais próximos de seu assento, você desfrutará de um desempenho 
incrivelmente suave, nítido e sem interferências.

10 ALTO-FALANTES   1 SUBWOOFER   380W DE POTÊNCIA Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.

DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Ajusta os sinais de som para uma saída de áudio perfeita. Atuando como o maestro 
da orquestra, garante a harmonização perfeita entre os alto-falantes.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Este sistema exclusivo analisa o formato da cabine, a acústica e as características 
de ressonância de seu veículo para remover qualquer possível interferência de ruído. 
Seja ouvindo a sua banda ou audiolivro favorito, o som terá a maior nitidez possível. 
Exatamente como deveria ser.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Converte instantaneamente o formato do seu dispositivo de streaming em um método 
de reprodução otimizado, modelando-o para garantir que a reprodução seja tão suave 
e autêntica quanto a gravação original.

SUBWOOFER
O subwoofer de entrada dupla em um sistema de som Meridian proporciona um som 
grave mais profundo, rico e controlado.
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COMO TER DOIS OLHOS A MAIS
O Discovery Sport foi construído com as tecnologias e recursos de segurança mais avançados desenvolvidos até hoje para facilitar a locomoção pela 
cidade e o estacionamento, e tornam o ato de dirigir em autoestradas mais agradável. Por exemplo, o Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem 
aplica um torque corretivo ao volante para incentivar você a guiar seu veículo de volta à posição correta, caso você se você se desvie acidentalmente 
da faixa. É como se você tivesse mais dois olhos para corrigir o menor lapso.

Quanto mais você usar essas tecnologias, mais perceberá que elas não assumem o controle da sua direção; elas simplesmente ajudam a tirar o estresse 
do ato de dirigir. Não é bom? 

Interior mostrado: R-Dynamic SE com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony e opcionais instalados.

Os Sensores de Estacionamento Dianteiro e Traseiro 
ficam posicionados nos dois para-choques para 
facilitar as manobras.

O Controle de Cruzeiro e o Limitador de 
Velocidade permitem que o motorista mantenha 
a velocidade atual do veículo sem precisar usar 
o pedal do acelerador o tempo todo, o que ajuda 
a reduzir a fadiga do motorista. 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 ligadas ou desligadas 
facilmente conforme o desejo do motorista.

O Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem 
detecta se o veículo está saindo inadvertidamente da 
sua faixa e aplica um leve torque no volante para que 
o motorista leve o veículo de volta à posição certa.

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.

TECNOLOGIA 41





SEGURANÇA

SEGURANÇA DO INÍCIO AO FIM
De nada adianta nossos veículos terem uma reputação invejável de estilo, capacidade e versatilidade se não atenderem 
aos mais altos padrões de segurança. É por isso que eles são equipados com recursos como o Controle de Estabilidade 
Antirrolagem e a Assistência a Frenagens de Emergência, para ajudar você a agir a tempo em caso de imprevistos.

Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony e opcionais instalados.





FARÓIS LED PREMIUM
Assinatura DRL 4

Lavador dos faróis 8

Indicadores de Direção Animados dianteiros e traseiros 4

Assistente de Farol Alto Automático (AHBA) 8 *

4 Série   8 Opcional   – Indisponível.
*Item de série nos Pacotes de Especificações SE. 
Veículo mostrado: R-Dynamic SE na cor Vermelho Firenze com opcionais instalados.

ILUMINAÇÃO MAIS BRILHANTE
O Novo Discovery Sport vem de série com a nova iluminação LED dianteira e traseira e as Luzes de Circulação 
Diurna (DRL). Essa tecnologia produz um feixe de luz precisa e luminosidade próxima à da luz do dia para ajudar 
você a distinguir objetos mais facilmente. Assim, você não esforça demais os olhos, nem se cansa tão rápido como 
normalmente ocorre ao dirigir à noite. A iluminação LED Premium1 com assinatura DRL possui o dobro de LEDs 
para que você possa ver ainda mais detalhes no escuro. Nossas luzes não são apenas brilhantes, mas também 
funcionam de uma forma brilhante.

SEGURANÇA 45



As páginas a seguir trazem o passo-a-passo para você 
personalizar o seu Discovery Sport. Você tem várias opções: 
desde a versão e o motor até as cores internas e externas, 
rodas, acabamentos e aqueles toques especiais.

Comece pelo nosso configurador on-line em landrover.com.br

O DISCOVERY SPORT OFERECE UMA 
VARIEDADE EXCLUSIVA DE OPÇÕES 
DE PERSONALIZAÇÃO.

ETAPA 1 
ESCOLHA O MODELO

Se quiser especificar o seu próprio veículo, 
vá até a página 49, onde você poderá 
comparar os itens de série do Discovery 
Sport e do Discovery Sport R-Dynamic.

