
RANGE ROVER VELAR



Desde que o primeiro veículo Land Rover foi concebido, em 1947, 
construímos veículos que desafiam o impossível. Estes, por sua vez, 
desafiam seus proprietários a explorar novos territórios e conquistar 
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 competência 
com tranquilidade. É assim que continuamos a desbravar novos 
terrenos, a desafiar o convencional e nos encorajarmos a ir além. 
A Land Rover realmente quer que você aproveite mais o seu mundo, 
a ir Above and Beyond.







RANGE ROVER VELAR
Revolucionário, o Range Rover Velar está situado, na família Range Rover, entre o Range Rover 
Evoque e o Range Rover Sport. Eleva o charme, a modernidade e a elegância a um nível excepcional, 
combinando seu DNA emocionante com um design de pedigree.

Pesquise “Range Rover Velar” para ver o veículo em ação. 
Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados.
Os veículos mostrados são da linha global Land Rover. As especificações, os opcionais e a disponibilidade 
podem variar entre os mercados e devem ser verificados na concessionária Land Rover do seu país.
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O RANGE ROVER  
QUE MUDA TUDO
O interior do Range Rover Velar é um verdadeiro santuário, criado com 
elegância e minimalismo, incorporando tecnologias como o sistema 
de infoentretenimento Touch Pro Duo. As luzes de LED e as maçanetas 
das portas rentes à carroceria completam o design exterior, que 
preserva a inigualável capacidade Land Rover em todas as condições. 
Apresentamos o Range Rover Velar: o Range Rover Avant-Garde.” 

Gerry McGovern 
Chefe de Design da Land Rover 

Os itens e sua disponibilidade podem variar entre versões disponíveis. Para consulta de itens 
de série e opcionais, consulte landrover.com.br ou visite uma Concessionária Land Rover. 
Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados. 

VERSATILIDADE INTELIGENTE
Para tornar a sua viagem ainda mais confortável, o Range Rover Velar oferece 
970 mm de espaço para a cabeça e 43 mm para os joelhos dos ocupantes, além de 
um porta-malas exemplar: são 558 litros de capacidade. A Suspensão Ar Eletrônica1 
ajusta a altura de acesso de maneira automática para facilitar a entrada no veículo, 
e o Acionamento da Tampa do Porta-malas por Gesto2 torna mais fácil o acesso ao 
porta-malas sem precisar usar as mãos. Consulte a página 36 para saber mais.

AMBIENTE INTERIOR EXCLUSIVO
A cabine do Range Rover Velar minimiza o ruído do vento e da estrada 
por meio de anteparos aerodinâmicos e vidros dianteiros laminados com 
proteção acústica. Os passageiros dos assentos traseiros aproveitam os 
Assentos Reclináveis, o Controle de Temperatura de Quatro Zonas opcional e 
o Sistema de Entretenimento Traseiro, também opcional com duas telas de 8". 
Consulte a página 11 para saber mais.

TECNOLOGIA PERFEITAMENTE INTEGRADA
O sistema multimídia Touch Pro Duo de série torna a vida mais conectada e 
divertida. O sistema integra perfeitamente duas telas Touchscreen de 10" com 
alta definição para permitir que você faça uma chamada telefônica em uma tela 
enquanto navega na outra. O Touch Pro Duo pode ser complementado por um 
Head-up Display totalmente colorido, um sistema opcional e moderno que oferece 
gráficos nítidos e uma Tela Interativa do Motorista2 opcional com controles de 
toque configuráveis no volante. Consulte a página 21 para saber mais.

1Não disponível com o motor P250. De série nas versões HSE P380. 
2Opcional nas versões base e S. De série nas versões SE e HSE. 
³Opcional nas versões base, S e SE. De série nas versões HSE e SV Autobiography Dynamic.
Todos os dados são estimativas do fabricante e estão sujeitos a confirmação final antes do início da produção.

DESIGN INOVADOR
O design do Range Rover Velar é revolucionário. Suas laterais elegantes 
e a linha de itens de série exemplar, como maçanetas das portas rentes à 
carroceria e aerofólio traseiro integrado, melhoram a eficiência aerodinâmica, 
enquanto a grade estampada em alumínio oferece ao perfil dianteiro do veículo 
uma presença inegável. Sofisticados e modernos faróis e lanternas traseiras de 
LED também são de série. Faróis de LED Matrix3 e Matrix-Laser também estão 
disponíveis como opcionais. Consulte as páginas 8 e 34 para saber mais.
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ACABAMENTOS E MATERIAIS EXCELENTES
Cada componente que você pode ver e tocar foi cuidadosamente desenvolvido 
por uma equipe de especialistas para que você desfrute de uma experiência 
verdadeira e inesquecível. Assentos, volante e uma ampla área da cabine podem 
ser revestidos com couros macios ao toque ou os mais refinados tecidos e camurças. 
Consulte a página 11 para saber mais.

POTÊNCIA REFINADA E EFICIENTE
As opções de motores Ingenium V6 e de 4 cilindros proporcionam uma direção 
eficiente, refinada e ágil.

POSIÇÃO SPORTS 
COMMAND DRIVING
A Posição Sports Command Driving do 
Range Rover Velar ajuda a oferecer uma 
direção mais confiante e envolvente. 
A posição elevada oferece uma visão completa 
do entorno do veículo, o que contribui 
para a sensação de segurança e proteção. 
Consulte as páginas 11 e 32 para saber mais.

EXTREMA VERSATILIDADE EM TODAS AS CONDIÇÕES
O Range Rover Velar incorpora a mundialmente a famosa capacidade da Land Rover. Os itens de 
série incluem: Tração Integral (AWD) com Dinâmica de Linha de Transmissão Inteligente (IDD), 
e Vetorização de Torque por Frenagem para oferecer uma direção conectada. Para melhorar a 
confiança do motorista em ambientes off-road, os itens opcionais incluem: Suspensão a Ar Eletrônica¹, 
Adaptive Dynamics³, All Terrain Progress Control ( ATPC ), Terrain Response 2 e Diferencial Traseiro 
com Bloqueio Ativo para motores V6. A profundidade de travessia4 de até 650 mm, inédita no 
segmento, ajuda a oferecer tranquilidade e uma direção segura até mesmo em condições mais difíceis. 
Consulte as páginas 14 a 19 para saber mais.
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Sofisticado. Inteligente. Avançado. Potência bem aplicada e elegância natural que, 
combinadas, resultam primorosamente neste incrível exemplo de design britânico 
contemporâneo. O Range Rover Velar é perfeitamente equilibrado, com proporções 
otimizadas. A surpreendente linhagem Range Rover é instantaneamente reconhecida, 
desde os volumes formais e potentes da dianteira, passando por uma linha de cintura 
fluida e contínua, até culminar em uma traseira robusta e elegantemente afunilada.

Os volumes elegantes da parte inferior da carroceria, com as maçanetas perfeitamente 
rentes às portas, atestam a nossa obsessão pelos detalhes. As rodas de 22" opcionais 
realçam as proporções incríveis do veículo, enfatizando ainda mais a presença do 
Range Rover Velar na estrada. Na parte de trás, o design do veículo é diferenciado pelos 
detalhes exclusivos das lanternas traseiras quádruplas, com um visual amplo que incorpora 
o famoso emblema Range Rover, harmonizando perfeitamente as linhas do veículo e criando 
um efeito surpreendente.

Para mais detalhes, pesquise “Design do Range Rover Velar”. 

DESIGN

CELEBRANDO O DESIGN EXTERIOR

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados.8
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CELEBRANDO O  
DESIGN INTERIOR
A cabine do Range Rover Velar exala simplicidade e elegância. A arquitetura interna 
familiar do Range Rover, com suas linhas horizontais robustas e elegantes, mistura-
se perfeitamente com recursos inovadores que oferecem conforto e tornam a 
experiência de condução fascinante. Duas telas Touchscreen de 10" perfeitamente 
integradas e botões de comando minimalistas são itens de série, para você ter pleno 
controle das tecnologias de última geração; e o revolucionário Touch Pro Duo inova 
a percepção geral de luxo e sofisticação.

