
NOVO RANGE ROVER EVOQUE



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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NOVO RANGE ROVER EVOQUE
O design do Novo Range Rover Evoque é dramático, assertivo e sofisticado, em perfeita harmonia com a simplicidade 
estão suas tecnologias intuitivas com os mais altos níveis de funcionalidade. Sofisticação e espaço são abundantes 
em seu belo interior. E a melhor capacidade off-road da categoria é uma grande contribuição para um rodar refinado. 
Novo Range Rover Evoque. Chegou a hora de deixar a sua marca.

Veículo mostrado: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21" opcionais instaladas.
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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6 Veículo mostrado: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21" opcionais instaladas.

INTRODUÇÃO

APRESENTAMOS O NOVO RANGE ROVER EVOQUE

“Quando o Range Rover Evoque foi lançado, em 2011, transformou o mundo dos SUVs compactos. O novo Range Rover Evoque 
tem o objetivo de continuar essa jornada memorável. Seu exterior ousado e o interior limpo e moderno se unem para criar um 
veículo excelente e que sempre receberá olhares de admiração.“

Gerry McGovern 
Diretor de Design, Land Rover
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1Disponível como parte do Sistema Avançado de Câmeras 360º.  2Disponível somente no motor P300.  3Disponível somente nas versões R-Dynamic SE, R-Dynamic 
HSE e First Edition. Indisponível para as demais.  4Item de série para First Edition. Indisponível para as demais.  5Opcional nas versões S e R-Dynamic S. De série 
nas demais versões.  6Clientes que usam óculos com lentes multifocais ou bifocais podem ter problemas para ajustar o modo digital do retrovisor.
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.
Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Para disponibilidade de itens de série e opcionais, 
consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover.

DESIGN
O Novo Range Rover Evoque segue com a nossa filosofia de design modernista, 
criando uma arrojada evolução. Com a sua distinta silhueta semelhante a um 
cupê, linha de cintura característica e personalidade única, o Range Rover Evoque 
é um sucessor atraente do veículo que conquistou corações em todo o mundo. 
Os destaques do design incluem maçanetas das portas rentes à carroceria, rodas 
de 20" opcionais e diversas opções de estilização, para trazer um nível mais alto 
de sofisticação e modernidade. Consulte a página 8 para saber mais.

REFINAMENTO
O novo Range Rover Evoque é criado com níveis de refinamento exemplares. 
Uma variedade de opções de motorização e uma transmissão automática 
de 9 velocidades fornecem potência de maneira eficiente em qualquer terreno 
ou condições climáticas. O Range Rover Evoque proporciona prazer ao volante 
com um equilíbrio perfeito entre capacidade plena e versatilidade na estrada. 
Consulte as páginas 12 e 20 para saber mais.

CAPACIDADE
O manuseio do veículo dentro e fora de estrada, junto com a capacidade para 
enfrentar qualquer tipo de clima, garantem uma condução firme e segura em 
qualquer condição. Essa capacidade é realçada com os melhores ângulo de saída 
e profundidade de travessia de alagamentos da categoria, o Terrain Response 2, 
a Vista do Chão ClearSight opcional1 e a posição de Comando do Motorista. 
O sistema de Tração Integral (AWD) e a Active Driveline2 ajudam a melhorar 
a tração e a capacidade off-road. Consulte a página 14 para saber mais.

AMBIENTE INTERIOR
Nossa filosofia de design modernista continua no interior amplo e luxuoso. 
Superfícies limpas, linhas reduzidas e materiais premium cuidadosamente 
selecionados se unem para criar uma cabine sofisticada e desejável. A nova 
arquitetura interna tem ergonomia ideal para maior conforto, enquanto 
o Touch Pro Duo e os botões capacitivos deixam esse ambiente ainda 
mais funcional. Consulte a página 11 para saber mais.

TECNOLOGIA
O novo Range Rover Evoque tem algumas das tecnologias mais intuitivas 
e inovadoras do momento. Características como Touch Pro Duo3, Tela Interativa 
do Motorista de 12,3"3, Head-up Display4, Sistema de Som Meridian™5, 
e emparelhamento de celuar aumentam o bem-estar dentro do veículo. 
O retrovisor interno ClearSight6 proporciona uma vista traseira livre, 
independentemente de objetos que normalmente atrapalham a vista pelo 
retrovisor comum. Este é apenas um de vários recursos de assistência ao 
motorista que deixam qualquer viagem mais segura e relaxante. 
Consulte a página 23 para saber mais.

INTRODUÇÃO
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Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
Veículo mostrado: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21" opcionais instaladas.

O Range Rover Evoque traz um novo nível de requinte em um veículo que já é inconfundível. 
As proporções impressionantes oferecem uma silhueta e postura incomparáveis, aprimorando 
a aparência única do Range Rover Evoque. As linhas de cintura e do teto são amplificadas 
por um visual robusto e dinâmico, combinado com os ombros pronunciados e a aparência 
marcante dos arcos de rodas.

Menos linhas, superfícies mais limpas e um alto nível de precisão aumentam a modernidade 
e a sofisticação de um design emocionante. Detalhes precisos nos gráficos dianteiro e 
traseiro, com faróis de LED característicos mais finos, valorizam uma aparência elegante e 
contemporânea. Novo Range Rover Evoque: ousado, atraente e envolvente, redefine o SUV 
compacto de luxo.

DESIGN

EXTERIOR
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INTERIOR
Uma interpretação dinâmica do DNA Range Rover cria um interior esportivo e 
aconchegante. Nossa filosofia minimalista é amplificada para remover a bagunça 
visual e adotar a tecnologia mais avançada. O interior de última geração do 
Range Rover Evoque evoca o modelo original com um olhar para o futuro: linhas 
simples e elegantes, e superfícies sofisticadas trabalham em harmonia com materiais 
contemporâneos para garantir um ambiente sob medida.

Couro Windsor ou couro perfurado, esses são os materiais que equipam nossos 
interiores. Detalhes como a costura precisa do painel aumentam a sofisticação das 
superfícies, enquanto tecnologias intuitivas garantem um interior livre de bagunça.

Desfrute também de diversas opções para deixar seu interior ainda mais agradável. 
O sistema Touch Pro Duo*, com duas telas Touchscreen, preserva o visual limpo da 
cabine. O teto solar panorâmico fixo permite a entrada de luz na cabine. A Iluminação 
Configurável Ambiente melhora o ambiente, enquanto o espaço interior foi otimizado 
para acondicionar pequenos itens, como um smartphone, tablet ou garrafas de água.

DESIGN

*Disponível somente nas versões R-Dynamic SE e R-Dynamic HSE.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. 
Consulte o Guia de Preços e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover 
mais próxima para obter mais informações.
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.
Interiores mostrados: First Edition e R-Dynamic HSE com assentos de tecido Premium Cloud Kvadrat 
e alcântara Dinamica® com interior Cloud/Ebony.
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PERFORMANCE E CAPACIDADE

MOTORES
De potência e prazer de dirigir até a economia de combustível e o rendimento, o Range Rover Evoque oferece uma série de 
motores Ingenium otimizados para atender a todas as suas necessidades. Todos os motores são equipados com a tecnologia 
Stop/Start e carregamento regenerativo inteligente, aproveitando a energia cinética da frenagem para carregar a bateria, 
e prover máxima economia, especialmente em circulação urbana. Para disponibilidade de motores, consulte a página 52.

Veículo mostrado: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21".
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TRANSMISSÃO
Para você usar sempre a marcha ideal e aumentar a eficiência do consumo e a aceleração, 
a transmissão automática do Range Rover Evoque possui 9 marchas muito próximas. As trocas 
de marcha são quase imperceptíveis, e programações de mudança inteligentes se adaptam 
ao seu estilo de direção.

VEÍCULO ELÉTRICO HÍBRIDO LEVE (MHEV)
O MHEV1 é um sistema Mild Hybrid que colhe e armazena a energia normalmente perdida 
na desaceleração do veículo, reempregando-a de maneira inteligente para auxiliar o motor 
a obter uma máxima eficiência. Ele apresenta um avançado sistema Stop/Start, que permite 
desligar o motor enquanto o veículo desacelera.

1Somente no motor P300. Verificar disponibilidade no mercado brasileiro.



14

CAPACIDADE PARA ENFRENTAR 
OS DESAFIOS DIÁRIOS
Alguns momentos pedem que a capacidade do Range Rover Evoque entre em ação. Dirigindo por estradas 
enlameadas ou escorregadias. Se houver cascalho na pista, basta acionar o All Terrain Progress Control (ATPC).

Veículos mostrados: R-Dynamic HSE na cor Cinza Eiger com itens opcionais instalados e R-Dynamic HSE na cor Vermelho Firenze com Pacote Exterior R-Dynamic Black.
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Um novo restaurante foi aberto nos arredores da cidade. Leva uma hora de carro até lá, mas dizem que a comida é excelente. 
A natureza começa a tomar conta da paisagem, mas com o Terrain Response 2 você mal percebe. E a refeição é realmente inesquecível.