ETAPA 2 
ESCOLHA O MOTOR

Você pode escolher o motor 2.0 litros a diesel 
ou Flex:

50-5148-49
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ETAPA 3 
ESCOLHA O PACOTE 
DE ESPECIFICAÇÕES

Personalize seu Discovery Sport ainda mais 
com uma linha de pacotes de especificações 
premium projetados e criados para você.

ETAPA 4 
ESCOLHA O EXTERIOR

Há diversas opções de cores externas 
disponíveis para você expressar a sua 
verdadeira personalidade.

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR

Agora que você escolheu a sua versão, 
selecione uma combinação de cores 
para o interior.

ETAPA 6 
ESCOLHA OS ACESSÓRIOS 
LAND ROVER GEAR

Você tem à sua escolha uma variedade de 
acessórios para criar exatamente o veículo 
de que precisa.

68-7152-55 56-59 60-67
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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.
Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover.

1 | ESCOLHA O MODELO
Para ajudar você a escolher o Discovery Sport ou o Discovery Sport R-Dynamic, este guia traz os itens de série das duas versões, 
além dos recursos adicionais que você terá se escolher o Discovery Sport R-Dynamic.

Configure seu Discovery Sport em landrover.com.br

DISCOVERY SPORT S

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE
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ITENS DE SÉRIE

ITENS DO EXTERIOR
 – Vidro traseiro térmico
 – Limpadores de para-brisa com sensor de chuva
 – Assistente de Estabilidade de Reboque (TSA)
 – Ganchos de recuperação dianteiros e traseiros
 – Lanterna(s) de neblina traseira(s)
 – Acendimento automático dos faróis
 – Retrovisores externos com aquecimento, 
rebatimento elétrico, função antiofuscante 
automática* e luzes de aproximação

 – Nivelamento Automático dos Faróis
 – Faróis de LED Premium com assinatura DRL
 – Entradas de ar laterais na cor da carroceria
 – Capas dos retrovisores das portas na cor 
da carroceria.

RODAS E PNEUS
 – Rodas de 18" Estilo 5075, 5 raios divididos, 
Gloss Sparkle Silver.

ITENS DO INTERIOR
 – Luz do porta-malas
 – Amarrações para bagagem no porta-malas
 – Cobertura do porta-malas
 – Porta-copos dianteiros duplos com tampa
 – Porta-óculos no console superior

 – Console central com apoio de braço
 – Luzes da área dos pés
 – Iluminação no console superior
 – Para-sóis com espelhos de cortesia e iluminação
 – Alças de apoio dianteiras e traseiras
 – Retrovisor interno antiofuscante automático
 – Iluminação Ambiente
 – Ar-condicionado de duas zonas com saídas de ar 
para a segunda fileira de assentos.

ASSENTOS E 
ACABAMENTO INTERNO
 – 5 assentos
 – Coluna de direção com ajuste manual
 – Revestimento do teto Light Oyster
 – Assentos dianteiros elétricos com 12 modos 
de ajuste

 – Acabamento Gloss Black
 – Frisos do console central em Noble Chrome
 – Volante em couro
 – Assentos de couro granulado.

DINÂMICA
 – Efficient Driveline 
 – Terrain Response 2
 – All Terrain Progress Control (ATPC)
 – Saída em Baixa Tração
 – Controle de Descida em Declives (HDC)
 – Vetorização de Torque por Frenagem
 – Auxílio de Saída em Aclives
 – Direção com Assistência Elétrica (EPAS)
 – Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC)
 – Controle Eletrônico de Tração (ETC)
 – Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC)
 – Freio de Estacionamento Elétrico (EPB).

INFOENTRETENIMENTO
 – Touch Pro 10"
 – Tomadas 12V
 – Conectividade Bluetooth®
 – Sistema de Som
 – Mostradores analógicos com tela TFT central.

ASSISTÊNCIA 
AO MOTORISTA
 – Controle de Cruzeiro e Limitador de Velocidade
 – Monitor de Fadiga do Motorista
 – Assistente de Manutenção de Faixa
 – Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
 – Câmera Traseira.

SEGURANÇA
 – ISOFIX no assento traseiro
 – Botão de travamento/destravamento de todas as 
portas na porta do motorista

 – Botão Start
 – Assistência a Frenagens de Emergência
 – Sistema Antitravamento dos Freios (ABS)
 – Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD).

CONVENIÊNCIA
 – Tomadas elétricas 12 V dianteira e traseira com 
entrada USB na dianteira.

*Retrovisor antiofuscante automático somente no lado do motorista. 
A marca e os logotipos Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de uma dessas marcas pela Land Rover está sob licença. Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 1 
ESCOLHA O MODELO

RECURSOS DO R-DYNAMIC SE ALÉM DOS ITENS DE SÉRIE
 – Rodas de 20" com 5 raios divididos Estilo 5089, 
Gloss Black

 – Assinatura DISCOVERY do capô e tampa do  
porta-malas em Gloss Black

 – Grade dianteira com acabamento Gloss Black 
e moldura em Gloss Black

 – Pacote Black Exterior (Black Pack) – consulte 
a página 55

 – Para-choques dianteiros e traseiros em estilo 
R-Dynamic

 – Assentos de couro granulado Ebony com 
costura Mars Red

 – Acabamento Titanium Mesh
 – Paddle-shifters na cor Preta

 – Revestimento do teto Ebony
 – Soleiras metálicas com inscrição R-Dynamic
 – Emblema R-Dynamic.
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2 | ESCOLHA O MOTOR

QUAL MOTORIZAÇÃO É A IDEAL PARA VOCÊ?
Os motores flex e a diesel oferecem, cada qual, diferentes vantagens para as necessidades de cada cliente.