Tudo foi projetado e concebido para ajudar você e seus passageiros a chegarem 
tranquilos. Os apoios de braço duplos são deslizantes, e têm operação independente, 
aumentando o conforto individual. Os mais belos materiais, incluindo couro Windsor 
opcional* com exclusivo corte padrão diamantado por toda a cabine, adicionam 
um toque contemporâneo. Os modernos tecidos de alta qualidade habilmente 
montados em colaboração com a Kvadrat, maior fabricante de materiais têxteis de 
alta qualidade e design inovador da Europa, são opções alternativas ao couro.

A elevada posição de condução da nossa famosa Sports Command Driving Position 
permite enxergar mais à frente, e conhecer o ambiente do entorno com maior clareza, 
mantendo-o no controle seguro da direção, independentemente das condições de 
tráfego. A Iluminação Configurável do Ambiente Interno, com dez cores à sua escolha, 
é uma das opções disponibilizadas para criar um ambiente acolhedor e sofisticado. 
Enquanto isso o teto solar panorâmico elétrico preenche a cabine com luz, trazendo 
o exterior para dentro do veículo.

Para mais detalhes, pesquise “Design do Range Rover Velar”.

DESIGN

*De série nas versões HSE. Opcional nas demais versões. 
O interior mostrado é o R-Dynamic HSE com interior Light Oyster/Ebony em couro Windsor com teto solar elétrico.

Teto solar elétrico

Iluminação Ambiente ConfigurávelCouro Windsor com corte padrão diamantado
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PERFORMANCE E CAPACIDADE

MOTORES
Da potência e prazer de dirigir sem igual à economia de combustível e rendimento, há uma linha de motores completa para 
o Range Rover Velar. Cada motor foi otimizado para atender a todas as necessidades. A tecnologia Ingenium está na base de todos  
os motores de 4 cilindros da linha Range Rover Velar. Esses motores de baixo atrito são feitos totalmente em alumínio e possuem  
blocos de cilindros rígidos e eixos balanceadores duplos para garantir níveis inerentemente baixos de vibração, além de um 
desempenho suave no dia a dia.

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados.12



TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
Todos os motores a gasolina do Range Rover Velar têm transmissão automática de 8 velocidades. Com oito marchas próximas,  
a transmissão garante que você esteja sempre na marcha ideal e maximiza a eficiência de combustível e a aceleração. As trocas  
de marcha são quase imperceptíveis, e as programações de mudança inteligentes se adaptam ao seu estilo de direção.  
E os paddle-shifters na coluna de direção permitem a você assumir o controle manual das trocas de marchas.

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados. DESEMPENHO E CAPACIDADE 13



DESEMPENHO REFINADO
O Range Rover Velar roda com máxima confiança, conectado e tranquilo,  
graças a um conjunto de tecnologias cuidadosamente desenvolvidas.

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados.

CONDIÇÕES DE BAIXA TRAÇÃO
Em superfícies escorregadias, como grama molhada 
o torque pode ser balanceado entre as rodas 
dianteiras e traseiras, para maximizar a tração. 
Em condições extremas, em que somente as rodas 
dianteiras têm tração, até 100% do torque do motor 
pode ser distribuído para as rodas dianteiras para 
obter uma ótima aderência.

CONDIÇÕES DE ALTA TRAÇÃO
Em superfícies secas e regulares, o Range Rover Velar 
fornece distribuição de torque inteligente para as 
rodas traseiras para uma direção mais eficiente, 
bem como fornecer agilidade e manuseio precisos.

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. 

Subesterço detectado

Força de frenagem nas rodas internas

Torque para as rodas externas mantido

Trajetória corrigida

TRAÇÃO INTEGRAL COM DINÂMICA DE LINHA 
DE TRANSMISSÃO INTELIGENTE
A Tração Integral (AWD) com Dinâmica de Linha de Transmissão 
Inteligente (IDD) do Range Rover Velar é um item de série e oferece 
excelente desempenho on-road e off-road, além da capacidade total 
para terrenos off-road esperada de um Range Rover. Trabalhando 
em conjunto, a AWD com IDD continuamente otimiza a distribuição 
de torque do motor para as rodas dianteiras e traseiras, garantindo 
a máxima tração e eficiência de combustível em todas as condições 
de estrada e clima. Desenvolvida exclusivamente para atender às 
exigências do Range Rover Velar, a caixa de transferência altamente 
durável usa uma embreagem multidisco úmida com acionamento 
eletromecânico para oferecer uma distribuição suave e precisa para as 
rodas dianteiras e traseiras. Isso garante que a otimização constante seja 
imperceptível na cabine e o torque do motor disponível seja maximizado 
para oferecer uma tração eficiente ao veículo. 

A IDD determina a distribuição necessária pelo monitoramento 
contínuo do veículo e da interação dele com a estrada. Começando 
geralmente com uma distribuição de 50:50 para garantir uma 
estabilidade controlada máxima do primeiro movimento do veículo, 
o sistema tem a capacidade total de tração 100% dianteira ou 100% 
traseira se as condições da estrada exigirem. Preditivo, e também 
reativo, o sistema ajuda a evitar a perda de tração, assim como trabalha 
para recuperá-la.
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*De série nas versões HSE. DESEMPENHO E CAPACIDADE

ADAPTIVE DYNAMICS
Opcional*, o sistema Adaptive Dynamics monitora a posição das 
rodas e os movimentos da carroceria para oferecer um comportamento 
dinâmico preciso e um rodar elegante e flexível. Para isso, o sistema 
analisa constantemente a aceleração, a direção e a atividade do pedal 
do freio. Os amortecedores controlados eletronicamente ajustam as 
configurações da suspensão para oferecer o melhor equilíbrio entre 
conforto, refinamento e agilidade em todos os momentos.

CONFIGURABLE DYNAMICS
Para melhorar o requinte e o conforto ou o desempenho do veículo, 
a função opcional Configurable Dynamics permite que você configure 
o mapeamento do acelerador do Range Rover Velar, os pontos da 
transmissão, as configurações de direção e a suspensão para atender 
às suas necessidades de condução.

Para mais detalhes, pesquise “Capacidade do Range Rover Velar”.
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DESEMPENHO E CAPACIDADE

*Não disponível com o motor P250. De série nas versões HSE P380.
Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados (conforme o mercado).

CAPACIDADE EM TODAS  
AS CONDIÇÕES
Primeira linha de veículos a combinar sofisticação e refinamento, 
com a renomada capacidade Land Rover de condução em todas 
as condições, os carros Range Rover continuam a ser líderes de 
inovação no segmento. O Range Rover Velar oferece novos níveis 
de estilo, enquanto suas tecnologias exclusivas da Land Rover 
e sua geometria otimizada garantem sua posição na vanguarda 
da capacidade all-terrain.

O Controle de Descida em Declives (HDC), patenteado pela 
Land Rover, vem de série. Ele ajuda o motorista com descidas 
controladas em declives difíceis. Ele faz isso mantendo uma 
velocidade regular e aplicando frenagem separadamente 
a cada roda. O Auxílio de Partida em Ladeiras, também 
fornecido como item de série, assegura que o veículo não 
retroceda à medida que segue em uma inclinação. O veículo 
também utiliza o Sistema de Saída Gradativa, também 
fornecido de série, projetado para impedir que ele deslize 
em um aclive caso o motorista libere o freio inadvertidamente.

SUSPENSÃO A AR ELETRÔNICA
Uma direção mais firme no solo é aprimorada graças à mais 
recente Suspensão a Ar Eletrônica opcional*, que proporciona 
articulação e equilíbrio excepcionais para as rodas. Ela muda 
a altura do veículo rapidamente, permitindo a ligação cruzada 
das rodas diagonais para manter todas as quatro rodas no 
chão em superfícies muito irregulares. Ela também torna 
mais fácil colocar objetos pesados no porta-malas, pois você 
pode alterar a altura do veículo em +/- 50 mm para atender às 
suas necessidades. Essas funções podem ser operadas por 
meio da tela touchscreen de 10". O Sistema de otimização de 
velocidade também utiliza a Suspensão a Ar Eletrônica para 
reduzir o arrasto aerodinâmico e o consumo de combustível 
em velocidade, abaixando o veículo 10 mm da altura de 
suspensão normal quando a velocidade atinge 105 km/h.

ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL
O All-Terrain Progress Control (ATPC) é um sistema avançado 
opcional que permite definir e manter uma velocidade 
constante enquanto o veículo é conduzido em condições 
adversas como superfícies escorregadias, incluindo lama, 
grama molhada, gelo, neve e terra. Como um sistema de 
piloto automático, ele atua em velocidades entre 3,5 e 30 km/h, 
permitindo que você mantenha toda a concentração ao volante.

PACOTE DYNAMIC HANDLING
A Land Rover sempre foi sinônimo de capacidade fora de 
estrada. Seja lama, grama molhada, areia, neve ou pedras, 
nossos veículos trazem diversas tecnologias para ajudar  
você a enfrentar os piores terrenos com toda a confiança.  
O Pacote Dynamic Handling opcional é bastante abrangente. 
Inclui All Terrain Progress Control, Terrain Response 2, 
Adaptive Dynamics, Configurable Dynamics e Suspensão  
a Ar Eletrônica*. Não importa onde você dirija, o controle  
é natural.
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1Quando a Suspensão a Ar Eletrônica estiver instalada.  2Não disponível com faróis de LED de série.  3Opcional somente nos motores V6. De série nas versões SVAutobiography Dynamic.   
4Consulte a página 14 para ver uma explicação completa da Tração Integral (AWD) com Intelligent Driveline Dynamics (IDD) e Vetorização de Torque por Frenagem.
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.

TERRAIN RESPONSE 
Quando você seleciona manualmente o sistema Terrain Response exclusivo da Land Rover, 
ele configura o veículo da maneira ideal para corresponder às demandas do terreno, adaptando-se 
às respostas dos sistemas do motor, da transmissão, dos diferenciais e do chassi do veículo. 
Existem seis configurações de Terrain Response: Conforto, Grama/Cascalho/Neve, Lama e Buracos, 
Areia, ECO e Modo Dinâmico. 

TERRAIN RESPONSE 2
Terrain Response 2 é um opcional que leva os recursos do 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 do 
painel de controle do Touch Pro Duo (tela Touchscreen inferior).

WADE SENSING
Exclusivo da Land Rover, esse sistema opcional usa sensores ultrassônicos nos 
espelhos retrovisores para emitir um alerta visual e sonoro para o motorista, 
caso a água se aproxime da profundidade de travessia máxima de 650 mm1. 
Para isso, ele oferece informações gráficas em tempo real na tela touchscreen 
sobre sua profundidade em relação ao veículo e à capacidade máxima de 
travessia. Disponível somente com Sistema Avançado de Câmeras 360°2.
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DESEMPENHO E CAPACIDADEVeículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados (conforme o mercado).

DIFERENCIAL TRASEIRO COM BLOQUEIO ATIVO
O Diferencial Traseiro com Bloqueio Ativo3 assegura o nível máximo de tração 
em todas as condições climáticas on-road e off-road. Um diferencial aberto típico 
transfere um torque igual para todas as rodas de modo que, se uma roda patinar, a 
transferência de torque para a outra roda também é limitada, o que reduz a tração. 
Enquanto isso, a Tração Integral (AWD) com Dinâmica de Linha de Transmissão 
Inteligente (IDD)4 e Controle Eletrônico de Tração (ETC)4 do Range Rover Velar, 
ambos itens de série, ficam dois passos à frente, distribuindo o torque para as rodas 
dianteiras e traseiras e, com a frenagem independente das rodas, melhorando 
a tração, respectivamente. A adição do diferencial traseiro com bloqueio ativo 
proporciona a melhor combinação para maximizar a tração limitando a patinagem 
das rodas traseiras. 

Uma segunda embreagem multidisco úmida entre as rodas traseiras pode travar 
quase instantaneamente para proporcionar um torque de saída do motor total para 
as duas rodas. Isso pode ser especialmente útil para fornecer uma capacidade sem 
esforço em condições de baixa aderência, como gelo desigual, grama molhada ou 
durante a articulação da roda off-road. Ele também oferece maior tração ao sair de 
uma esquina, pois, quando a roda interna perde a carga devido à transferência de 
peso, o diferencial traseiro com bloqueio ativo aumenta o torque da roda externa.

Para mais detalhes, pesquise “Capacidade do Range Rover Velar”.

SEGURANÇA COMPOSTURACAPACIDADE TOTAL
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Interior mostrado: R-Dynamic HSE com interior Light Oyster/Ebony em couro Windsor com itens opcionais.
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.20



TECNOLOGIA

INFOENTRETENIMENTO
Exclusivo da Land Rover, o sistema de infoentretenimento InControl Touch Pro Duo apresenta um design único e um desempenho inigualável. 
Proporcionando uma infinidade de informações e entretenimento, o sistema traz o que há de mais intuitivo e avançado em tecnologias 
integradas, garantindo que todos possam aproveitar ao máximo a viagem.

Para mais detalhes, pesquise “Tecnologia do Range Rover Velar”.

TOUCH PRO DUO
As novas telas touchscreen duplas de 
10" de alta definição, de série, permitem 
ao usuário visualizar as informações 
necessárias e, ao mesmo tempo, interagir 
com recursos adicionais, para maior 
flexibilidade e 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. 

Para uma aparência verdadeiramente 
elegante e simplificada, também de série, 
o volante tem botões sensíveis ao toque 
permanecem ocultos até serem acesos. 
Um desses botões é programável, de forma 
que ele pode ser personalizado de acordo 
com suas preferências para realizar uma 
infinidade de funções.

TELA INTERATIVA 
DO MOTORISTA
O Range Rover Velar garante que você esteja 
sempre entretido, informado e conectado. 
Ele possui uma Tela Interativa do Motorista1 
de 12,3" que pode receber e projetar uma 
grande quantidade de informações para 
a condução, entretenimento e dados de 
segurança ativa, incluindo navegação, 
telefone e mídia. A alta resolução garante 
a maior clareza, enquanto o mecanismo 
refinado de processamento cria imagens 
nítidas e fluidas. Os recursos podem ser 
acessados na Tela Interativa do Motorista 
ou nas telas touchscreen do Touch Pro Duo.

HEAD-UP DISPLAY
O Head-up Display2 é um opcional que 
apresenta dados essenciais do veículo, como 
velocidade, posição de marcha e orientações 
de navegação, no para brisas, sem provocar 
distrações ou a necessidade de tirar os olhos 
da estrada. Ele oferece gráficos coloridos 
nítidos em alta resolução, permitindo que 
você veja todas as intervenções do motorista 
e as informações com facilidade. Ele mostra 
informações importantes do Touch Pro 
da tela Touchscreen e do seu telefone. 
O recurso pode ser ligado e desligado de 
acordo com a preferência do motorista.

SISTEMA DE 
ENTRETENIMENTO 
TRASEIRO
O Sistema de Entretenimento do Assento 
Traseiro3 opcional oferece duas telas de 
8" atrás dos apoios de cabeça dos assentos 
dianteiros. Também inclui o “Status de 
Viagem”, uma tela de resumo da navegação 
que mostra um pop-up ao passageiro de trás 
com detalhes sobre o tempo e a distância 
até o destino. O sistema vem com um par de 
fones de ouvido WhiteFire® digitais sem fio 
e conexões HDMI, Mobile High Definition 
Link (MHL) e USB. Os passageiros também 
podem curtir seus programas de TV favoritos 
com o recurso opcional TV Digital. Os canais 
da TV Digital podem ser assistidos4 na tela 
touchscreen de 10" na cabine dianteira e nas 
telas do Sistema de Entretenimento Traseiro.

