
NOVO RANGE ROVER SV



A Divisão de Veículos Especiais apresenta o melhor da Land Rover com 
uma gama exclusiva de modelos e projetos com engenharia exclusiva.

NOVO RANGE ROVER SV

TEMA SV INTREPID

TEMA SV SERENITY

HÍBRIDO PLUG-IN

V8 E HÍBRIDO LEVE



NOVO RANGE ROVER SV MONTE O SEU

O RANGE ROVER MAIS 
SOFISTICADO QUE JÁ SURGIU
O novo e excepcional Range Rover SV oferece mais opções, acabamento 
aprimorado e aprimoramentos táteis para quem busca a verdadeira 
exclusividade. É um luxo que se pode tocar e ver.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-3


NOVO RANGE ROVER SV

EXCLUSIVO E DISTINTO
Os elementos exteriores exclusivos do Range Rover SV incluem para-choque dianteiro distinto 
e design exclusivo da grelha, bem como detalhes exteriores metalizados. Um novo emblema 
de cerâmica branca com roundel SV preto fornece a marca da exclusividade.



NOVO RANGE ROVER SV

CONFORTO ÚNICO
O interior em couro Semi-anilina com bordados distintos pode ser aprimorado com couro 
Semi-anilina ou Ultrafabrics™ sem couro. As cores exclusivas e os perfis de espuma do 
assento proporcionam o máximo de conforto e um ambiente verdadeiramente luxuoso.



NOVO RANGE ROVER SV

LINDAMENTE HARMONIZADO
Uma gama de novos revestimentos e acabamentos requintados com marchetaria, seções de metal ou relevos 
em mosaico demonstram atenção meticulosa aos detalhes. Este foco se estende ao amortecimento, escultura e 
bordados dos assentos. Esses elementos exclusivos oferecem maior conforto e uma aparência limpa e moderna.



NOVO RANGE ROVER SV MONTE O SEU

EXCLUSIVO DO RANGE ROVER SV
Os controles principais têm acabamento em cerâmica Gloss White de série, com uma alternativa Satin Black 
também disponível. As exclusivas telas de Entretenimento Traseiro de 13,1" opcionais da SV e os fones de 
ouvido SV aprimorados proporcionam a melhor experiência de cinema na estrada.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-7


NOVO RANGE ROVER SV TEMA SV INTREPID MONTE O SEU

TEMA SV INTREPID
Dinâmico. Discreto por natureza.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-8


NOVO RANGE ROVER SV TEMA SV INTREPID

A ESCOLHA DINÂMICA
Os detalhes externos metalizados Antracite com Graphite Atlas combinam com a 
inscrição exclusiva Range Rover, tornando o tema do SV Intrepid ainda mais marcante.



NOVO RANGE ROVER SV TEMA SV INTREPID

VERDADEIRAMENTE SEU
Os detalhes interiores únicos, incluindo revestimentos, acabamentos e controles em cerâmica Satin Black 
exclusivos, contribuem para o apelo incontestável do SV Intrepid. A opção sustentável Ultrafabrics™ sem 
couro oferece um acabamento macio, flexível e forte numa paleta de cores exclusiva em dois tons.



NOVO RANGE ROVER SV TEMA SV INTREPID MONTE O SEU

DETALHES EXCLUSIVOS
Os acabamentos em Moonlight Chrome complementam os controles em 
cerâmica Satin Black. Os assentos SV com perfuração retangular exclusiva 
melhoram a sensação esportiva do veículo.

Acabamento Satin Dark Woven Mesh disponível em meados de 2022.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-11


NOVO RANGE ROVER SV TEMA SV SERENITY

TEMA SV SERENITY
Puro luxo com detalhes sutis para enfatizar sua exclusividade.

MONTE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-12


NOVO RANGE ROVER SV TEMA SV SERENITY

FOCO NO LUXO
Os detalhes externos do tema SV Serenity brilham no Corinthian Bronze. As rodas 
de 23" Estilo 1077 em Gloss Dark Grey com detalhes em Corinthian Bronze Satin 
acentuam o foco luxuoso do veículo.



NOVO RANGE ROVER SV TEMA SV SERENITY

DESIGN DE DOIS TONS
As exclusivas paletas de cores internas em dois tons, incluindo os couros 
Semianilina Caraway e Semianilina Perlino, acentuam as credenciais de 
luxo do tema SV Serenity.



NOVO RANGE ROVER SV TEMA SV SERENITY

DETALHES REQUINTADOS
Os controles em cerâmica Gloss White e os acabamentos em Noble Chrome contribuem 
para o apelo inigualável do interior do SV Serenity, complementando toques exclusivos 
como o revestimento Wenge Natural Light Linear com marchetaria em mosaico.



NOVO RANGE ROVER SV HÍBRIDO PLUG-IN

EFICIÊNCIA E REFINAMENTO
O novo Híbrido Plug-in de longo alcance otimiza a eficiência e a performance, permitindo 
uma condução totalmente elétrica, com emissão zero e um motor de 6 cilindros 510 cv.

MONTE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-16


NOVO RANGE ROVER SV V8 E HÍBRIDO LEVE

SUAVE E POTENTE
O Range Rover SV vem com os motores mais avançados que já oferecemos, 
incluindo o novo motor a gasolina Twin Turbo V8 de 530 cv e o motor Ingenium 
de 6 cilindros a diesel híbrido leve de 350 cv.

MONTE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-17


MANTENHA-ME INFORMADO
Inscreva-se para receber as 
últimas notícias da Land Rover

COMPARE NOSSOS VEÍCULOS
Selecione e compare até 
três veículos Land Rover

MONTE O SEU
Use o configurador para criar 
seu Range Rover perfeito

ENCONTRE UMA CONCESSIONÁRIA
Procure uma Concessionária 
Land Rover perto de você

Jaguar Land Rover Limited. Escritório Registrado: Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar 
04028-002 Moema, São Paulo, SP Registrado na Inglaterra: número 1672070  landrover.com.br  
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Android™ é uma marca 
registrada da Google LLC.

Apple® é uma marca registrada da Apple, 
Inc., registrada nos EUA e outros países.

Meridian™ é uma marca registrada 
da Meridian Audio Ltd.

Trifield e o dispositivo three fields são marcas 
registradas da Trifield Productions Ltd.

A Land Rover recomenda exclusivamente 
o lubrificante Castrol EDGE Professional.

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. Cores: as imagens das cores reproduzidas aqui são meramente ilustrativas. As cores reproduzidas na tela podem, portanto, variar em comparação ao 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 sua concessionária Land Rover. Os Distribuidores e as Concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. nem possuem autoridade alguma para vincular a Jaguar Land Rover Ltda. 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. Os itens opcionais e sua disponibilidade podem variar de 
acordo com a especificação do veículo (modelo e motorização) ou requerer a instalação de outros recursos para que possam ser equipados. Entre em contato sua concessionária para obter mais detalhes ou configure seu veículo on-line. 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. Alguns itens exigem um cartão SIM apropriado com um plano de dados adequado, o que exigirá assinatura após o período inicial indicado pela sua concessionária. Os veículos mostrados são da linha global Land Rover. As especificações, os opcionais 
e a disponibilidade variam entre os mercados e devem ser verificados com a sua concessionária Land Rover local.
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