Os motores diesel oferecem melhor economia de combustível em distâncias mais longas e produzem mais torque, sendo ideais 
para viagens mais longas, viagens por rodovia, reboque ou off-road. Nossos novos motores diesel apresentam tecnologias tão 
avançadas que os tornam tão limpos quanto os motores flex, mas também emitem menos CO2.

Normalmente, os motores flex são mais potentes e têm rotações mais altas, o que pode proporcionar uma experiência de 
condução mais envolvente e esportiva. Eles são mais refinados e adequados para viagens mais curtas e o para-e-onda do trânsito.

Configure seu Discovery Sport em landrover.com.br
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 2 
ESCOLHA O MOTOR

MOTOR FLEXMOTOR DIESEL

D180

Automático com Tração Integral

O motor 2.0 litros 4 cilindros Turbodiesel com 180 cv 
produz 430 Nm de torque e é otimizado para oferecer 
um rendimento excepcional.
 – A injeção direta de combustível common-rail de alta pressão, 
a distribuição variável do tempo de abertura das válvulas e um 
intercooler de alta eficiência refrigerado a água trabalham em 
conjunto para uma combustão limpa e eficiente.

 – Os 430 Nm de torque são alcançados numa faixa de rotação ampla, 
entre 1.750 e 2.500 rpm, o que se traduz em desempenho acessível 
e forte aceleração.

 – O motor possui um turbocompressor de geometria variável que se 
adapta à mudança do fluxo dos gases de escape para proporcionar 
torque elevado em toda a faixa de giros, e uma capacidade de resposta 
uniforme, progressiva e que reduz o atraso conhecido como “turbo lag”.

P250

Automático com Tração Integral

O motor 2.0 litros 4 cilindros Turbo flex com 249 cv produz 
365 Nm de torque com economia e dirigibilidade incríveis.
 – O sistema inteligente de elevação das válvulas continuamente variável (CVVL) 
varia a medida da abertura das válvulas de admissão para reduzir as perdas 
de pressão do motor. Isso permite que o motor “respire” com o máximo de 
eficiência, otimizando a potência e o torque.

 – O CVVL funciona em conjunto com o duplo comando de válvulas 
independente para garantir máxima flexibilidade de operação, resultando 
em um excelente nível de potência e economia de combustível em toda a 
faixa de rotação.

 – Para garantir aceleração e capacidade de ultrapassagem excelentes, 
o torque máximo fica disponível entre 1.400 e 4.500 rpm.

 – O turbocompressor helicoidal é alimentado por um coletor de escape 
integrado que aumenta a transferência de energia para a turbina, reduzindo 
significativamente o “turbo lag” e aumentando a resposta do motor.
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3 | ESCOLHA O PACOTE DE ESPECIFICAÇÕES
Há uma série de cores externas, conjuntos de cores e especificações para personalizar ainda mais o seu Discovery Sport.

Configure seu Discovery Sport em landrover.com.br

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.
Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover.

R-DYNAMIC SES SE

52



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

ETAPA 3 
ESCOLHA O PACOTE DE ESPECIFICAÇÕES

S SE

RODAS  – Rodas de 18" Estilo 5075, 5 raios divididos, Gloss Sparkle Silver.  – Rodas de 20" Estilo 5089, 5 raios divididos, Gloss Silver
Quando o R-Dynamic for especificado:
 – Rodas de 20" Estilo 5089, 5 raios divididos, Gloss Black.

ILUMINAÇÃO EXTERNA  – Faróis de LED Premium com assinatura DRL
 – Indicadores de Direção Animados dianteiros e traseiros.

 – Faróis de LED Premium com assinatura DRL
 – Indicadores de Direção Animados dianteiros e traseiros
 – Assistente de Farol Alto Automático (AHBA).

CONVENIÊNCIA  – Retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, função antiofuscante automática* 
e luzes de aproximação

 – Retrovisor interno antiofuscante automático
 – Tampa do porta-malas com abertura elétrica.

 – Retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, função antiofuscante automática*
 – Retrovisor interno antiofuscante automático
 – Tampa do porta-malas com abertura elétrica.

ASSENTOS  – Assentos de couro granulado
 – Assentos dianteiros elétricos com 12 modos de ajuste e apoios de cabeça com 2 modos 
de ajuste manual.