TECNOLOGIA

¹Opcional nas verões base e S. De série nas demais versões.  2Requer para-brisa com atenuação solar. Imagem apresenta recursos não disponíveis no Brasil, como Reconhecimento 
de Placas de Trânsito.  3Disponível somente com Sistemas de Som Meridian™.  4A TV Digital só pode ser assistida na tela touchscreen de 10" quando o veículo estiver parado. 
WhiteFire® é uma marca registrada da Unwired Technology LLC e qualquer uso dessas marcas pela Land Rover se dá sob licença. 21



SISTEMA DE SOM (SÉRIE)
Intervalo acústico incrível por meio de oito alto-falantes.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ (SÉRIE NO S)
Alta definição, agudos claríssimos e graves profundos – em um arranjo cuidadoso 
de 10 alto-falantes instalados nas portas com subwoofer de dois canais.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN SURROUND 
(SÉRIE NO SE E HSE)
Toda a amplitude e clareza de um show ao vivo entregue por meio de um arranjo 
de 16 alto-falantes dianteiros, laterais e traseiros com um subwoofer de dois canais, 
unidos perfeitamente pela tecnologia Trifield™. Exclusivo da Meridian, o Trifield 
mistura perfeitamente os canais centrais e surround aos canais esquerdo e direito, 
garantindo uma experiência sonora ideal e única para cada passageiro.

SISTEMA DE SOM MERIDIAN SIGNATURE (OPCIONAL)
O resultado é um som muito mais realista, que cria uma experiência sonora profunda e única 
para cada ocupante. A tecnologia pioneira Trifield 3D leva o som surround para um nível 
mais alto. O Sistema de Som Meridian Signature inclui 22 alto-falantes e um subwoofer de 
dois canais. Incrivelmente autêntica a sensação de espaço na cabine é expandida para uma 
experiência 3D – trazendo todos os instrumentos, artistas e locais das suas apresentações 
favoritas em localização e escala reais.

ÁUDIO
A cabine do veículo é o local ideal para ouvir sua música preferida, e o Range Rover Velar 
tem quatro sistemas de áudio opcionais diferentes para dar vida à sua música:

Para obter mais detalhes, procure por “Tecnologia Range Rover Velar”.

ALTO-FALANTES 22

SUBWOOFER

A imagem representa o Sistema de Som Meridian™ Signature.
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TECNOLOGIA

MERIDIAN™
Fundada em 1977 em Cambridgeshire, Inglaterra, a Meridian, parceira de áudio da 
Land Rover, foi pioneira em vários itens, como os alto-falantes ativos e o primeiro 
processador de som surround digital. As informações de tecnologia de áudio da 
Meridian ajudaram a garantir que o Range Rover Velar seja o melhor espaço para 
experimentar o som. A tecnologia Meridian Cabin Correction

foi utilizada para analisar o formato, a acústica e a ressonância da cabine, removendo ruídos 
sonoros indesejados. O avançado algoritmo garante que o ritmo, a batida e a sincronização 
de qualquer música sejam ouvidos precisamente como o artista queria, proporcionando 
uma experiência de áudio de qualidade sempre excepcional para todos os passageiros 
no veículo.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. 
Trifield e o dispositivo “Trifield 3D” são marcas comerciais da Trifield Productions Ltd. 
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo.

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
Une todos os elementos do sistema de áudio para um desempenho que, normalmente, 
exigiria alto-falantes significativamente maiores.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
O avançado algoritmo do Meridian Cabin Correction ajusta a experiência de som para 
a acústica exata do interior do Range Rover Velar.

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 evoca as 
emoções da gravação original.

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

TRIFIELD 3D
Baseada na comprovada tecnologia de som surround Trifield da Meridian, a Trifield 3D, 
pela primeira vez em um carro, dá vida às apresentações musicais. Com a adição de canais 
de altura dedicados, a sensação de espaço da cabine é expandida para uma experiência 
3D, proporcionando uma excelente sensação de escala e definição para suas músicas.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA MERIDIAN ALTO-FALANTES SUBWOOFER WATTS

SISTEMA DE SOM (BASE) N/A 8 N/A 250

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ (S) 10 1 380

SISTEMA DE SOM SURROUND MERIDIAN™ (SE E HSE) 16 1 825

SISTEMA DE SOM MERIDIAN™ SIGNATURE (OPCIONAL) 22 1 1600
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CONECTIVIDADE
InControl é um conjunto de itens de série e opcionais da Land Rover que conecta 
você ao seu veículo e com o mundo exterior de uma maneira fácil e segura. 

Para mais detalhes, pesquise “Tecnologia do Range Rover Velar”.

ITENS DE SÉRIE

SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ
Compreende instruções faladas com clareza, para que você possa se concentrar 
na estrada à frente sem distrações.

NAVEGAÇÃO PRO
O sistema de Navegação Pro permite que você salve seus lugares favoritos, use os 
gestos de pinça e zoom para explorações simples do mapa e pode exibir gráficos 
de mapas nítidos em 2D ou 3D.

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados. TECNOLOGIA 25



Sistema Avançado de Câmeras 360°

ITENS DE SÉRIE OPCIONAL

1Não disponível com faróis de LED de séries.  2Disponível de série nas versões SE e HSE.  3Disponível de série nãs versões 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 para obter informações mais detalhadas ou entre em contato com a concessionária Land Rover mais próxima para obter mais informações.

A Câmera Traseira aumenta a visibilidade em marcha-à-ré. Esse valioso recurso de estacionamento 
também é útil quando um reboque é engatado. Linhas estáticas representando os veículos 
no perímetro externo e o caminho previsto são superpostas em uma imagem da área traseira, 
facilitando o máximo possível o estacionamento em vagas apertadas.
O Controle de Cruzeiro com Limitador de Velocidade permite que o motorista mantenha a 
velocidade atual do veículo sem precisar manter o pedal do acelerador pressionado, ajudando 
a reduzir a fadiga do motorista. O Limitador de Velocidade também permite que o motorista 
estabeleça previamente uma velocidade máxima específica que o veículo não deverá exceder. 
Ambas as funções podem ser facilmente ativadas ou desativadas pelo motorista, conforme desejado.
O Monitor de Fadiga do Motorista detecta quando você está começando a se sentir sonolento 
e envia um aviso prévio para que você faça uma pausa.
O Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem 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.
Os Sensores de Estacionamento dianteiro e traseiro ajudam a tornar as manobras ainda mais fáceis. 
Ao selecionar a marcha à ré ou ativar o sistema manualmente, são acionados sensores nos para-
choques dianteiro e traseiro. 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 SEGURO
Para enfrentar o tráfego urbano ou rodoviário e oferecer maior segurança para você e seus passageiros, 
você encontrará diversos recursos projetados e desenvolvidos para aproveitar seu veículo da forma mais prazerosa.

Para obter mais detalhes, procure por “Assistência ao Motorista Range Rover Velar”.

O Sistema Avançado de Câmeras 360°1 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.
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TECNOLOGIA

Controle de Cruzeiro Adaptativo com Stop & GoPark Assist

PACOTE DRIVE3PACOTE DE ESTACIONAMENTO2

O Park Assist torna manobras de estacionamento em vagas paralelas e perpendiculares mais 
fácil do que nunca. Ele encontra a vaga ideal para você. Basta selecionar a marcha apropriada e 
controlar a velocidade utilizando os pedais do freio e do acelerador. Gráficos e notificações guiam 
você durante as manobras. O Park Assist também irá orientar manobras para fora de uma vaga, 
eliminando o estresse na hora de estacionar.
A Detecção de Tráfego em Ré é especialmente útil ao sair em marcha-à-ré de um estacionamento.  
O sistema avisa sobre perigos se aproximando de ambos os lados do carro, através de avisos 
sonoros e visuais para que você saiba o que há atrás de você quando a visibilidade estiver obstruída.
Os Sensores de Estacionamento 360° proporcionam total confiança nas manobras em espaços 
apertados. Sensores localizados ao redor do veículo são acionados automaticamente quando 
a marcha à ré é selecionada, ou a ré pode ser ativada manualmente, com 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.

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 Piloto 
Automático Adaptativo voltará automaticamente a seguir o carro da frente. É possível ativar 
o sistema a partir de 20 km/h e, depois de ativado, ele funcionará entre 0 e 200 km/h.
A 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 aplicará os freios para ajudar a reduzir a gravidade do possível 
impacto. A Frenagem de Emergência em Alta Velocidade fica pronta para entrar em ação entre 
10 km/h e 160 km/h.
O Assistente de Pontos Cegos pode ajudar a evitar colisões. Se o seu veículo detectar outro carro 
no ponto cego quando você começar a mudar de faixa, uma pequena luz de aviso acenderá no 
retrovisor correspondente e um torque corretivo será aplicado na direção para você afastar seu 
carro do veículo que se aproxima.