PERFORMANCE E CAPACIDADE
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Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações 
anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
Veículo mostrado: HSE na cor Yulong White com opcionais instalados.

CAPACIDADE EXTRAORDINÁRIA
De Lone Pine, na Califórnia, até a Ice Academy da Suécia, o Range Rover tem a capacidade que irá levá-lo a qualquer parte. Tecnologias de ponta, 
como a Vista do Chão ClearSight* e a Tração Integral (AWD) garantem enfrentar situações off-road com total confiança.
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TRAÇÃO INTEGRAL
O Range Rover Evoque possui Tração Integral (AWD) para garantir que você sempre enfrente 
situações off-road com confiança. O sistema controla de maneira inteligente a distribuição 
de torque entre o eixo dianteiro e traseiro por meio de uma embreagem multidisco 
controlada eletronicamente. O torque de tração é distribuído nos eixos dianteiro e traseiro 
para utilizar totalmente a tração disponível em todos os quatro pneus. Em superfícies 
escorregadias como grama e lama, o torque pode ser balanceado entre as rodas dianteiras 
e traseiras para maximizar a tração. Em condições extremas, em que as rodas dianteiras ou 
traseiras perdem tração, até 100% do torque do motor podem ser distribuídos para o eixo 
oposto de modo que o veículo tenha uma aderência eficiente. O sistema AWD se combina 
com o Controle Eletrônico de Tração (ETC) para oferecer uma experiência de direção segura 
nas situações mais desafiadoras.

TERRAIN RESPONSE 2
O Terrain Response 2 leva os recursos desse premiado sistema a um novo patamar. 
Ele conta com um ajuste automático, com o qual o veículo monitora as atuais condições 
de dirigibilidade e seleciona sistematicamente o ambiente de terreno mais adequado. 
Você pode cancelar manualmente o sistema, caso queira. Essa função funciona 
perfeitamente através da tela Touchscreen.

VISTA DO CHÃO CLEARSIGHT
A Vista do Chão ClearSight opcional* aumenta o nível de confiança ao dirigir, mesmo 
nas situações urbanas mais desafiantes. Este recurso exibe uma vista da câmera 
instalada na parte dianteira inferior do veículo sobre a grande tela Touchscreen central. 
Em circunstâncias normais, essa área seria invisível ao motorista, mas a Vista do Chão 
ClearSight permite “ver através“ do capô. Assim, você percebe quaisquer obstruções, 
como pedras ou muros baixos, e pode manobrar com segurança ao redor delas. A Vista 
do Chão ClearSight é oferecida com o Sistema Avançado de Câmeras 360° e torna a 
condução do Range Rover Evoque ainda mais gratificante, dentro ou fora de estrada.

Direção Geral Lama e Buracos

Grama, Cascalho, Neve Areia

*Disponível como parte de Camera 360° Surround.
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Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Seoul Pearl com opcionais instalados.
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ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL (ATPC)
O All Terrain Progress Control (ATPC) é um sistema avançado que permite a você definir 
e manter uma velocidade constante enquanto dirige em condições adversas, como pistas 
escorregadias, lama, grama molhada, gelo, neve e estradas de terra. O ATPC funciona como 
um sistema de controle de cruzeiro convencional entre 1,8 km/h e 30 km/h, permitindo 
manter a plena concentração na estrada.

CONTROLE DE DESCIDA EM DECLIVES
O Controle de Descida em Declives (HDC), patenteado pela Land Rover, auxilia o motorista 
com descidas controladas de ladeiras difíceis. Ele faz isso mantendo uma velocidade 
regular e aplicando frenagem separadamente em cada roda. O Auxílio de Partida em 
Aclives 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.

SAÍDA EM BAIXA TRAÇÃO
Com um excelente controle de torque a partir da arrancada, a Saída em Baixa Tração 
aumenta a capacidade em condições escorregadias, como grama, neve e gelo. O sistema 
permanece ativo até o carro atingir 30 km/h e, em seguida, o Range Rover Evoque retorna 
perfeitamente para o modo selecionado pelo motorista.



20 Veículo mostrado: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21" opcionais instaladas.

 SUBESTERÇO DETECTADO     TORQUE MÁXIMO NAS RODAS EXTERNAS     SUBESTERÇO DETECTADO     TORQUE MÁXIMO NAS RODAS EXTERNAS
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DESEMPENHO REFINADO

VETORIZAÇÃO DE TORQUE POR FRENAGEM
A Vetorização de Torque por Frenagem proporciona curvas controladas e ágeis reduzindo 
o subesterço quase até o limite pela frenagem controlada das rodas internas.

ACTIVE DRIVELINE*
Além da desconexão da transmissão, o P300 vem de série com a tecnologia Active Driveline, 
que proporciona níveis ainda maiores de tração, estabilidade e domínio em condições 
adversas. Há também maior agilidade do veículo sob condições de estrada devido ao 
recurso de vetorização que a Active Driveline é capaz de fornecer. Quando as condições de 
condução exigirem, as duas embreagens traseiras são totalmente bloqueadas para oferecer 
o mesmo efeito que o tradicional bloqueio traseiro do diferencial: maximizar a estabilidade 
do carro para aumentar a capacidade.

*Disponível somente para o motor P300.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. 
Consulte o Guia de Preços e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover 
mais próxima para obter mais informações. PERFORMANCE E CAPACIDADE
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Para celebrar o lançamento do novo Range Rover Evoque, criamos um novo relógio de edição limitada em parceria com a Zenith®. Montado em caixa de titânio de 41 mm, com movimento elite e âncoras e alavanca de silício, o DEFY CLASSIC foi inspirado 
nas marcantes rodas de liga leve do veículo, com pulseira em padrão de diamante lapidado. Apenas 200 unidades deste relógio singular serão produzidas. Para saber mais, acesse www.zenith-watches.com
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TECNOLOGIA

INFOENTRETENIMENTO
Para entregar uma ampla gama de informações e entretenimento, todo Range Rover Evoque vem equipado com o Touch Pro, 
o sistema de infoentretenimento do InControl. Ele inclui tecnologias integradas avançadas e intuitivas para garantir que todos 
possam aproveitar ao máximo sua viagem. Tecnologias como o Sistema de Reconhecimento de Voz dão instruções faladas com 
clareza, para que você possa se concentrar na estrada à frente sem distrações.

TOUCH PRO
Instalada no coração do console central, 
a tela Touchscreen de 10" de série suporta 
gestos de toque, deslizamento e pinçamento 
para zoom para entregar a mais rica 
experiência audiovisual. Para enriquecer 
a experiência no veículo, o Touch Pro 
apresenta telas iniciais personalizáveis e 
tempos de resposta rápidos, assim como 
controle por voz. Também fica mais fácil 
realizar mais de uma tarefa, graças ao 
Painel Lateral Interativo.

TOUCH PRO DUO1

As telas Touchscreen duplas de 10" de alta 
definição permitem ver as informações 
necessárias e interagir com recursos 
adicionais ao mesmo tempo, melhorando 
a eficiência de uso. Por exemplo, você pode 
usar o sistema de navegação na tela superior 
e, ao mesmo tempo, reproduzir mídia na 
tela inferior. Acesso direto aos controles de 
temperatura do assento e da cabine também 
está disponível através dos novos botões 
dinâmicos multifuncionais.

TELA INTERATIVA 
DO MOTORISTA1

O Range Rover Evoque garante que você 
esteja sempre entretido, informado e 
conectado. Ele possui uma Tela Interativa 
do Motorista de 12,3" e alta definição 
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 da tela garante máxima clareza, 
enquanto o mecanismo de processamento 
refinado cria imagens nítidas e fluidas.

HEAD-UP DISPLAY2

Para ajudar a reduzir distrações ou a 
necessidade de tirar os olhos da estrada, 
o Head-up Display apresenta os principais 
dados do veículo, como velocidade, posição 
da marcha e direções de navegação, no 
para-brisa. Ele oferece gráficos coloridos 
nítidos em alta resolução, que permitem 
que você veja todas as informações e 
intervenções do motorista com facilidade. 
O sistema exibe informações importantes, 
incluindo telefone, na tela Touchscreen. 
O recurso pode ser ligado e desligado 
de acordo com a preferência do motorista.

TECNOLOGIA

1Item de série para R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE e First Edition. Indisponível para as demais versões.  2Item de série para First Edition. Indisponível para as demais versões
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 e do mercado. 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 HSE com assentos de tecido Premium e alcântara Dinamica® com interior Cloud/Ebony.