 – Assentos de couro granulado
 – Assentos dianteiros elétricos com 12 modos de ajuste e memória, e apoios de cabeça com 
2 modos de ajuste manual

Quando o R-Dynamic for especificado:
 – Assentos de couro granulado Ebony com costura Mars Red.

INFOENTRETENIMENTO  – Touch Pro 10"
 – Mostradores analógicos com tela TFT central
 – Sistema de Som
 – Navegação Pro
 – Pacote para smartphone compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay®.

 – Touch Pro 10"
 – Tela Interativa do Motorista
 – Sistema de Som Meridian™
 – Navegação Pro
 – Pacote para smartphone compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay®.

ASSISTÊNCIA 
AO MOTORISTA

 – Controle de Cruzeiro e Limitador de Velocidade 
 – Câmera Traseira.

 – Controle de Cruzeiro e Limitador de Velocidade 
 – Pacote de Estacionamento conta com Monitor de Saída Livre, Park Assist, 
Sensores de Estacionamento 360° e Monitor de Tráfego em Ré.

*Retrovisor antiofuscante automático somente no lado do motorista.
Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 3 
ESCOLHA O PACOTE DE ESPECIFICAÇÕES

Assinatura no capô e grade dianteira em Gloss Black Acabamento da tampa do porta-malas em Gloss Black Capas dos retrovisores das portas em Gloss Black

PACOTE BLACK EXTERIOR R-DYNAMIC SE

O visual extraordinário do Discovery Sport R-Dynamic SE fica ainda melhor com o 
Pacote Black Exterior (Black Pack). Emblemas do capô e do porta-malas, grade dianteira, 
seções inferiores dos para-choques, ponteiras do escapamento e capas dos retrovisores 
têm acabamento em Gloss Black para realçar o visual agressivo.

Veículo mostrado: SE R-Dynamic na cor Vermelho Firenze com opcionais instalados. 55



4 | ESCOLHA O EXTERIOR

SEU TETO
O teto panorâmico fixo valoriza o interior do veículo e o preenche com luz natural, 
proporcionando uma vista limpa do ambiente ao redor.

Configure seu Discovery Sport em landrover.com.br

SELECIONE A COR
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. As cores metálicas 
opcionais têm um acabamento brilhante e atraente. Já as nossas cores metálicas 
Premium opcionais enriquecem a cor e a intensidade do acabamento para dar 
ao seu veículo uma presença ainda mais assertiva.

Teto panorâmico fixo na cor da carroceria (série)
Azul Byron (Metálica)

Branco Fuji (Sólida)
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

Branco Yulong (Metálica)

ETAPA 4 
ESCOLHA O EXTERIOR

Prata Indus (Metálica) Cinza Eiger (Metálica)

Vermelho Firenze (Metálica) Preto Santorini (Metálica)
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Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover.

RODAS DE 18" ESTILO 5075
5 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS SPARKLE SILVER

SUAS RODAS
Há 3 estilos de rodas à sua escolha, com tamanhos de 18" até 20". 
Com design diferenciado, cada estilo agrega uma personalidade 
própria ao visual do veículo.

Configure seu Discovery Sport em landrover.com.br

58



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

ETAPA 4 
ESCOLHA O EXTERIOR

RODAS DE 20" ESTILO 5089
5 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS SILVER

RODAS DE 20" ESTILO 5089
5 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS BLACK
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5 | ESCOLHA O INTERIOR

Assentos da segunda fileira com reclinação e deslizamento

Esses assentos podem movimentar-se até 160 mm para a frente e para trás, dando 
flexibilidade de espaço para a bagagem ou para maximizar o espaço reservado às pernas dos 
passageiros. Os assentos também podem ser reclinados para oferecer ainda mais conforto.

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

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR

Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover.

5 + 2 assentos

Se quiser ainda mais versatilidade, você poderá solicitar uma terceira fileira de assentos 
integrados. Esses assentos são ideais para crianças e adolescentes, ou para adultos em 
curtas distâncias.

Eles são facilmente acessados ao rebater e deslizar os assentos da segunda fileira para 
a frente. Quando dobrados, os assentos da terceira fileira deixam um piso plano no  
porta-malas, como num modelo de 5 assentos.
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A B C D

CORES EBONY
(página 64)

LIGHT OYSTER
(página 64)

EBONY/COSTURA MARS RED
(página 65)

LIGHT OYSTER/EBONY COSTURA 
LIGHT OYSTER

(página 65)

CORES INTERIORES
Cor dos assentos Ebony Light Oyster Ebony Light Oyster
Carpet Ebony Ebony Ebony Ebony

MODELO C
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Discovery Sport S 4 8 – –
Discovery Sport SE 4 8 – –
Discovery Sport R-Dynamic SE – – 4 8

COR EXTERNA
Branco Fuji 6 6 6 6

Branco Yulong ˘ 6 ˘ 6

Prata Indus ˘ 6 ˘ 6

Cinza Eiger 6 ˘ 6 ˘

Vermelho Firenze ˘ 6 ˘ 6

Azul Byron 6 ˘ 6 ˘

Preto Santorini ˘ 6 ˘ ˘

A função da tabela acima é servir como um guia. Entre em contato com a Concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.