PACOTES DE OPCIONAIS
Os pacotes de opcionais trazem uma variedade de tecnologias para aprimorar a experiência de condução. O Pacote de Estacionamento 
permite que você estacione e manobre com segurança e facilidade dentro e fora de espaços apertados e em caso de tráfego coberto 
por prédios ou outros veículos. E o Pacote Drive deixa cada viagem mais segura e relaxante. O Pacote de Assistência ao Motorista contém 
o conjunto mais abrangente de tecnologias para ajudar na hora de dirigir e estacionar.
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PACOTE DE ASSISTÊNCIA  
AO MOTORISTA
O pacote de Assistência ao Motorista oferece uma ampla variedade de auxílios, 
como os itens presentes nos pacotes de Estacionamento e Drive (ver página 
29), juntamente com a Câmera Surround 360°. Ele também inclui o Controle de 
Cruzeiro Adaptativo com Assistência de Direção, que centraliza o veículo na pista 
e mantém uma distância definida para com os veículos à frente, tornando o ato de 
dirigir ainda mais fácil e confortável.

CÂMERA DIANTEIRA RADAR DIANTEIRO

*Disponível como parte de pacote de opcionais nas versões base, S e SE. De série nas demais versões.28



TECNOLOGIA

O Controle de Cruzeiro Adaptativo com Stop & Go* o pode ser ativado a partir de 20 km/h 
e funciona entre 0 e 200 km/h. Basta pressionar o botão "SET" do Controle de Cruzeiro. 
Uma câmera e um radar monitoram as faixas à frente, mantendo seu veículo centralizado 
e moderando a velocidade de acordo com o comportamento do tráfego à sua frente. Se o 
veículo à frente reduzir a velocidade ou até mesmo parar, o recurso reduz automaticamente 
a velocidade do seu veículo, fazendo-o parar, quando necessário. Assim, você consegue 
dirigir com tranquilidade mesmo em situações de tráfego intenso.

Disponível como parte de pacote de opcioanis, o Controle de Cruzeiro Adaptativo com 
Assistência de Direção trabalha em conjunto com você: enquanto você mantém as mãos  
no volante antecipando a via à frente, o sistema auxilia na direção, frenagem e aceleração.  
Se você remover as mãos do volante, o veículo soará um aviso. Se o aviso não for 
considerado, a Assistência de Direção será desativada, mas o Controle de Cruzeiro 
Adaptativo continuará ativo.
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TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA

DESIGN SUSTENTÁVEL
A Land Rover tem o compromisso de produzir veículos que usam materiais mais sustentáveis, 
produzem menos resíduos e usam menos recursos naturais como parte da nossa abordagem 
à excelência em sustentabilidade. O processo de desenvolvimento do Range Rover Velar incluiu 
uma avaliação do ciclo de vida inteiro, e ele foi projetado para ser 85% reciclável/reutilizável 
e 95% recuperável no final de sua vida útil. 

Devido às suas avançadas e leves propriedades, a estrutura da carroceria do Range Rover Velar 
é 82% composto de alumínio. Nosso projeto inovador incorpora até 50% de material reciclado 
em ciclo fechado do processo de fabricação do revestimento da carroceria, resultando em 
benefícios de desempenho significativos e em emissões de CO2 mais baixas no ciclo de vida. 
A cadeia de fornecimento em ciclo fechado recicla alumínio do processo de estamparia, 
separa e derrete novamente o material em uma folha com a mesma qualidade, reduzindo 
assim a necessidade de produção de alumínio primário e mantendo a mais alta qualidade.

AERODINÂMICA AVANÇADA
O design simplificado do nosso mais novo veículo foi cuidadosamente otimizado para fazer do 
Range Rover Velar o Range Rover mais aerodinâmico que já criamos. Um aerofólio traseiro com 
duas fendas integradas para direcionar o fluxo de ar sobre a tampa traseira minimiza a sujeira 
no vidro traseiro e reduz o arrasto aerodinâmico em 0,32 CdA. As rodas opcionais projetadas 
e desenvolvidas aerodinamicamente também podem ajudar a reduzir o arrasto em 5%.

CENTRO DE FABRICAÇÃO DE MOTORES
O Centro de Fabricação de Motores da Jaguar 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 liberação de CO2 da instalação em mais 
de 2.400 toneladas por ano.

Para mais detalhes, pesquise “Sustentabilidade do Range Rover Velar”.

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados.
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Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados.

SEGURANÇA

TOTALMENTE SEGURO
Projetado para segurança máxima, o Range Rover Velor foi desenvolvido para incluir 
uma diversidade de itens de série que não apenas oferecem toda garantia de conforto 
e segurança a você e aos seus passageiros, como também ajudam a prevenir acidentes.

O Range Rover Velar oferece a Posição Command Driving para que o motorista tenha 
visibilidade aprimorada em todas as condições. Você tem uma visão maior da estrada 
à frente, e é visto com maior facilidade pelos outros também proporcionando uma maior 
sensação de segurança e confiança.

A legendária e confiável Tração Integral (AWD) com Dinâmica de Linha de Transmissão 
Inteligente (IDD) ajuda você a manter-se firmemente posicionado à via, não importa 
o clima ou ambiente.

A segurança do Range Rover Velar é aprimorada com as mais modernas tecnologias, 
incluídas na fábrica: 

Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) monitora o comportamento dinâmico do 
Range Rover Velar, 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.
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SEGURANÇA

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 os freios são aplicados 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.

Para aumentar ainda mais a segurança, as ancoragens ISOFIX para cadeirinhas de criança 
são instaladas em cada lado dos bancos traseiros, enquanto um abrangente sistema de seis 
airbags frontais, torácicos e laterais de cortina vem de fábrica para proteger o motorista 
e os passageiros.

Para obter informações sobre os itens de segurança ativos, consulte a Assistência ao 
motorista, páginas 26 a 29.

Para mais detalhes, consulte “Segurança do Range Rover Velar”.

PONTOS ISOFIX

AIRBAGS

CÉLULA DE SEGURANÇA 
DE ALUMÍNIO
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FARÓIS BAIXOS DE LED 145 M

1Disponível como opcional para a versões base.  2Disponível somente com faróis de LED Matrix-Laser com Luzes de Funcionamento. Diurno características.  3De série para as versões SE e HSE. 

LUZES MAIS BRILHANTES, DIREÇÃO 
NOTURNA MAIS SEGURA
O Range Rover Velar tem luzes externas de LED como item de fábrica. 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, portanto dirigir à noite se torna menos cansativo e as luzes de neblina traseiras ajudam 
a garantir que o veículo estará sempre visível em todas as condições.

As Luzes de Funcionamento Diurno (DRL)1, e os Indicadores de Direção Animados, reduzem 
o tempo que leva para outros usuários da estrada reconhecerem a direção de percurso 
desejada. Ao indicar o caminho, as Luzes Direcionais Estáticas opcionais2, que operam a 
velocidades inferiores a 40 km/h, iluminam a estrada ou rua na qual você está virando. 

Dirigir à noite ou com má visibilidade fica mais fácil com o Sistema Automático de Faróis 
Adaptativos (AHBA), que detecta os faróis em frente e abaixa automaticamente o facho 
principal para o tráfego.

Os faróis Matrix LED opcionais3 têm Feixe de Luz Adaptável (ADB). Dividindo o facho principal 
em duas faixas verticais imperceptíveis, o ADB maximiza o número de seções de farol alto em 
torno do tráfego em sentido contrário para aumentar a visibilidade, enquanto cria uma área de 
sombra diante dos veículos para prevenir ofuscamento e aumentar a segurança. O ADB divide 
o facho de luz Faróis Dianteiros Adaptativos (AFS) otimiza o feixe de iluminação para atender 
a uma variedade de situações de condução: cidade, campo, rodovia e mau tempo. Ambos os 
sistemas trabalham juntos para maximizar a visibilidade em todas as condições.