24 Veículo mostrado: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21" opcionais instaladas.
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CONECTIVIDADE
O conjunto de recursos de conectividade de série da Land Rover conecta você ao seu 
veículo, e com o mundo, de uma maneira fácil e segura. O Pacote para smartphone 
opcional permite controlar aplicativos otimizados para uso em automóvel através 
da tela Touchscreen, incluindo seus contatos, calendário e reprodutores de música. 
Os sistema de Navegação Pro, de série, deixa a experiência a bordo de um Land Rover 
mais agradável do que nunca.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem do mercado – consulte a disponibilidade e os 
termos do seu mercado local na Concessionária mais próxima. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia 
InControl, incluindo telas ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controle de versão e outras alterações 
de sistema/visual dependendo das opções selecionadas. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em 
todos os locais. O InControl Apps deverá ser baixado da App/Play Store. 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.
Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple Watch® e Apple CarPlay® são marcas registradas da Apple Inc., 
registradas nos EUA e em outros países.

TECNOLOGIA
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Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple Watch® é Apple CarPlay® são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem do mercado – consulte a disponibilidade e os termos do seu mercado local na Concessionária 
mais próxima. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo telas ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controle 
de versão e outras alterações de sistema/visual dependendo das opções selecionadas. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. 
O InControl Apps deverá ser baixado da App/Play Store. 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.

ITENS DE SÉRIE

PACOTE PARA SMARTPHONE
O Pacote para Smartphone compartilha a tela do celular com a tela do sistema de infoentretenimento InControl do 
Range Rover Evoque, para manter você conectado com segurança mesmo dentro do carro. Graças à tecnologia do 
InControl Apps, esse pacote permite controlar aplicativos Android™ ou Apple™ otimizados para uso em automóvel 
através da tela Touchscreen, incluindo seus contatos, calendário e reprodutores de música, por meio de um cabo USB. 

O InControl Apps apresenta um conjunto de aplicativos 
interativo e otimizado para o veículo que permitem 
streaming de mídia e serviços na nuvem e baseados 
em localização, e muito mais, por meio da porta USB.

O Android Auto™ foi desenvolvido para sua segurança. 
Com uma interface simples e intuitiva, ele foi concebido 
para minimizar as distrações, de forma que você se 
mantenha concentrado na estrada. Basta conectar seu 
smartphone Android via USB e controlar os aplicativos 
compatíveis na tela Touchscreen do carro.

O Apple CarPlay® também é projetado para maior 
segurança, permitindo o uso de aplicativos sem impedir 
que o motorista se concentre na estrada à frente. 
Conecte seu smartphone Apple no carro para usar os 
aplicativos compatíveis para uso em automóvel, tais como 
mapas, mensagens e música através da tela Touchscreen.

NAVEGAÇÃO PRO
O sistema de Navegação Pro do Range Rover Evoque 
permite salvar seus locais favoritos, usar gestos de toque, 
deslizamento e pinçamento para zoom para fazer uma 
exploração de mapa simples, e exibir mapas nítidos em 
2D ou 3D. Você também pode manter os mapas atualizados 
com a versão mais recente do Map Care.
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O sistema de som acima é o Sistema de Som Meridian.

SISTEMA DE SOM
Intervalo acústico incrível por meio de seis alto-falantes.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™
Alta definição, agudos claríssimos e graves profundos – em um arranjo cuidadoso 
de 10 alto-falantes instalados nas portas com subwoofer de dois canais.

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

10 ALTO-FALANTES

SUBWOOFER
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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. A tecnologia de som da Meridian garante que 
o Range Rover Evoque seja o lugar mais espetacular para você ouvir música. 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. 
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA MERIDIAN ALTO-FALANTES SUBWOOFER WATTS

Sistema de Som N/A 6 N/A 180

Sistema de Som Meridian™ 10 1 380

DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Une todos os elementos do sistema de som para criar um desempenho que antes 
exigia alto-falantes significativamente maiores.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
O avançado algoritmo Cabin Correction da Meridian ajusta a experiência de som 
para oferecer a precisão acústica do interior do Range Rover Evoque.

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.

TECNOLOGIA
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ITENS DE SÉRIE
Câmera Traseira aumenta a visibilidade em marcha-à-ré. Linhas estáticas representando 
o perímetro externo do veículo e o caminho previsto são sobrepostas na imagem traseira 
apresentada na tela Touchscreen.

Controle de Cruzeiro e Limitador de Velocidade permitem que o motorista mantenha 
a velocidade atual do veículo sem precisar usar continuamente o pedal do acelerador, 
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 funções podem ser facilmente ativadas ou desativadas pelo 
motorista, conforme desejado.

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.

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.

Sensores de Estacionamento dianteiro e traseiro ajudam a tornar as manobras ainda 
mais fáceis. Sensores localizados nos para-choques dianteiro e traseiro são ativados 
manualmente, ou quando a ré é selecionada. Ao estacionar, o monitor de toque e o feedback 
de áudio indicam a distância a que você se encontra de obstáculos.

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

MAIS FÁCIL E MAIS SEGURO
Seja administrando o tráfego urbano ou rodoviário, ou mesmo para oferecer segurança adicional a você e aos outros 
passageiros, disponibilizamos uma grande variedade de tecnologias inovadoras como itens de série, opcionais ou como 
parte de um pacote opcional. Independentemente de qual você escolher, cada recurso foi projetado e fabricado para 
aumentar sua satisfação com o veículo.
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Assistência de Manutenção em Faixa Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

TECNOLOGIA
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ITENS OPCIONAIS

RETROVISOR INTERNO CLEARSIGHT
Pela primeira vez na Land Rover, esta tecnologia inovadora permite ter uma vista desobstruída da estrada atrás de você 
independentemente de objetos que normalmente atrapalham a visão pelo retrovisor comum, como passageiros ou grandes cargas 
atrás. Uma câmera adicional no corpo da antena de teto na parte traseira do veículo exibe uma imagem de vídeo na tela integrada1 

no retrovisor, aumentando o campo de visão. Você pode usar esse recurso no modo normal ou no modo de vídeo. Um botão sob 
o retrovisor facilita o uso dos dois modos.

1Clientes que usam óculos com lentes multifocais ou bifocais podem ter problemas para ajustar o modo digital do retrovisor. O modo normal do retrovisor, no entanto, pode ser utilizado a qualquer momento. 
2Disponível somente com retrovisores das portas com aquecimento, rebatimento elétrico, luzes de aproximação e função antiofuscante automática.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.



33TECNOLOGIA

SISTEMA AVANÇADO DE CÂMERAS 360°2

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. Também inclui Vista do Chão ClearSight (consulte a página 17).

Retrovisor interno ClearSight desativado (acima) e ativado (abaixo)
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Park Assist

PACOTE DE ESTACIONAMENTO*
O Park Assist torna manobras de estacionamento em vagas paralelas e perpendiculares 
mais fáceis. Basta selecionar a marcha apropriada e controlar a velocidade do veículo, 
enquanto gráficos e notificações orientam você nas manobras. O Park Assist também orienta 
manobras na saída de uma vaga, eliminando o estresse na hora de estacionar.

O Monitor de Tráfego Traseiro é particularmente útil em saídas de vagas de estacionamento: 
o sistema alerta se há carros, pedestres ou outros perigos se aproximando de um dos lados 
do seu veículo. Ele alertará você com avisos visuais e sonoros para que você saiba o que está 
atrás de você, mesmo quando a visão estiver obstruída.

Sensores de Estacionamento 360° que proporcionam total confiança ao manobrar 
em espaços apertados. Sensores localizados ao redor do veículo são acionados 
automaticamente quando a marcha à ré é selecionada, ou podem ser ativados manualmente 
através de um gráfico que aparece na tela 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.

Monitor de Saída Livre ajuda na segurança dos passageiros ao saírem do veículo, por meio 
de alertas sobre a aproximação de perigos, como a passagem de veículos e ciclistas. 
Quando um passageiro começa a destravar sua porta, uma pequena luz de aviso se 
acende caso detecte a aproximação de um perigo.

PACOTES OPCIONAIS
Os pacotes opcionais trazem uma variedade de tecnologias para aprimorar a experiência de condução. Pacote de Estacionamento 
permite que você estacione e manobre com segurança e facilidade dentro e fora de espaços apertados e em caso de tráfego 
coberto por prédios ou outros veículos. Enquanto o Pacote Drive ajuda a deixar qualquer viagem ainda mais segura e confortável, 
o Pacote de Assistência ao Motorista contém o conjunto mais abrangente de tecnologias de condução e estacionamento.

Monitor de Tráfego em Ré

*Não disponível com Pacote de Assistência ao Motorista.
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PACOTE DRIVE*
O Controle de Cruzeiro Adaptativo 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.

Frenagem de Emergência em Alta Velocidade detecta a possibilidade de uma colisão frontal 
com outro veículo e exibe um alerta à frente 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.

O Assistente de Pontos Cegos 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 
a direção, incentivando você a afastar seu veículo do caminho do outro veículo.

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover 
mais próxima para obter mais informações.