4 Série   8 Opcional   6 Combinação disponível   – Indisponível   ˘ Combinação “Designer’s Choice”.

ESCOLHA O INTERIOR – COMBINAÇÕES DE CORES
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 5 
ESCOLHA O 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 Noble Chrome Ebony Ebony
B Light Oyster Ebony Light Oyster Ebony Noble Chrome Ebony Light Oyster
C Ebony com costura Mars Red Ebony com costura Mars Red Ebony Ebony Noble Chrome Ebony com costura Mars Red Ebony

D Light Oyster/Ebony com costura Light Oyster Ebony com acabamento 
Light Oyster Ebony Ebony Noble Chrome Ebony com costura Light Oyster Light Oyster
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DISCOVERY SPORT 
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR
A cabine do Discovery Sport incorpora um ambiente contemporâneo 
e extremamente elegante, onde linhas arrojadas e o mais alto nível de 
conforto criam um espaço onde você, sua família e seus amigos vão 
querer passar o tempo. Há opções de cores para todos os gostos.

Interior mostrado: Discovery Sport S com assentos de couro granulado Ebony e acabamento Gloss Black.

Interior mostrado: Discovery Sport SE com assentos de couro granulado Light Oyster e acabamento 
Gloss Black.

Os interiores mostrados são meramente ilustrativos e podem não representar a especificação completa do modelo.

Ebony

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

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR

Interior mostrado: Discovery Sport R-Dynamic SE com assentos de couro granulado Ebony com costura 
Mars Red e acabamento Titanium Mesh.

Interior mostrado: Discovery Sport R-Dynamic SE com assentos de couro granulado Light Oyster/Ebony 
com costura Light Oyster e acabamento Titanium Mesh.

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC 
COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR
Duas combinações de cores estão disponíveis exclusivamente 
no Discovery Sport R-Dynamic. O visual é realçado pela costura 
exclusiva dos assentos e do apoio para cabeça.

Light Oyster/Ebony com costura Light Oyster

Ebony com costura Mars Red
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR

Acabamento Gloss Black Acabamento Titanium Mesh

SEUS ACABAMENTOS INTERIORES
Agora que você escolheu a sua versão, selecione a combinação perfeita de cores do interior. 
Há duas opções de acabamentos e revestimentos para deixar o seu veículo ainda mais personalizado.

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
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6 | ESCOLHA OS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR
Uma linha de acessórios elegantes, resistentes e práticos está disponível para você personalizar ainda mais o seu Discovery Sport. 
Eles podem ser adquiridos na Concessionária Land Rover e adicionados em qualquer fase durante a vida útil do veículo, e não só 
quando ele é novo. Naturalmente, os acessórios Land Rover são projetados, testados e fabricados com os mesmos padrões de 
exigência dos equipamentos originais instalados em seu veículo.

Para obter mais informações e uma lista completa de opcionais e acessórios Land Rover Gear, configure seu Discovery Sport em 
landrover.com.br

Veículo mostrado: R-Dynamic SE na cor Vermelho Firenze, equipado com Caixa de Teto para Bagagem e Estribos Laterais Fixos, com opcionais instalados.68



Estribos Laterais Fixos

Assento de lazer na tampa do porta-malas

FUNÇÃO E TECNOLOGIA

Assento de Lazer na Tampa do Porta-malas 
O assento de lazer removível na tampa do porta-malas é uma solução prática 
de aproveitamento da borda da tampa para uso ocasional. Posicionado sobre 
a retenção da tampa no piso do porta-malas, ele inclui uma bolsa da marca 
Land Rover que pode ser presa no encosto do assento da segunda fileira, 
criando uma solução prática quando não estiver em uso.
Persianas 
Janelas laterais – Segunda fileira 
Janelas laterais – Terceira fileira 
Fáceis de instalar ou remover, as persianas aumentam o conforto e protegem 
os passageiros do calor e da luz solar.

Para-sol do para-brisa 
O para-sol do para-brisa possui tratamento UV que filtra os raios solares 
e ajuda a manter o interior do veículo fresco em situações de clima quente.
Refrigerador/Caixa Térmica no Apoio de Braço Central 
Para refrigerar ou aquecer alimentos e bebidas, também serve 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 
viagens longas com a família.

ESTILO EXTERIOR

Estribos laterais fixos1 

Os estribos laterais facilitam a entrada e a saída do veículo, bem como 
o acesso ao teto. Com acabamento das bordas em aço inoxidável Bright 
e tapete de borracha.
Capas dos retrovisores – Noble Chrome 
As capas dos retrovisores em Noble Chrome valorizam o estilo exterior do 
Discovery Sport. Uma atualização elegante que complementa as diversas 
opções de acabamento exterior.