A tecnologia de farol alto a laser oferece o que há de melhor em faróis, oferecendo cinco 
vezes mais iluminação que as luzes de LED de fábrica. Acionado a velocidades superiores 
a 80 km/h e quando nenhuma outra luz externa é detectada, o sistema gera uma visão clara 
com alcance de mais de meio quilômetro.

Para mais detalhes, procure “Segurança do Range Rover Velar”.
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FEIXE DO FAROL ALTO DE LED 330 M LEDS MATRIX LASER 550 M

SEGURANÇA4 Série   – Não disponível.

FARÓIS DE LED FARÓIS DE LED PREMIUM 
COM ASSINATURA DRL

FARÓIS MATRIX LED 
COM ASSINATURA DRL 

FARÓIS MATRIX-LASER LED 
COM ASSINATURA DRL 

Iluminação exterior totalmente em LED 4 4 4 4

Sistema de lavagem dos faróis – 4 4 4

Indicadores de Direção Animados – 4 4 4

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

Farol Adaptável à Condução – – 4 4

Luzes Direcionais Estáticas – – 4 4

Farol Suplementar de Laser – – – 4
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1Não disponível com o motor P250.  2Não disponível nos assentos Luxtec e alcântara com 8 modos e 10 modos de ajuste manual. 
3Quando o Sistema de Reparo de Pneu estiver instalado.  4Capacidade de reboque de 2.400 kg nos motores P250 e P300.
Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados.

VERSATILIDADE

FLEXIBILIDADE TOTAL
O Range Rover Velar possui níveis ideais de espaço. Os ocupantes podem aproveitar os mais 
altos níveis de conforto e muito espaço de armazenamento.

A Altura de acesso automática, como parte da Suspensão a Ar Eletrônica1, permite que você 
entre e saia do veículo com maior facilidade. Chegando no seu destino e desligando a ignição, 
ou ao desafivelar os cintos de segurança, a altura do veículo é reduzida em até 10 mm. 
Ao abrir a porta, a altura é reduzida em 40 mm, tornando a saída e a entrada muito mais suave 
e elegante. A altura de rodagem é automaticamente retomada ao arrancar com o veículo. 

Um excepcional espaço para a cabeça de 970 mm e para o joelho de 43 mm na segunda 
fileira permite que os passageiros relaxem.

O Controle de Temperatura Quad-Zone opcional ajuda a tornar a vida mais confortável 
para todos, ajustando os níveis de temperatura, a direção e a intensidade do fluxo de ar. 

A configuração dos assentos 40:20:40 da segunda fileira conta com um assento traseiro 
com via de passagem para esquis, um suporte de braço2 e, para o máximo espaço de 
armazenamento, a fileira inteira pode ser dobrada. Alavancas de liberação remota 
do banco traseiro opcionais2 estão localizadas no porta-malas e, quando liberadas, 
dobram mecanicamente todos os bancos. Mesmo se você for fazer uma viagem 
extensa, não é preciso comprometer o espaço. Com uma carga máxima do porta-malas de 
558 litros3, você pode transportar diversas malas ou outros itens volumosos com facilidade.

A SUSPENSÃO A AR REDUZ A ALTURA EM 50 MM
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VERSATILIDADE

Um engate destacável para reboque, com capacidade de carga de 2.500 kg4, está disponível 
como opcional. Como alternativa, há a opção de um engate para reboque acionado 
eletricamente, armazenado no pára-choque traseiro, com capacidade de carga de 2.500 kg. 
Ambos permitem usar itens como transportadores de bicicleta da linha Land Rover Gear, 
aumentando ainda mais a versatilidade do veículo. Tudo foi projetado e desenvolvido para 
facilitar o uso e a capacidade de adaptação, para se encaixar perfeitamente ao seu estilo de vida.

Para mais detalhes, pesquise “Versatilidade do Range Rover Velar”.

5 ASSENTOS

VDA 
513 LITROS

TOTAL 
834 LITROS

4 ASSENTOS

VDA 
800 LITROS

TOTAL 
1.182 LITROS

3 ASSENTOS

VDA 
955 LITROS

TOTAL 
1.357 LITROS

2 ASSENTOS

VDA 
1.250 LITROS

TOTAL 
1.705 LITROS

VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). 
Molhado: volume medido por meio de simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido. 37



NOVO RANGE ROVER VELAR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION

DIVISÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS – 
O CONCEITO DO SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC EDITION
Projetado e desenvolvido pela Divisão de Veículos Especiais (SVO), que é o Centro de Excelência da Land Rover 
para veículos feitos sob medida, edições de luxo e modelos de alta performance, o novo Range Rover Velar 
SVAutobiography deriva da conquista do prêmio World Car Design of the Year 2018, um grande feito na 
história do Velar. A formalidade característica e o posicionamento dinâmico do Velar, fruto de princípios de 
design minimalista, foram intensificados. Design, refinamento e performance foram otimizados para oferecer 
a próxima geração dos Range Rover.
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EXTERIOR
O Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition conduz o legado da Land Rover para 
novos territórios. Os novos recursos incluem a grade dianteira exclusiva, um para-choque 
dianteiro com aberturas maiores para auxiliar o resfriamento do motor, e o novo para-choque 
traseiro. O estilo marcante do veículo é realçado ainda mais por detalhes como as ponteiras de 
escape quádruplas e as rodas forjadas. Esses elementos são complementados por uma cor única: 
Azul Byron com acabamento Satin.

Veículo mostrado: Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic na cor Azul Byron 
com acabamento Satin. Com opcionais instalados. SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 41





INTERIOR
Dos assentos dianteiros em couro Windsor perfurado acolchoado com 20 modos de ajuste, 
aquecimento, resfriamento, memória e massagem, até detalhes como o seletor giratório 
Knurled Aluminium de toque agradável, o interior formal e contemporâneo do veículo foi 
criado com foco no motorista. Como toque final, o interior produz um santuário de calma 
para todos os seus passageiros.

Os assentos em couro Windsor perfurado suave trazem um 
exclusivo padrão acolchoado de estilo diamante.

O volante do Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic 
Edition inclui paddle-shifters de alumínio.

Os seletores giratórios texturizados são suaves e 
agradáveis ao toque.

Os painéis das portas em Shadow Aluminium 
complementam os acabamentos.

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 43





PERFORMANCE
0 a 100 km/h em 4,5 segundos. Sistema de freios de alta performance. Aerodinâmica excelente. 
E a renomada capacidade Land Rover. O Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition 
foi criado para proporcionar o melhor em condução tranquila e responsiva, que leva você e seus 
passageiros para onde quiserem, com o conforto e estilo que você espera.

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 45



SELECIONE O TETO SELECIONE A COR

*Teto contrastante na cor Preta indisponível com o acabamento externo Preto Santorini. 

Teto Panorâmico Elétrico em cor contrastante Preta* 
(item de série)

Teto panorâmico elétrico na cor da carroceria (opcional)

Azul Byron (acabamento em Satin)

ITENS EXCLUSIVOS

DINÂMICA 
 – Escapamento Esportivo Ativo
 – Suspensão esportiva
 – Modo Dinâmico SV otimizado.

ITENS DO EXTERIOR
 – Emblema SVAutobiography
 – Pacote Exterior SV
 – Pinças de freio na cor Vermelha
 – Freios de Alta Performance de 395 mm
 – Pintura externa opcional azul Byron em acabamento Satin
 – Inscrição "Range Rover" em efeito texturizado, com acabamento 
Bright Chrome.

RODAS
 – Rodas de 21” com 5 raios divididos Estilo 5083, Gloss Dark Grey 
 – Rodas opcionais de 22” com 5 raios divididos Estilo 5113,  
Gloss Sparkle Silver com acabamento Diamantado contrastante

 – Rodas opcionais de 22” com 5 raios divididos Estilo 5113,  
Gloss Dark Grey.

ITENS DO INTERIOR 
 – Seletores de controle e seleção de marchas giratórios em 
metal texturizado

 – Assentos de couro perfurado Windsor com padrão SV
 – Upgrade para revestimento SV integralmente estendido em couro
 – Volante esportivo SV em couro com aquecimento
 – Carpetes premium SV
 – Paddle-shifters em alumínio.