Controle de Cruzeiro Adaptativo Assistente de Pontos Cegos

TECNOLOGIA
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EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA

DESIGN SUSTENTÁVEL
A Land Rover tem o compromisso de produzir veículos que usem materiais mais sustentáveis, produzam menos resíduos e usem 
menos recursos naturais, como parte da nossa abordagem à excelência em sustentabilidade. O processo de desenvolvimento do 
Range Rover Evoque 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.

Veículo mostrado: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21" opcionais instaladas.
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Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços 
e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.

AERODINÂMICA AVANÇADA
O design simplificado do nosso mais novo veículo foi cuidadosamente otimizado para 
fazer do Range Rover Evoque o Range Rover mais aerodinâmico que já criamos.

CENTRO DE FABRICAÇÃO DE MOTORES
O Centro de Fabricação de Motores da Land Rover, onde nossos motores são 
desenvolvidos, foi construído sob os mais altos padrões ambientais (BREEAM Excellent) 
e tem o maior painel solar de teto do Reino Unido. Com nada menos que 22.600 painéis 
individuais, capazes de fornecer até 6,2 MW (energia suficiente para abastecer até 
1.600 casas), os painéis geram mais de 30% da energia do local, reduzindo a marca 
de  CO2 da instalação em mais de 2.400 toneladas por ano.



38 Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Seoul Pearl com opcionais instalados.

SEGURANÇA

TOTALMENTE SEGURO
Projetado para segurança máxima, o Range Rover Evoque foi desenvolvido para incluir uma diversidade de itens de série que não 
apenas ajudam a proteger você e os seus passageiros, como também ajudam a prevenir acidentes.

O Range Rover Evoque oferece a Posição Comando para que o motorista, em posição elevada, tenha visibilidade aprimorada em 
todas as condições. Você tem uma visão maior da estrada à frente, assim como os outros usuários, que conseguem te ver facilmente; 
proporcionando uma maior sensação de segurança e confiança. A Tração Integral (AWD) mantém o veículo firme e estável na via em 
qualquer tipo de clima ou ambiente.

ISOFIX POINTS

AIRBAGS
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As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem do mercado – Consulte a disponibilidade e os termos do seu mercado local na Concessionária mais próxima. Informações e imagens 
exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo telas ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controle de versão e outras alterações de sistema/visual dependendo das opções 
selecionadas. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em todos os locais. O InControl Apps deve ser baixado da App/Play Store. 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 anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover 
mais próxima para obter mais informações.

A segurança do Range Rover Evoque é aprimorada; as últimas tecnologias vêm de fábrica:

Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) monitora o comportamento dinâmico do 
Range Rover Evoque, intervindo para maximizar a estabilidade do veículo O DSC reduz 
o torque do motor e aplica frenagem às rodas apropriadas para corrigir a direção do carro 
no trajeto, contrabalançando o subesterço ou o sobresterço.

Sistema Antitravamento dos Freios (ABS) permite que o veículo mantenha-se aderente à 
superfície da estrada na hora de frear, impedindo o travamento dos freios e, dessa forma, 
preservando a capacidade de o veículo desviar de um obstáculo. O sistema ajuda a diminuir 
a distância de frenagem.

Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD) varia automaticamente a força de 
frenagem sobre cada eixo para diminuir a distância até o momento da parada, mantendo 
a estabilidade e a capacidade de direção do veículo.

Controle Eletrônico de Tração (ETC) otimiza a tração e a estabilidade, controlando o giro 
das rodas. O sistema ETC reduz o torque para a roda em movimento e aplica frenagem 
à roda, se necessário.

Controle de Frenagem em Curvas (CBC) varia automaticamente a força de frenagem em 
cada roda do veículo ao fazer uma curva, quando os freios são acionados e o limite de 
aderência é atingido. Variando a força de frenagem aplicada a cada roda, o sistema evita 
o travamento das rodas e o deslizamento do veículo.

Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC) é integrado com o DSC para reduzir a 
possibilidade de capotamento, ao mesmo tempo em que proporciona agilidade e 
capacidade de desviar de obstáculos. Ele monitora o movimento do veículo e as forças na 
curva para detectar qualquer risco em potencial de capotagem. Se um risco for detectado, 
a frenagem é aplicada à roda dianteira externa para reduzir as forças que contribuem para 
o risco de capotagem.

Assistência a Frenagens de Emergência entende quando se aplicam os freios rapidamente 
para maximizar o desempenho de parada. Portanto, isso aumenta a pressão de frenagem 
por meio da bomba do ABS, garantindo que você pare a tempo. Para ajudar a reduzir o risco 
de colisão, o Sinal de Frenagem de Emergência (ESS) ativa automaticamente o pisca-alerta 
durante uma frenagem de emergência.

ISOFIX e Airbags duas ancoragens ISOFIX para cadeirinhas de bebê/criança são 
instaladas em cada lado dos bancos traseiros, enquanto um abrangente sistema de seis 
airbags frontais, torácicos e laterais de cortina vem de série para proteger o motorista 
e os passageiros.



40 Veículo mostrado: First Edition na cor Prata Seoul Pearl com rodas de 21" opcionais instaladas.
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4 De série   8 Opcional   – Não disponível.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços 
e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.

LUZES MAIS BRILHANTES, 
MAIS SEGURO PARA DIRIGIR À NOITE
O Range Rover Evoque traz iluminação externa de LED Premium de série. As luzes de 
LED foram projetadas para durar por toda a vida útil do veículo e são mais eficientes em 
consumo de combustível, pois usam menos energia. A qualidade de luz produzida é mais 
próxima da luz do dia, deixando a condução menos cansativa à noite.

Os faróis de LED premium apresentam o visual de assinatura exterior distinta das Luzes 
de Circulação Diurna (DRL) e Indicadores de Direção Animados.

FARÓIS MATRIX LED
Os faróis Matrix LED com assinatura DRL possuem um facho de luz adaptável à condução. 
Dividindo o facho principal em faixas verticais, o facho adaptativo maximiza o número de 
seções de farol alto para aumentar a visibilidade, enquanto joga uma sombra diante dos 
veículos em sentido contrário para prevenir ofuscamento. O farol adaptável também é capaz 
de otimizar a distribuição da luz para se adequar às condições de condução da cidade, 
campo, cruzamento ou mau tempo. Os faróis Matrix LED estão disponíveis com indicadores 
de direção animados, que reduzem o tempo gasto de outros motoristas para reconhecerem 
qual sua direção pretendida.

FARÓIS LED PREMIUM FARÓIS LED MATRIX
Iluminação exterior totalmente em LED 4 4

Assinatura DRL 4 4

Lanternas traseiras com assinatura Hi-line 4 4

Nivelamento automático dos faróis 4 4

Indicadores de Direção Animados dianteiros e traseiros 4 4

Assistente de Farol Alto Automático (AHBA) 8 –
Sistema de Faróis Dianteiros Adaptativos (AFS) – 4

Farol Adaptável à Condução – 4

Luzes Direcionais Estáticas – 4
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VERSATILIDADE

FLEXIBILIDADE TOTAL
O Range Rover Evoque foi criado, projetado e construído para enfrentar a vida moderna em todas as suas formas. Por exemplo, 
o Acionamento da Tampa do Porta-malas por Gestos* permite abrir e fechar o porta-malas sem precisar usar a chave nem 
tocar no veículo. Assim, você tem muito mais facilidade na hora de acomodar as compras da semana ou objetos grandes 
e difíceis de manejar. Sensores em ambos os lados do veículo, e não apenas no centro, permitem acionar o sistema desde 
o meio-fio, com segurança: basta apenas um leve gesto com o pé sob o sensor.

*Item de série para R-Dynamic HSE. Indisponível para as demais versões.
Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Seoul Pearl com opcionais instalados. Imagem acima: bolsa de couro Land Rover. 
Para obter mais informações, acesse landrover.com.br/branded-goods ou procure a concessionária mais próxima.
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Agora os passageiros podem aproveitar cada milímetro da versatilidade e funcionalidade 
do Range Rover Evoque, com seu porta-malas de até 1.383 litros (com o assento traseiro 
tripartido 40:20:40 de série). Com os assentos totalmente rebatidos, é possível acomodar 
várias malas para não comprometer o espaço na hora de sair para aquela viagem de fim 
de semana.

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. Consulte a Especificação Técnica para obter mais informações.

5 LUGARES
VDA 

472 LITROS
TOTAL 

591 LITROS

4 LUGARES
VDA 

746 LITROS
TOTAL 

908 LITROS

3 LUGARES
VDA 

882 LITROS
TOTAL 

1.066 LITROS

2 LUGARES
VDA 

1.156 LITROS
TOTAL 

1.383 LITROS



44 Interior mostrado: R-Dynamic HSE com assentos de couro Windsor perfurado, com interior Cloud/Ebony.
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PORTA-OBJETOS NA CABINE
O motorista e o passageiro podem aproveitar as várias opções de armazenamento do Range Rover Evoque. 
O espaçoso porta-objetos de 26 litros pode ser adaptado para atender a todas as suas necessidades. 
Os porta-objetos das portas têm 13,6 litros de capacidade para acomodar garrafas de água facilmente. 
Há outro porta-objetos, com cerca de 4,5 litros. Há 1,7 litros de espaço adicional sob a tela Touchscreen, 
ideal para guardar um smartphone.