Estribos tubulares de acabamento Bright1 
Os estribos tubulares de aço inoxidável ultrapolido criam um visual 
de inspiração off-road para complementar o design exterior do veículo.
Friso lateral de acabamento Bright2 
Embeleza a lateral do veículo e oferece proteção para as portas contra 
danos acidentais causados por veículos aos lados.

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo.
1A instalação de degraus ou estribos laterais pode afetar a capacidade off-road do veículo.  2Não compatível com o Wade Sensing.
As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site 
landrover.com.br ou consulte a Concessionária Land Rover mais próxima.

ETAPA 6 
ESCOLHA OS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR
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Sistema de lavagem portátil

Soleiras das portas – com iluminação

ESTILO INTERIOR

Capas esportivas para pedais 
As capas esportivas para pedais de aço inoxidável e acabamento Bright são 
fáceis de instalar e possuem fixações ocultas para deixar o visual limpo.
Paddle-shifters – Alumínio/Alumínio Vermelho 
Complete a aparência de seu volante com os paddle-shifters de alumínio 
premium polido à máquina, anodizados e escovados à mão para proporcionar 
resistência excepcional ao desgaste com um acabamento premium.

Soleiras das portas – com iluminação 
Soleiras das portas com o nome Discovery iluminado para os lados do 
motorista e do passageiro dianteiro.
Tapetes Premium 
Conjunto de tapetes luxuoso e personalizado de pilha profunda de 780 gm2, 
com apoios à prova d’água, para dar um toque de acabamento refinado 
ao interior.

PRODUTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Forro acolchoado do porta-malas 
Forro personalizado que cobre e protege todas as áreas acarpetadas do 
porta-malas, incluindo o piso, os encostos dos assentos da segunda fileira 
e as paredes laterais do compartimento. Feito de tecido acolchoado macio 
com um tapete de borracha integral e protetor de para-choque removível, 
é fácil de limpar e, por isso, é ideal para proprietários que transportam cães 
ou outros animais regularmente no porta-malas do veículo.
Pote de água resistente a derramamento 
Solução conveniente para uso em transporte ou fora do veículo, o pote de 
água resistente a derramamento incorpora um recurso de design inteligente, 
que direciona a água ao centro do pote quando a água é agitada, sendo 
ideal para proprietários que costumam transportar cães ou outros animais 
no veículo.
Sistema de lavagem portátil 
Feito para uso fora do veículo, o sistema de lavagem portátil oferece uma 
solução conveniente para lavar animais de estimação ou equipamentos, 
de bicicletas a roupas de mergulho, antes do embarque. Dependendo da 
configuração selecionada, o sistema de lavagem portátil fornecerá um fluxo 
de água contínuo de, no mínimo, dois minutos através de um acessório 
semelhante a uma mangueira de chuveiro. O sistema dispensa baterias ou 
eletricidade externa, pois utiliza a pressão obtida pelo abastecimento em 
uma torneira. Uma bomba manual integrada permite que o usuário pressurize 
o sistema em caso de enchimento em um tanque de água longe de casa. 
Com tampa e alça com a marca Land Rover.

Caixa dobrável para transporte de animais de estimação 
A caixa dobrável é um meio seguro e confortável para transportar animais 
de estimação, sendo ideal para proprietários que transportam cães ou outros 
animais regularmente no porta-malas do veículo. As alças de transporte e os 
cantos são reforçados e têm acabamento premium, com um bolso lateral para 
a colocação prática de outros acessórios do animal ou itens pequenos.
Rampa de acesso para animais de estimação 
A rampa de acesso foi projetada com as dimensões e o ângulo ideais para 
permitir a entrada do animal de estimação sem ter de levantá-lo. Uma solução 
excelente para proprietários que costumam transportar cães ou outros 
animais no porta-malas do veículo.

1Quando o divisor de bagagem de altura total ou meia altura estiver instalado na configuração 5 + 2 assentos, os assentos da 3ª fileira não poderão ser usados.   
2Os trilhos e o bagageiro de teto são necessários para todos os acessórios montados no teto dos veículos Land Rover.   
3Capacidade de carga máxima permitida menos o peso do acessório instalado no teto.  4A capacidade máxima de carga/carga útil é igual à capacidade de carga do acessório montado no teto.
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Acesse accessories.landrover.com/br/pt para mais informações.

ETAPA 6 
ESCOLHA OS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR

Suporte para bicicleta montado sobre o estepe

Divisor de bagagem do porta-malas

PROTEÇÃO INTERIOR

Bandeja de Revestimento do Porta-malas  
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.
Tapete de borracha 
À prova d’água, o tapete de borracha ajuda a proteger o carpete do porta-
malas contra sujeira em geral.
Tapetes Luxury 
Conjunto de tapetes luxuoso e personalizado de pilha profunda de 2.050 gm2, 
com apoios à prova d’água, para dar um toque de acabamento refinado 
ao interior.