Branco Fuji (Sólida)

RANGE ROVER VELAR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION
Há todo um portfólio de recursos diferenciados para o Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition. Eles incluem um motor V8 5.0 litros Supercharged a Gasolina, assentos de 
couro Windsor perfurado acolchoado em padrão diamante, rodas de liga forjada e novas cores externas, como a Azul Byron em acabamento Satin. Consulte a Especificação Técnica 
anexa para obter mais informações.
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ESCOLHA AS RODAS

Todos os veículos mostrados: Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition com opcionais instalados.

Prata Indus (Metálica)

Preto Santorini (Metálica)

Vermelho Firenze (Metálica)

Cinza Eiger (Metálica)

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

RODAS DE 22” 
COM 5 RAIOS DIVIDIDOS ESTILO 5113 

GLOSS SPARKLE SILVER COM 
ACABAMENTO DIAMANTADO 

CONTRASTANTE

RODAS DE 22” 
COM 5 RAIOS DIVIDIDOS ESTILO 5113 

GLOSS DARK GREY

RODAS DE 21” 
COM 5 RAIOS DIVIDIDOS ESTILO 5083 

GLOSS DARK GREY

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 47



ESCOLHA O INTERIOR
Uma seleção de materiais, acabamentos e esquemas de cores está disponível para você personalizar o interior de seu 
Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition ainda mais.

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

Acabamento Shadow Aluminium Alcântara Ebony

Acabamento de Fibra de Carbono Steel Weave

Revestimento Grand Black

DE SÉRIE DE SÉRIE

OPCIONAL

SELECIONE OS REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS SEU REVESTIMENTO DO TETO
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line

Ebony/Pimento
(disponível em couro Windsor perfurado e capas dos assentos acolchoadas de estilo diamante exclusivas)

Ebony/Vintage Tan
(disponível em couro Windsor perfurado e capas dos assentos acolchoadas de estilo diamante exclusivas)

Ebony/Ebony
(disponível em couro Windsor perfurado e capas dos assentos acolchoadas de estilo diamante exclusivas)

Ebony/Cirrus
(disponível em couro Windsor perfurado e capas dos assentos acolchoadas de estilo diamante exclusivas)

Interior mostrado: Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition em Ebony/Ebony com couro Windsor perfurado 
Ebony e acabamento em Fibra de Carbono Steel Weave opcional.

Interior mostrado: Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition em Ebony/Cirrus com couro Windsor perfurado 
Ebony/Cirrus e acabamento em Fibra de Carbono Steel Weave opcional.

Interior mostrado: Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition em Ebony/Vintage Tan com couro Windsor 
perfurado Ebony/Tan e acabamento em Fibra de Carbono Steel Weave opcional.

Interior mostrado: Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition em Ebony/Pimento com couro Windsor perfurado 
Ebony/Pimento e acabamento em Fibra de Carbono Steel Weave opcional.

ESCOLHA A COR DO INTERIOR

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 49



54-5552-53

As páginas a seguir trazem uma série de etapas para você 
personalizar seu Range Rover Velar. Você tem várias opções: 
desde o modelo e o motor até as cores para o interior e exterior, 
as rodas, os acabamentos e aqueles toques detalhados que 
personalizam o seu veículo.

Você pode começar com o nosso configurador online,  
em landrover.com.br

O RANGE ROVER VELAR  
OFERECE UMA EXCLUSIVA 
LINHA DE OPÇÕES PARA VOCÊ 
PERSONALIZAR SEU VEÍCULO.

ETAPA 1 
ESCOLHA SEU MODELO
Escolha entre os modelos Range Rover Velar 
ou Range Rover Velar R-Dynamic.

ETAPA 2 
ESCOLHA O MOTOR
Você pode escolher entre uma variedade 
de potentes motores a gasolina.
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80-8756-57 58-67 70-79

ETAPA 3 
ESCOLHA SEU PACOTE 
DE ESPECIFICAÇÕES
Você pode individualizar seu 
Range Rover Velar 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 
externo e rodas. Tudo para permitir que  
você realmente se expresse.

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR
Depois de escolher o estilo dos  
assentos selecione sua cor preferida  
e os acabamentos.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS OPCIONAIS 
E LAND ROVER GEAR
Você pode escolher a partir de uma 
variedade de acessórios, criando o carro 
ideal para você. Você também pode 
selecionar diversos acessórios.
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ITENS DE SÉRIE

ITENS DO EXTERIOR 
 – Limpadores de para-brisa com sensores de chuva
 – Aerofólio da tampa do porta-malas
 – Maçanetas das portas rentes à carroceria
 – Retrovisores externos aquecidos
 – Pintura sólida
 – Para-brisa acústico laminado
 – Acendimento automático dos faróis
 – Iluminação Follow-Me-Home
 – Lanternas traseiras de neblina
 – Luzes LED dianteiras e traseiras.

RODAS E PNEUS
 – Sistema de Monitoramento de Pressão dos 
Pneus (TPMS)

 – Rodas de 18” com 15 raios Estilo 1022, 
Gloss Sparkle Silver

 – Estepe full-size
 – Pneus “All-season”.

ITENS DO INTERIOR
 – Para-sóis com espelhos de cortesia e iluminação
 – Botão Start
 – Revestimento do teto Morzine
 – Acabamentos pintados das portas
 – Volante em couro
 – Paddle-shifts na cor Preta

 – Placa da soleira de metal do porta-malas e placas  
das soleiras dianteiras de metal

 – Ar-condicionado de Duas Zonas
 – Iluminação Interna
 – Sensor de Qualidade do Ar
 – Retrovisor interno antiofuscante automático.

ASSENTOS E 
ACABAMENTO INTERNO
 – Assentos em Luxtec e alcântara
 – Assentos dianteiros com 8 modos de ajuste manual
 – Descanso de braço central dianteiro deslizante de  
duas peças

 – Assento traseiro tripartido 40:20:40
 – Apoio de cabeça central da segunda fileira.

DINÂMICA
 – Caixa de Transferência de Velocidade Única
 – Freio de Estacionamento Elétrico (EPB)
 – Transmissão Automática de 8 velocidades
 – Terrain Response com Dynamic Program
 – Sistema Antitravamento dos Freios (ABS)
 – Vetorização de Torque por Frenagem (TVBB)
 – Controle de Descida em Declives (HDC)
 – Auxílio de Partida em Aclives
 – Sistema de Saída Gradativa (GRC)
 – Controle Eletrônico de Tração (ETC)

 – Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC)
 – Controle de Frenagem em Curvas (CBC)
 – Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC)
 – Direção com Assistência Elétrica (EPAS) Proporcional 
à Velocidade

 – Saída em Baixa Tração
 – Suspensão helicoidal
 – Stop/Start
 – Assistente de Estabilidade de Reboque (TSA)
 – Freios dianteiros de 325 mm (P250)
 – Freios dianteiros de 350 mm (P300 e P380).

INFOENTRETENIMENTO
 – Touch Pro Duo
 – Mostradores analógicos com tela TFT central
 – Conectividade Bluetooth®
 – Sistema de Som de 250 W com 8 alto-falantes
 – Pacote para smartphone

 – Android Auto™
 – Apple CarPlay®.

ASSISTÊNCIA 
AO MOTORISTA
 – Assistente de Saída da Faixa de Rodagem
 – Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD)
 – Controle de Cruzeiro com Limitador de 
Velocidade (145 km/h).

SEGURANÇA
 – Assistência a Frenagens de Emergência
 – Indicador de desgaste das pastilhas de freio
 – Seis airbags
 – Sinal de Frenagem de Emergência (ESS)
 – Lembrete de uso dos cintos de segurança
 – ISOFIX no assento traseiro
 – Travas de segurança para crianças 
acionadas eletricamente.

CONVENIÊNCIA
 – Acesso Keyless
 – Sensor de estacionamento traseiro
 – Sensor de estacionamento dianteiro
 – Tampa do porta-malas com acionamento manual
 – Cobertura do porta-malas
 – Controle por Voz
 – Pacote de Tomadas de energia 1 – 2 x USB, 3 x 12 V
 – Porta-luvas com trava
 – Vidros elétricos com abertura/fechamento em um-
toque e sensores antiesmagamento

 – Câmera traseira.