VERSATILIDADE

TOMADAS
Há duas portas USB e uma tomada 12 v localizada dentro 
do porta-objetos. Para os ocupantes da segunda fileira, 
há uma tomada 12 v no console central e outra na área 
do porta-malas.

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações 
ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
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As páginas a seguir trazem uma série de etapas para você deixar o seu veículo 
de acordo com o seu estilo de vida. Você tem várias opções: desde o motor 
e a versão até as cores para o interior e exterior, as rodas, os acabamentos 
e aqueles toques detalhados que definem o seu estilo.

Você pode começar com o nosso configurador on-line, em landrover.com.br

O NOVO RANGE ROVER EVOQUE 
OFERECE GRANDES OPÇÕES 
E FLEXIBILIDADE PARA VOCÊ 
PERSONALIZAR O SEU VEÍCULO.

ETAPA 1 
ESCOLHA O MODELO
Se você quiser que os designers da 
Land Rover escolham os recursos do seu 
Range Rover Evoque para você, vá para 
a página 48 para ver nosso First Edition.

Se você quiser especificar seu próprio 
veículo, vá para a página 50, onde você pode 
comparar os recursos de série em toda a 
linha Range Rover Evoque e Range Rover 
Evoque R-Dynamic.

ETAPA 2 
ESCOLHA O MOTOR
Escolha a motorização mais adequada 
para você.

52-5348-51
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ETAPA 3 
ESCOLHA SEU PACOTE DE 
ESPECIFICAÇÕES
Você pode personalizar seu 
Range Rover Evoque ainda mais com uma 
seleção de pacotes de especificações 
premium projetados e criados para você.

ETAPA 4 
ESCOLHA O EXTERIOR
Há uma grande variedade de opções de 
exterior para você escolher: estilos de 
teto, cores da pintura, pacotes de design 
exterior e rodas. Tudo para você expressar 
plenamente o que deseja.

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR
Agora que você escolheu a sua versão, 
selecione a combinação perfeita de 
cores interiores.

ETAPA 6 
ESCOLHA OS OPCIONAIS 
E LAND ROVER GEAR
Você pode escolher a partir de uma 
variedade de opções de linha para criar 
o veículo exato de que você precisa. 
Há também uma linha completa de 
acessórios que a sua Concessionária 
pode instalar para você.

64-6954-55 56-61 62-63
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ESCOLHA O MODELO

SELECIONE O FIRST EDITION
O Range Rover Evoque First Edition é um veículo sofisticado e sedutor. Oferecido somente no ano do lançamento, ele traz vários 
detalhes exclusivos que valorizam ainda mais o design marcante do Evoque. O modelo vem equipado com teto panorâmico fixo em 
tom de contraste preto, acabamento Gradated Linear Dark Aluminium com inscrição First Edition, carpetes First Edition e assentos 
em couro granulado Cloud/Ebony com interior Cloud/Ebony. O First Edition inclui todos os recursos disponíveis no R-Dynamic SE 
(consulte a página 55), além dos seguintes itens de série:

Prata Seoul Pearl Branco Yulong
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*Exclusivo da First Edition. Todos os recursos descritos como exclusivos do Range Rover Evoque First Edition podem 
ser disponibilizados como opcionais nos anos-modelo futuros. Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

ETAPA 1 
ESCOLHA O MODELO

Soleiras de metal First Edition com iluminação* Rodas de 20" com 5 raios divididos Estilo 5079 Gloss Dark 
Grey com Acabamento Diamantado contrastante

Faróis Matrix LED com assinatura DRLCinza Nolita*

Motor: 
P250 (consulte as páginas 52 e 53)

Os recursos incluem: 
Pacote Drive   –   Entrada sem chave   –   Head-up Display   –   Retrovisor interno ClearSight   
Volante aquecido   –   Iluminação Ambiente Configurável   –   Carpetes First Edition*

Acabamento Gradated Linear Dark Aluminium com inscrição 
First Edition*
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SELECIONE O RANGE ROVER EVOQUE OU O RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC
Cada modelo tem uma gama de motores e funcionalidades únicos. Este guia ajudará você a escolher o Range Rover Evoque ideal. 
Nas seguintes páginas, você verá os itens de série de cada versão.

Configure o seu Range Rover Evoque no site landrover.com.br

RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC S

RANGE ROVER EVOQUE S

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

ITENS DO EXTERIOR
 – Maçanetas das portas rentes à carroceria
 – Faróis de LED Premium com assinatura DRL
 – Acendimento automático dos faróis
 – Lanternas de neblina dianteiras e traseiras
 – Limpadores de para-brisa com sensor de chuva
 – Aerofólio da tampa do porta-malas
 – Retrovisores externos com aquecimento, 
rebatimento elétrico, luzes de aproximação 
e função antiofuscante automática

 – Iluminação de aproximação
 – Emblema Evoque.

RODAS E PNEUS
 – Rodas de 18" com 5 raios Estilo 5075
 – Pneus “All-season“
 – Estepe de aço de tamanho reduzido.

RECURSOS DO INTERIOR
 – Descanso de braço central dianteiro deslizante 
de duas peças

 – Iluminação do ambiente
 – Porta-copos dianteiros duplos com tampa
 – Ar-condicionado Dual-Zone
 – Saídas de ar traseiras
 – Para-sóis com espelhos de cortesia e iluminação
 – Soleiras cromadas

 – Botão Start
 – Iluminação no console superior
 – Porta-óculos no console superior.
 – Sensor de Qualidade do Ar
 – Tapetes.

ASSENTOS E ACABAMENTO 
INTERNO

 – Assentos em couro perfurado
 – Assentos dianteiros elétricos com 10 modos 
de ajuste

 – Assento traseiro tripartido 40:20:40
 – Apoio para cabeça central traseiro
 – Acabamento Gradated Linear Bright Aluminium
 – Volante em couro
 – Revestimento do teto Light Oyster Morzine.

DINÂMICA
 – Terrain Response 2
 – All Terrain Progress Control (ATPC)
 – Saída com Baixa Tração
 – Controle de Descida em Declives (HDC)
 – Vetorização de Torque por Frenagem
 – Suspensão passiva
 – Auxílio de Partida 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"
 – Mostradores analógicos com tela TFT central
 – Sistema de Som
 – Conectividade Bluetooth®
 – Navegação Pro
 – Pacote Smartphone consiste em InControl Apps, 
Android Auto™ and Apple CarPlay®.

ASSISTÊNCIA AO 
MOTORISTA

 – Câmera traseira
 – Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
 – Assistência de Manutenção em Faixa
 – Controle de Cruzeiro e Limitador de Velocidade
 – Monitor de Fadiga do Motorista.

SEGURANÇA
 – Controle por Voz
 – Indicador de desgaste das pastilhas de freio
 – Assistência a Frenagens de Emergência
 – Sistema Antitravamento dos Freios (ABS)
 – Distribuição Eletrônica da Força de 
Frenagem (EBD)

 – Lembrete do cinto de segurança
 – ISOFIX no assento traseiro
 – Travas elétricas de segurança para crianças
 – Seis airbags
 – Travamento automático configurável pelo cliente
 – Apoios de cabeça dianteiros passivos
 – Sensor de intrusão.

CONVENIÊNCIA
 – Pacote de tomada elétrica 1
 – Vidro traseiro térmico com temporizador
 – Vidros elétricos com abertura/fechamento 
em um-toque e sensores antiesmagamento

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

RECURSOS DO R-DYNAMIC S ALÉM DOS ITENS DE SÉRIE
 – Rodas de 18" com 5 raios divididos Estilo 5074
 – Inscrição RANGE ROVER em Dark Atlas no capô
 – Grade dianteira em Dark Atlas com moldura em 
Gloss Black

 – Para-choque dianteiro na cor da carroceria com 
saia Dark Satin Grey

 – Tomadas de ar do capô em Burnished Copper
 – Tomadas de ar laterais em Burnished Copper
 – Inscrição RANGE ROVER em Dark Atlas na tampa 
do porta-malas

 – Para-choque traseiro em Dark Satin Grey com saia 
na cor da carroceria

 – Ponteiras do escapamento em Burnished Copper
 – Acabamento Gradated Linear Dark Aluminium
 – Paddle-shifters na cor Preta
 – Volante de couro perfurado

 – Revestimento do teto Ebony Morzine
 – Pedais metálicos de acabamento Bright
 – Emblema Evoque e R-Dynamic.

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

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.