Divisor de bagagem1 – Altura total ou meia altura 
Projetado para impedir que a bagagem invada o habitáculo. O design do 
divisor de bagagem foi otimizado para a funcionalidade de rebatimento 
dos assentos da segunda fileira.
Divisor de bagagem do porta-malas 
O divisor pode ser instalado na partição do porta-malas para separá-lo 
em duas seções.

TRANSPORTE

Suporte para bicicleta no engate para reboque 
O suporte para bicicleta no engate para reboque apresenta um mecanismo 
de encaixe para instalação/desinstalação rápida do engate com uma só 
mão e pode ser inclinado para longe do veículo por meio de um pedal para 
facilitar o acesso à tampa do porta-malas. A tampa do porta-malas pode ser 
destravada com o suporte na posição acionada ou rebatida. Fabricado em 
alumínio e outros materiais leves, o suporte para bicicletas também dispõe 
de iluminação traseira e suporte da placa de licença, e possui trava de 
segurança. O suporte possui um mecanismo de rebatimento/deslizante para 
facilitar o armazenamento quando não estiver em uso. Uma funcionalidade de 
suporte com catraca garante que as bicicletas fiquem presas com segurança. 
Capacidade de carga máxima de 40 kg para 2 bicicletas e de 51 kg para 3 
bicicletas (máximo de 20 kg por bicicleta).
Suporte de teto para bicicleta2 
O suporte para bicicleta travável montado no teto foi desenvolvido para 
transportar uma única bicicleta de até 20 kg.
Caixa de Teto para Bagagem 2 3 
Caixa para bagagem montada no teto, com acabamento Gloss Black. 
Abre de ambos os lados e pode ser travada para dar segurança. 
Inclui suporte de fixação para fixação rápida e fácil das barras de teto. 
Dimensões externas: 1.750 mm de comprimento, 820 mm de largura, 
450 mm de altura. Volume 410 litros. Carga útil máxima 75 kg.

Suporte para Equipamentos Esportivos Aquáticos2 4 
Para prancha de windsurf, canoa ou caiaque. 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 kg.
Suporte para Esqui/Snowboard2 4 
Pode transportar quatro pares de esquis ou duas pranchas de snowboard 
e possui trilhos deslizantes para facilitar o carregamento, além de ser travável 
para maior segurança. Carga útil máxima 36 kg.

Tome sempre cuidado para não exceder a capacidade de carga máxima do teto.
Objetos colocados acima da antena de satélite do teto podem reduzir a qualidade do sinal recebido pelo veículo e prejudicar os sistemas de rádio e navegação 
por satélite, se instalados.
As opções especificadas podem afetar a eficiência do veículo e os preços podem ser afetados conforme a política fiscal local. Configure o seu veículo no site 
landrover.com.br ou consulte a Concessionária Land Rover mais próxima.
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O MUNDO LAND ROVER
Seu Land Rover foi projetado e desenvolvido para ajudar você 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

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

Siga-nos:
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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

THE LAND ROVER LIFESTYLE COLLECTION

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

REVISTA ONELIFE

74



Integridade. Coragem. Orgulho. Estes são os valores que a Land Rover compartilha com 
seus parceiros. Sejam os Invictus Games, a Virgin Galactic 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

PARCERIAS DE MARCAS

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

Siga-nos:

PARCERIAS HUMANITÁRIAS
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Jaguar Land Rover Limited 
Sede: Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, 
Reino Unido.

Registrado na Inglaterra: Nº 1672070

landrover.com.br

© Jaguar Land Rover Limited 2019. 1L5502010000BBRPT01P

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 a Concessionária Land Rover mais próxima 
ou pesquise “Propriedade Land Rover”.

ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA LAND ROVER
A Assistência Rodoviária Land Rover presta socorro em emergências automotivas que vão 
desde a imobilização por quebra ou acidente até pequenas emergências, como pneus 
furados. Você pode contar com a nossa assistência rodoviária, 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 Rodoviária 
Otimizada Land Rover”.

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 Concessionária Land Rover mais próxima mais 
próxima ou pesquise “Financiamento Land Rover”.

FROTAS E VENDAS CORPORATIVAS
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 isso da 
forma mais fácil e com a melhor relação custo-benefício para os negócios.

Para mais detalhes, pesquise “Land Rover Frotas e Corporativo”.

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 talvez não possam ser adquiridas no seu país. Verifique a disponibilidade de cores 
e especificações atuais na Concessionária Land Rover mais próxima. 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. Informações e imagens 
exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo tela Touchscreen, telas de aplicativos ou sequências, 
estão sujeitas a atualizações regulares de software, controle de versão e outras alterações de sistema/visual 
dependendo das opções selecionadas.
A Land Rover recomenda exclusivamente o lubrificante Castrol EDGE Professional.
Veículo mostrado na capa, contracapa e à esquerda: R-Dynamic SE na cor Vermelho Firenze com 
opcionais instalados.