ETAPA 1 
ESCOLHA O MODELO
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MOTORES A GASOLINA
P250
Automático com Tração Integral

O motor Ingenium 2.0 litros 4 cilindros Turbo a gasolina 
com 249 cv produz 365 Nm de torque e oferece economia 
e dirigibilidade incríveis.

 – O sistema inteligente de elevação das válvulas continuamente variável 
(CVVL) varia a medida na qual as válvulas de entrada são abertas, 
reduzindo as perdas de bombeamento 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 máxima flexibilidade de operação, resultando em 
uma excelente potência e economia de combustível em toda a faixa 
de giros.

 – Para uma excelente aceleração e capacidade de ultrapassagem, 
o torque máximo fica disponível entre 1.200 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.

P300
Automático com Tração Integral

O motor de alta performance Ingenium 2.0 litros 4 cilindros 
turbo a gasolina com 300 cv de potência traz melhorias ao 
sistema de aceleração.

 – O impressionante torque máximo de 400 Nm fica disponível a partir 
de 1.500 rpm e se mantém até os 4.500 rpm.

 – O turbocompressor aprimorado possui um compressor de alto fluxo 
que distribui 26 por cento mais ar, o que permite um pico de potência 
de 300 cv.

 – O turbocompressor twin scroll possui rolamentos de esferas de cerâmica 
que reduzem o atrito e melhoram a resposta transitória.

ESCOLHA O MOTOR
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ETAPA 2 
ESCOLHA O MOTOR
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ESCOLHA O PACOTE DE ESPECIFICAÇÕES
Configure o seu Range Rover Evoque no site landrover.com.br

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

R-DYNAMIC S R-DYNAMIC SE R-DYNAMIC HSE

S
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S R-DYNAMIC SE R-DYNAMIC HSE

RODAS  – Rodas de 18" com 5 raios divididos Estilo 5075 
Gloss Sparkle Silver

Quando o R-Dynamic for especificado:
 – Rodas de 18" com 5 raios divididos Estilo 5074 
Gloss Sparkle Silver.

 – Rodas de 20" com 5 raios divididos Estilo 5079 
Gloss Sparkle Silver

 – Rodas de 20" com 5 raios divididos Estilo 5079 Gloss Sparkle 
Silver com Acabamento Diamantado contrastante.

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).

 – 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 elétrica.

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

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

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

 – Retrovisor interno ClearSight
 – Acionamento da tampa do porta-malas por gestos
 – Sistema Keyless – Entrada sem chave.

ASSENTOS  – Assentos de couro perfurado granulado
 – Assentos dianteiros elétricos com 10 ajustes

Quando o R-Dynamic for especificado:
 – Assentos de couro perfurado granulado em dois tons.

 – Assentos de couro perfurado granulado Dual tone
 – Assentos dianteiros elétricos com 14 modos de 
ajuste e memória.

 – Assentos de couro Windsor perfurado Dual tone
 – Assentos dianteiros elétricos com 16 modos de 
ajuste e memória.

INFOENTRETENIMENTO  – Touch Pro 10"
 – Mostradores analógicos com tela TFT central
 – Sistema de Som.

 – Touch Pro Duo
 – Tela Interativa do Motorista
 – Sistema de Som Meridian™.

 – Touch Pro Duo
 – Tela Interativa do Motorista
 – Sistema de Som Meridian™.

ASSISTÊNCIA 
AO MOTORISTA

 – Câmera Traseira.  – Câmera Traseira
 – Pacote de Estacionamento, com Monitor de Saída Livre, 
Park Assist, Sensores de Estacionamento 360° e Monitor 
de Tráfego em Ré.

 – Câmera Traseira
 – Pacote de Estacionamento, com Monitor de Saída Livre, 
Park Assist, Sensores de Estacionamento 360° e Monitor 
de Tráfego em Ré

 – Pacote Drive, com Assistente de Pontos Cegos, Contorle 
de Cruzeiro Adaptativo e Frenagem de Emergência em 
Alta Velocidade.

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

ETAPA 3 
ESCOLHA O PACOTE DE ESPECIFICAÇÕES
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ESCOLHA O EXTERIOR

SELECIONE O TETO
O teto solar panorâmico fixo amplia a sensação de espaço no interior do veículo e o preenche com luz natural. 
Ele cria uma visão praticamente ininterrupta do ambiente ao redor. Você pode selecionar um teto na cor da carroceria, 
ou em tom contrastante Preto ou Cinza para valorizar ainda mais o exterior do veículo.

Configure o seu Range Rover Evoque no site landrover.com.br

Teto contrastante na cor preta1

opcional
Teto contrastante na cor prata2

opcional
Teto solar fixo
de série

1Não disponível nas cores externas Preto Santorini ou Preto Narvik.  2Não disponível na cor externa Prata Seoul Pearl. Quando o teto contrastante é selecionado, os retrovisores das portas são sempre em Preto Narvik.
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SELECIONE A COR
Agora que você escolheu o estilo de teto preferido, 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.

ETAPA 4 
ESCOLHA O EXTERIOR

SÓLIDA

METÁLICA

Branco Fuji

Preto Santorini

Vermelho Firenze

Cinza Eiger

Branco YulongPrata Indus

Preto Narvik

Prata Seoul Pearl
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BLACK PACK
A aparência incrível do Range Rover Evoque pode ficar ainda melhor com o Black Pack opcional. 
Os emblemas do capô e do porta-malas, grade dianteira, tomadas de ar laterais, saias dos 
para-choques dianteiro e traseiro e capas dos retrovisores têm acabamento em Gloss Black para 
criar um visual agressivo.

R-DYNAMIC BLACK PACK
Para criar uma aparência mais expressiva, o R-Dynamic Black Pack leva o Black Pack do Range Rover 
Evoque a níveis ainda mais altos, com acabamento Gloss Black nas tomadas de ar do capô e ponteiras 
do escapamento.

ETAPA 4 
ESCOLHA O EXTERIOR

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços e Especificações 
ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.

Grade do radiador com acabamento Gloss Black e moldura 
em Gloss Black

Para-choque dianteiro na cor da carroceria com saia 
em Gloss Black

Entradas de ar laterais em Gloss Black Ponteiras do escapamento em Gloss Black
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ESCOLHA SUAS RODAS
Existem 6 estilos de rodas que complementam o visual do Range Rover Evoque. Os tamanhos vão de 18" até o altamente 
desejado 20". Com design diferenciado, cada um agrega personalidade à aparência geral do veículo.

Configure o seu Range Rover Evoque no site landrover.com.br

RODAS DE 18" COM 5 RAIOS DIVIDIDOS 
ESTILO 5075 

GLOSS SPARKLE SILVER
De série no Range Rover Evoque S

RODAS DE 18" COM 5 RAIOS DIVIDIDOS 
ESTILO 5074 

GLOSS SPARKLE SILVER
De série no Range Rover R-Dynamic S

RODAS DE 20" COM 5 RAIOS DIVIDIDOS 
ESTILO 5076 

GLOSS SPARKLE SILVER

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 sua Concessionária Land Rover mais próxima.
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RODAS DE 20" COM 5 RAIOS DIVIDIDOS 
ESTILO 5079 

GLOSS SPARKLE SILVER
De série no Range Rover Evoque R-Dynamic SE

RODAS DE 20" COM 5 RAIOS DIVIDIDOS 
ESTILO 5079 

GLOSS BLACK

RODAS DE 20" COM 5 RAIOS DIVIDIDOS 
ESTILO 5079 

GLOSS DARK GREY COM ACABAMENTO 
DIAMANTADO CONTRASTANTE

De série no Range Rover Evoque R-Dynamic HSE 
e First Edition

ETAPA 4 
ESCOLHA O EXTERIOR

Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. Consulte o Guia de Preços 
e Especificações anexo ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.
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Ebony

Cloud Cloud/Ebony

Deep Garnet/Ebony

ESCOLHA O INTERIOR
Agora que você escolheu a sua versão, selecione a combinação perfeita de cores do interior.

Configure o seu Range Rover Evoque no site landrover.com.br

ESCOLHA A COMBINAÇÃO DE CORES DO INTERIOR

RANGE ROVER EVOQUE RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC

Ebony
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Acabamento Gradated Linear Bright Aluminium3Couro granulado perfurado1

ESCOLHA O MATERIAL DO ASSENTO SELECIONE O ACABAMENTO INTERIOR

Acabamento Gradated Linear Dark Aluminium4Couro Windsor perfurado2

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR

1Item de série para S, R-Dynamic S, R-Dynamic SE e First Edition. Indisponível para R-Dynamic HSE.  2Item de série para R-Dynamic HSE. 
Indisponível para as demais versões.  3De série no Range Rover Evoque.   4De série no Range Rover Evoque R-Dynamic.
Nem todos os materiais de assentos estão disponíveis em todas as cores. Consulte o Guia de Preços e Especificações anexo para obter mais informações.
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ESCOLHA OS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR

ESCOLHA OS OPCIONAIS
Diversos itens opcionais estão disponíveis para escolha quando você solicitar seu novo veículo, para ajudar a expressar sua individualidade 
e estabelecer seu Range Rover Evoque exatamente com os recursos premium de que você precisa. Os itens e sua disponibilidade podem variar de 
acordo com a especificação do veículo e do mercado. Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações 
ou visite uma Concessionária Land Rover.

Configure o seu Range Rover Evoque no site landrover.com.br

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Seoul Pearl com opcionais instalados.
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ITENS DO EXTERIOR

Teto contrastante em preto e prata – 
Consulte a página 56
Black Pack – Consulte a página 59
Combinação de cores – Consulte a página 57.

RODAS E PNEUS

Opções de rodas – Consulte as páginas 60 e 61.

RECURSOS DO INTERIOR

Coluna de direção com ajuste elétrico.

INFOENTRETENIMENTO

Áudio – consulte as páginas 28 e 29.

TECNOLOGIA

Sistema Avançado de Câmeras 360° – 
consulte a página 33
Pacotes Drive, de Estacionamento e de Assistência 
ao Motorista  – consulte a páginas 34 e 35.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR

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 sua Concessionária Land Rover mais próxima.
HomeLink® é a marca registrada da Gentex Corporation.
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Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Seul Pearl equipado com acessórios para animais de estimação, como o revestimento acolchoado do porta-malas e o divisor de bagagem de altura integral. 
Imagem acima: coleira Land Rover HUE de couro com guia retrátil e tag de identificação HUE. Para obter mais informações, acesse landrover.com.br/branded-goods ou procure a concessionária mais próxima.

SELECIONE OS ACESSÓRIOS LAND ROVER GEAR
Uma gama de acessórios elegantes, resistentes e práticos está disponível para você personalizar ainda mais o seu Range Rover Evoque. 
Esses acessórios 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 Aprovados da Land Rover foram projetados, testados e fabricados com os 
mesmos padrões do equipamento original adequado ao seu veículo.

Para obter mais informações e uma lista completa de opcionais e acessórios Land Rover Gear, configure seu Range Rover Evoque 
em landrover.com.br e gear.landrover.com/br/pt
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Suporte para bicicleta no engate para reboque – 3 bicicletas

Sistema Click and Go – com Base e Click and Hang

1São necessárias barras transversais para todos os acessórios Land Rover montados no 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 instalado.  2A capacidade máxima de carga é igual à capacidade 
de carga do acessório montado no teto.

PASSEIO

Barras transversais (sem trilhos de teto)Perfil aerodinâmico reduz o arrasto 
e o ruído do vento. Quando instalado, aumenta a altura em 93 mm.
Caixa de teto1 
Sistema de montagem por engates rápidos com indicador integrado 
de torque para fixação segura e fácil com uso de apenas uma das mãos. 
Abre de ambos os lados, com alças na tampa e no interior da caixa, para 
uma fácil instalação, carga e descarga. Tapete de base integrado para carga 
extrassegura. Capacidade para 8 esquis/5 a 6 snowboards, comprimento 
máx. de 205 cm (esquis). Volume 410 litros. Carga útil máxima 75 kg2.
Suporte para Bicicleta no Engate para Reboque – 3 bicicletas 
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/rebatida. Fabricado em 
alumínio e outros materiais leves, o suporte para bicicleta 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 51 kg.

Porta-objetos nos encostos dos assentos em couro premium 
Fabricados com o mesmo couro premium oferecido no veículo, 
complementados por um revestimento interno de toque suave e grampos 
magnéticos. Fornece uma solução de armazenamento conveniente para 
a parte traseira dos assentos dianteiros, com vários compartimentos de 
arrumação de pequenos itens.
Linha Click and Go – 
A linha Click and Go é um sistema multiuso instalado nos encostos dos 
assentos para os passageiros da segunda fileira. Versátil, a base Click and Go 
é fixada entre os suportes dos apoios de cabeça, permitindo a colocação 
de outros suportes para tablets, bolsas, camisas ou blusas. Cada acessório 
é vendido separadamente. A base pode ser facilmente removida quando 
não estiver em uso.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR

Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.
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 sua Concessionária Land Rover mais próxima.
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*Não disponível nos veículos R-Dynamic.
iPhone e iPad® são marcas registradas da Apple, Inc., registradas nos EUA e outros países.

Caixa dobrável para transporte de pet

Proteção inferior de aço inox – Dianteira

DESIGN

Proteção inferior de aço inox – Dianteira* 
A proteção inferior, inspirada no off-road e feita em aço inoxidável, 
conta com um acabamento Bright Polished para a frente do veículo.
Calota central – Acabamento Prata 
Valoriza o estilo das rodas de liga leve. Com logotipo Land Rover.
Acabamento da placa do porta-malas – Iluminado 
Fabricado em aço inoxidável com acabamento brilhante, protege 
o acabamento do porta-malas ao carregar e descarregar, além de 
proporcionar um acabamento premium ao porta-malas com iluminação sutil.
Tomadas de ar laterais em Preto Narvik 
As tomadas de ar laterais em Preto Narvik Black incrementam sutilmente 
o design exterior.

Capas dos retrovisores em Fibra de Carbono 
Incríveis capas dos retrovisores em Fibra de Carbono, com acabamento 
High Gloss, proporcionam uma atualização de estilo de alto nível inspirado 
na performance.
Capas esportivas para pedais 
As capas esportivas para pedais de aço inoxidável e acabamento Bright são 
fáceis de instalar e possuem fixações ocultas para um visual simples.
Paddle-shifters de alumínio 
Dê um toque final à aparência de seu volante com paddle-shifters de alumínio 
premium. Os paddle-shifters são polidos à máquina, anodizados e escovados 
à mão para proporcionar excepcional resistência ao desgaste com um 
acabamento premium.
Soleiras das portas dianteiras – com iluminação 
As soleiras das portas do motorista e do passageiro dianteiro enriquecem o 
estilo do veículo e protegem a soleira de marcas e arranhões. Elas combinam 
com o interior do veículo e acendem a inscrição Range Rover de maneira sutil 
quando as portas dianteiras são abertas.

PRODUTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Bandeja de revestimento e divisor de bagagem de altura integral do porta-malas 
Combina o tapete de borracha do porta-malas com o divisor de altura total, 
para proteger o seu veículo e o seu animal de estimação. O tapete de borracha 
é à prova d'água para proteger o carpete do piso do porta-malas do veículo. 
O divisor de altura total impede o acesso ao compartimento de passageiros, 
ao mesmo tempo que segura e protege o seu animal de estimação.
Pote de água resistente a derramamento 
Solução conveniente para uso em transporte ou fora do veículo. Com uma 
base de borracha antiderrapante e uma cinta de retenção para encaixe no 
gancho em “D“ do porta-malas, o pote de água resistente a derramamento 
tem capacidade de 350 ml.
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, esse 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. Sem a necessidade de baterias ou 
alimentação externa, o sistema utiliza pressão obtida pelo abastecimento em 
uma torneira, e uma bomba manual integrada permite a pressurização em 
caso de abastecimento em um tanque de água longe de casa. Com uma tampa 
e alça contendo a marca Land Rover e uma bolsa de armazenamento adicional, 
ele pode ser preso aos ganchos em “D“ do porta-malas durante o transporte.

Caixa dobrável para transporte de animais de estimação 
A caixa dobrável para transporte é um meio seguro e confortável para o 
transporte de animais de estimação. Feita de nylon 600D durável, a caixa 
dobrável para transporte de pet possui uma estrutura de metal leve e inclui 
almofada, janelas com rede e um mecanismo de travamento por mola que se 
encaixa quando necessário. As alças de transporte e cantos de couro Windsor 
têm acabamento premium, com um bolso lateral para a colocação prática de 
outros acessórios do pet ou itens pequenos.
Revestimento acolchoado do porta-malas 
Esse forro personalizado protege todas as áreas acarpetadas do porta-malas, 
como piso, encostos dos assentos da segunda fileira e paredes laterais. Feito 
a partir de um tecido acolchoado macio, com um tapete de borracha integral 
e protetor de para-choque removível, é fácil de limpar, sendo ideal para 
proprietários que transportam pets regularmente no porta-malas do veículo.



69Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

Dock de conexão e carregamento para iPhone

Engate para Reboque Elétrico

USO EXTERNO

Engate para reboque com acionamento elétrico 
O engate para reboque com acionamento elétrico fica guardado 
discretamente atrás do para-choque traseiro quando não está sendo usada, 
proporcionando um acabamento limpo e atraente. Ele foi projetado para 
ser acionado ou recolhido em 12 segundos e é operado por um interruptor 
na parte traseira do porta-malas. Se obstruções forem encontradas durante 
o acionamento ou recolhimento, ele volta para a posição original. Inclui um 
sistema elétrico integral de 13 pinos para reboque (também oculto até que 
seja acionado). Aprovado para capacidade de reboque de 1.500 kg. Inclui um 
sistema exclusivo de teste das lanternas do reboque, para que o motorista 
verifique se as luzes do reboque, incluindo as luzes de ré e brake-lights, 
estão funcionando corretamente. O teste da luz do reboque é ativado através 
de um interruptor no porta-malas ou pela tela Touchscreen, dependendo da 
especificação do veículo.
Para-barros 
– Dianteiros 
– Traseiros 
Os para-barros são uma atualização popular que diminui o spray e protege 
a pintura contra detritos e sujeira. Projetados para complementar o estilo 
exterior do veículo.