NOVO DISCOVERY SPORT
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MOTORES
Escolha o motor Ingenium 2.0 ideal: a diesel ou flex. Ambos os motores são projetados para 
uma fazer uma combustão limpa e eficiente, e são equipados com tecnologia Stop/Start.

Configure seu Discovery Sport em landrover.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIESEL FLEX

MOTORIZAÇÃO D180 P250
Transmissão Automática Automática
Sistema de transmissão Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD)
Potência máxima (cv/rpm) 180 / 4.000 249 / 5.500
Torque máximo (Nm /rpm) 430 / 1.500-3.000 365 / 1.400-4.500
Capacidade (cc) 1.999 1.997
N° de cilindros/válvulas por cilindro 4 / 4 4 / 4
Layout dos cilindros Transversal Transversal
Diâmetro/curso (mm) 83 / 92,35 83 / 92,29
Taxa de compressão (:1) 15,5 +/- 0,5 10,5 +/- 0,5

COMBUSTÍVEL 
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros) 65 67
Fluido de Escape de Diesel (DEF) – útil (litros) 17 –

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.
Para obter mais informações e configurar seu veículo, acesse landrover.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIESEL FLEX

PERFORMANCE D180 P250
Assentos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h 9,7 / 10,1 7,6 / 7,8
Velocidade máxima (km/h) 202 / 201 225 / 224

FREIOS
Tipo dianteiro Pinça deslizante com pistão único. Discos leves Pinça de pistões opostos. Discos leves

Diâmetro dianteiro (mm) 325 (rodas de 17")  
349 (rodas de 18” a 21") 349

Tipo traseiro Pinça deslizante com pistão único. Discos leves Pinça deslizante com pistão único. Discos leves
Diâmetro traseiro (mm) 300 / 325 300 / 325
Diâmetro do freio de estacionamento (mm) 300 / 325 300 / 325

PESOS (kg)*
Assentos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Peso Descarregado (UE)** 1.948 / 2.028 1.939 / 2.017
Peso Descarregado (DIN)† 1.873 / 1.953 1.864 / 1.942
Peso Bruto do Veículo (GVW) 2.590 / 2.750 2.550 / 2.700

REBOQUE (kg)
Assentos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Reboque sem freios 750 750
Reboque máximo Até 2.500 Até 2.000
Ponto de engate máximo (peso da ponta) 100 100
Combinação de peso máximo de veículo e reboque 5.090 / 4.950 4.550 / 4.700

TRANSPORTE DE TETO (kg)
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto) 75 75

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



DIMENSÕES E CAPACIDADES

Comprimento total 4.597 mm

Comprimento atrás  
da segunda fileira 967 mm

Comprimento atrás  
da primeira fileira 1.824 mm

Distância entre os eixos 2.741 mm

Largura 2.069 mm, retrovisores rebatidos 
Largura 2.173 mm com retrovisores abertos

Bitola traseira 
1623,0 mm – 1642,7 mm

Bitola dianteira 
1625,2 mm** – 1635,6 mm

Largura do 
porta-malas 

1.323 mm

Altura 
1.727 mm

*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. As figuras representam os assentos totalmente para 
frente e não rebatidos.  **Com os motores P250, a bitola dianteira será de 1625,6 mm a 1635,6 mm.  †Os números entre parênteses representam somente os veículos R-Dynamic.
A instalação de estribos tubulares ou estribos laterais pode afetar a capacidade off-road do veículo.

Altura padrão
Com antena de teto 1.727 mm

Altura livre
Altura máxima do teto traseiro/dianteiro com teto 
padrão 1.003 mm / 984 mm
Altura máxima para a cabeça nos assentos dianteiros 
com teto panorâmico 1.049 mm / 1.013 mm

Espaço para as pernas
Espaço dianteiro máximo para as pernas 993 mm  
Espaço traseiro máximo para as pernas na segunda 
fileira 968 mm 
Espaço traseiro máximo para as pernas na terceira 
fileira 655 mm

Capacidade do porta-malas
Altura 757 mm, Largura 1.323 mm 
Largura do porta-malas entre os arcos 1.107 mm 
5 assentos
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira  
VDA* 1.574 litros, Total** 1.794 litros 
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira  
VDA* 963 litros, Total** 1.179 litros
5 + 2 assentos
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira  
VDA* 1.451 litros, Total** 1.651 litros 
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira  
VDA* 840 litros, Total** 1.036 litros 
Volume máximo do porta-malas atrás da terceira fileira  
VDA* 115 litros, Total** 157 litros

Distância de obstáculos
Altura padrão 212 mm

Diâmetro de giro
Meio-fio a meio-fio 11,8 m 
Parede a parede 12,14 m 
Voltas de batente a batente 2,31

Profundidade de travessia
Profundidade máxima de travessia 600 mm

A B C
Ângulo de ataque Ângulo de sobreposição Ângulo de saída

Off-road† 25,0° (22,8°) 20,6° 30,2° (28,2°)