Tapete de borracha de proteção do porta-malas 
Tapete de borracha à prova d’água com borda de retenção, na cor preta. 
Protege o piso do porta-malas.
Capa de proteção dos bancos traseiros 
Protege tanto o assento traseiro inteiriço quanto o forro das portas contra 
umidade e sujeira.
Tapetes de borracha do piso 
Tapete de borracha com a marca Land Rover à prova d'água, com borda de 
retenção, ajuda a proteger o carpete do porta-malas contra sujeira em geral. 
Esta extensão à prova d’água cobre a parte de trás dos bancos traseiros 
quando rebatidos.
Kit de retenção do porta-malas 
O kit de retenção do porta-malas traz um pacote de acessórios que se fixam 
aos trilhos do porta-malas por meio de um sistema de engate rápido para 
ajudar a criar uma solução completa e flexível para retenção de bagagem 
e outros itens no porta-malas. O Pacote de Acessórios inclui cinto retrátil 
inercial e haste telescópica.

ESTILO DE VIDA

Dock de conexão e carregamento para iPhone 
O dock de conexão e carregamento para iPhone foi projetado para deixar o 
celular visível enquanto carrega, espaço do porta-copos no console central. 
Quando o iPhone é conectado, sua mídia fica acessível e pode ser controlada 
através do sistema de infoentretenimento/áudio integrado. O design 
“recortado“ do porta-copos mantém o botão da tela inicial acessível para 
uso quando o veículo está estacionado. O carregador USB para iPhone pode 
ser desconectado facilmente se a conexão USB for necessária para outro tipo 
de utilização.
Assento infantil com a marca Land Rover – Base ISOFIX 
Base ISOFIX para uso com assento infantil – Grupo 0+ (recém-nascido – 13 kg) – 
cadeira infantil VPLRS0397.
Assento infantil com a marca Land Rover – Grupo 0+ 
Para recém-nascidos até bebês de 13 kg (aprox. nascimento até 12 a 15 meses). 
Marca Land Rover. Voltado para trás no assento traseiro. Inclui protetor contra 
sol e vento e capa acolchoada lavável à máquina. Apoio de cabeça com ajuste 
de altura de fácil instalação e cinto de cinco pontos com ajuste tipo one-pull. 
Pode ser instalado com o cinto de segurança de três pontos do veículo ou o 
assento infantil – base ISOFIX. Aprovado no teste padrão europeu ECE R44-04.

Capa protetora do para-choque traseiro 
Oferece proteção para o para-choque traseiro contra marcas e arranhões 
e ajuda a evitar que as roupas se sujem ao carregar e descarregar o veículo.
Resfriador/Aquecedor do apoio para braço da segunda fileira 
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.
Para-sol do para-brisa 
Com tratamento para UV, o para-sol do para-brisa filtra os raios solares e ajuda 
a manter o interior do veículo frio em situações de clima quente.
Bolsa térmica elétrica 
Essa bolsa térmica tem a temperatura controlada por um termostato e é 
acionada pela tomada auxiliar de 12 volts, além de ter uma superfície interna 
fácil de limpar. 380 mm de altura, 380 mm de comprimento, 220 mm de 
largura. Volume 14 litros.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR

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 sua Concessionária Land Rover mais próxima.
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O MUNDO DE 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 levar o veículo a seus limites.

landrover.com.br/land-rover-experience

Da máxima emoção 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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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

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
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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

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). Essa parceria 
global ambiciosa com veículos, fundos e experiência combinada ajuda a transformar as vidas 
de mais de um milhão de pessoas em quatro continentes.

landrover.com.br/explore-land-rover/responsibility

PARCERIAS HUMANITÁRIAS

Siga-nos:



74



Jaguar Land Rover 
América Latina e Caribe 
Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar, 
04028-002, Moema, São Paulo, SP

Registro na Inglaterra: Número 1672070

landrover.com.br

© Jaguar Land Rover Limited 2019.

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 cores reproduzidas aqui estão sujeitas às limitações do processo de impressão e podem, portanto, sofrer ligeiras 
variações em relação ao veículo 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 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 à esquerda: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21" opcionais instaladas. 
Veículo mostrado na capa e contracapa: First Edition na cor Cinza Nolita com rodas de 21" opcionais instaladas.

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 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
Ter as 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 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 isto da 
forma mais fácil e com a melhor relação custo-benefício para os negócios.

Para mais detalhes, pesquise “Land Rover Frotas e Corporativo“. 
Todas as informações descritas nesse catálogo são referentes ao modelo 2020.

1L5512030000BBRPT01P

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Se não estiverem anexas, entre em contato com a Concessionária Land Rover mais próxima.

Respeito no trânsito. Uma via de mão dupla.
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MOTORES
Você pode escolher um dos potentes motores a gasolina. Esses motores são projetados para uma combustão limpa 
e eficiente e são equipadas com tecnologia Stop/Start e carregamento regenerativo inteligente.

Configure o seu Range Rover Evoque no site landrover.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GASOLINA

MOTORIZAÇÃO P250 P300
Veículo Elétrico Híbrido Leve (MHEV)* – 4

Transmissão Automática Automática

Sistema de transmissão Tração Integral 
(AWD)

Tração Integral 
(AWD)

Potência máxima (cv/rpm) 249/5.500 300/5.500
Torque máximo (Nm /rpm) 365/1.300 – 4.500 400/1.500 – 4.500
Capacidade (cc) 1.997 1.997
N° de cilindros/Válvulas por cilindro 4/4 4/4
Layout dos cilindros Transversal Transversal
Diâmetro/curso (mm) 83/92,3 83/92,3
Taxa de compressão (:1) 10,5 9,5

COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque de 
combustível – útil (litros) Tanque grande 67 67

Filtro de Partículas Diesel (DPF) – –

PERFORMANCE
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h 7,5 6,6
Velocidade máxima (km/h) 230 242

*Sujeito à disponibilidade. Verifique com seu concessionário.



**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. 

4 Série   – Não disponível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GASOLINA

FREIOS P250 P300
Tipo dianteiro Pinça de pistões opostos. Discos leves Pinça de pistões opostos. Discos leves
Diâmetro dianteiro (mm) 349 349
Tipo traseiro Pinça deslizante com pistão único. Discos leves Pinça deslizante com pistão único. Discos leves
Diâmetro traseiro (mm) 300 325
Freio de estacionamento 300 325

PESOS (kg)**
Peso descarregado (UE)† 1.862 1.925
Peso descarregado (DIN)‡ 1.787 1.850
Peso Bruto do Veículo (GVW) 2.430 2.450

REBOQUE (kg)
Reboque sem freios 750 750
Peso máximo rebocável Até 1.800 Até 1.800
Ponto de engate máximo (peso da ponta) 100 100
Combinação de peso máximo de veículo e reboque 4.230 4.250

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

A B C

Vão livre Ângulo de ataque Ângulo de 
sobreposição Ângulo de saída

212 mm 22,2°/19,5°† 20,7° 30,6°
Comprimento total 4.371 mm

Comprimento atrás 
segunda fileira 798 mm

Comprimento atrás 
primeira fileira 1.576 mm

Distância entre eixos 2.681 mm

Largura 1.996 mm com retrovisores rebatidos 
Largura 2.100 mm com retrovisores estendidos

Bitola traseira 
1.632 mm/1.631 mm

Bitola dianteira  
1.626 mm

Largura do 
porta-malas 

1.301 mm

Altura 
1.649 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 do porta-malas preenchido com líquido.  †Somente modelos R-Dynamic.

Altura livre
Altura livre máxima dianteira/traseira (mm) 
teto padrão 989 mm/973 mm
Altura livre máxima dianteira/traseira (mm) 
teto panorâmico 1.013 mm/997 mm

Espaço para as pernas
Espaço dianteiro máximo para as pernas 1.016 mm 
Espaço traseiro máximo para as pernas 859 mm

Capacidade do porta-malas
Altura 691 mm, Largura 1.301 mm 
Largura do porta-malas entre os arcos 1.053 mm
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira  
VDA* 1.156 litros, Total** 1.383 litros
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira  
VDA* 472 litros, Total** 591 litros

Diâmetro de giro
Meio-fio a meio-fio 11,6 m 
Parede a parede 11,9 m 
Voltas de batente a batente 2,3

Profundidade de travessia
Profundidade máxima de travessia 600 mm