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

ESCOLHA SEU MODELO

SELECIONE O RANGE ROVER VELAR OU O RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC
Para ajudar você a escolher entre os modelos Range Rover Velar ou Range Rover Velar R-Dynamic, este guia mostra os itens de série dos dois modelos,  
mais os recursos adicionais que você receberá se selecionar o Range Rover Velar R-Dynamic.

As elegantes proporções do Range Rover Velar e o design inconfundível da marca criam um veículo extremamente atraente. 
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 1 
ESCOLHA SEU MODELO

O Range Rover Velar R-Dynamic tem um 
toque especial, com detalhes no para-
choques em cobre polido e entradas de 
ar no capô e nas laterais, deixando sua 
aparência contemporânea ainda mais 
sofisticada. O emblema no capô, a inscrição 
na tampa traseira e a grade dianteira têm 
acabamento Shadow Atlas. No interior, o 
veículo vem com paddle-shifts em Satin 
Chrome e pedais de metal brilhante para 
dar um ar ainda mais esportivo.

RECURSOS DO R-DYNAMIC 
ALÉM DOS ITENS DE SÉRIE:
 – Placas das soleiras R-Dynamic 
 – Volante em couro com moldura Atlas
 – Design exclusivo dos para-choques dianteiro 
e traseiro, inclusive acabamento integrado 
do escapamento

 – Paddle-shifts em Satin Chrome
 – Acabamento interno Shadow Aluminium
 – Pedais metálicos brilhantes
 – Revestimento do teto Ebony Morzine
 – Retrovisores em Gloss Black com capa em 
Preto Narvik.

RANGE ROVER VELAR RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC

Os faróis de neblina dianteiros mostrados no R-Dynamic são opcionais. 53



ESCOLHA SEU MOTOR

QUE MOTOR É O IDEAL PARA VOCÊ?
Muita gente tem dificuldade em escolher. Mas a verdade é que tudo depende 
realmente das suas prioridades e do seu tipo de condução. 

Para mais detalhes, pesquise “Performance do Range Rover Velar”.

MOTORES

P250
O motor Ingenium 2.0 litros 4 cilindros Turbo a Gasolina com 250 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 da abertura das válvulas de admissão para reduzir as perdas de 
pressão do motor. Isso permite que o motor "respire" com o máximo de eficiência, 
otimizando a potência e o torque. 

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

 – O torque máximo já está disponível entre 1300 e 4500 rpm, o que resulta 
em rápida aceleração e mais segurança nas ultrapassagens.
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Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 2 
ESCOLHA O MOTOR

P300
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.
 – Aprimorado, o turbocompressor possui um rotor de alto fluxo que distribui 26% 
a mais de ar, gerando um pico de potência de 300 cv.

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

 – Esse sistema é alimentado por um coletor de escape integrado que aumenta a 
transferência de energia para a turbina, reduzindo significativamente o atraso 
(turbo lag) e aumentando a resposta do motor.

P380 
O motor 3.0 litros V6 Supercharged a Gasolina é o topo da linha para quem 
deseja máxima performance.
 – O supercompressor de duplo vórtice tipo Roots entrega a potência de forma 
linear, com máxima capacidade de resposta. – O sistema de injeção direta por 
spray gerencia com cuidado a mistura ar/combustível na câmara de combustão 
para melhorar a queima e extrair mais energia do combustível injetado. Isso 
resulta em excelente potência, economia de combustível e redução no nível  
de emissões.

 – O motor também possui duplo comando de válvulas independente com operação 
variável das válvulas de admissão e escape, além de pistões ultraleves com anéis 
de atrito ultrabaixo, para aumentar o desempenho e a eficiência.

 – Um sistema de eixos balanceadores duplos contrarrotantes é usado para 
maximizar o rendimento e fazer com que a potência seja entregue de um modo 
incrivelmente suave.
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ESCOLHA SEU PACOTE DE ESPECIFICAÇÕES
Este guia ajudará você a escolher seu Range Rover Velar ideal. Independentemente de qual modelo você escolher, desde as 
especificações de série do Range Rover Velar, até um dos três Pacotes de especificações (S, SE ou HSE), você sempre pode selecionar 
opções adicionais às apresentadas na página 82 para personalizar ainda mais o veículo.

S SE HSE

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

Os faróis de neblina dianteiros mostrados no R-Dynamic são opcionais.56



Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

ETAPA 3 
ESCOLHA SEU PACOTE DE ESPECIFICAÇÕES

*O volante em couro corresponde ao acabamento interior especificado.

S SE HSE

RODAS  – Rodas de 19” com 5 raios Estilo 5046, Gloss Sparkle Silver
R-Dynamic S:
 – Rodas de 19” com 5 raios Estilo 5046, Satin Dark Grey.

 – Rodas de 20” com 7 raios Estilo 7014, Gloss Sparkle Silver
R-Dynamic SE:
 – Rodas de 20” com 10 raios Estilo 1032, Satin Dark Grey.

 – Rodas de 21” com 5 raios divididos Estilo 5047, Gloss Dark 
Grey com acabamento Diamantado contrastante

R-Dynamic HSE:
 – Rodas de 21” com 10 raios Estilo 1033, Satin Dark Grey.

ILUMINAÇÃO EXTERNA  – Faróis LED Premium com assinatura diurna em LED.  – Faróis Matrix LED com assinatura diurna em LED.  – Faróis Matrix LED com assinatura diurna em LED.

CONVENIÊNCIA  – Acionamento da Tampa do Porta-malas elétrico
 – Retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, 
função antiofuscante automática e luzes de aproximação.

 – Acionamento da Tampa do Porta-malas elétrica
 – Retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, 
função antiofuscante automática e luzes de aproximação.

 – Acionamento da Tampa do Porta-malas por Gesto
 – Retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, 
função antiofuscante automática e luzes de aproximação

 – Coluna de direção com ajuste elétrico.

ASSENTOS  – Assentos de couro perfurado granulado
 – Assentos com 14 modos de ajuste e memória para o motorista 
(inclusive apoio de braço traseiro)

R-Dynamic S:
 – Assentos de couro perfurado granulado com detalhes 
em camurça.

 – Assentos de couro perfurado granulado
 – Assentos com 14 modos de ajuste e memória para o motorista 
(inclusive apoio de braço traseiro e reclinação elétrica)

R-Dynamic SE:
 – Assentos de couro perfurado granulado com detalhes 
em camurça.

 – Assentos de couro Windsor perfurado
 – Assentos dianteiros com 20 modos de ajuste com memória 
para o motorista/passageiro, massagem e aquecimento/ 
resfriamento (inclui apoio de braço e reclinação com ajuste 
elétrico do assento traseiro)

 – Upgrade para revestimento em couro expandido, em couro 
Windsor no centro do painel de instrumentos e arremates das 
persianas das portas

 – Volante em couro* com moldura Atlas
 – Paddle-shifts em Satin Chrome.

INFOENTRETENIMENTO  – Navegação Pro
 – Sistema de Som Meridian™ 380 W com 10 alto-falantes 
instalados nas portas e um subwoofer de dois canais.

 – Navegação Pro
 – Sistema de Som Meridian™ Surround 825 W com 16 alto-
falantes instalados nas portas e um subwoofer de dois canais

 – Tela Interativa do Motorista.

 – Navegação Pro
 – Sistema de Som Meridian™ Surround 825 W com 16 alto-
falantes instalados nas portas e um subwoofer de dois canais

 – Tela Interativa do Motorista.

ASSISTÊNCIA AO 
MOTORISTA

 – Ver características de série.  – Pacote de Estacionamento formado por Park Assist, Sensor  
de Estacionamento 360º e Monitor de Tráfego em Ré.

 – Pacote de Estacionamento, formado por Park Assist, Sensores 
de Estacionamento 360° e Monitor de Tráfego em Ré

 – Pacote Drive, com Assistente de Pontos Cegos, Controle  
de Cruzeiro Adaptativo e Frenagem de Emergência em  
Alta Velocidade.
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ESCOLHA SEU EXTERIOR

TETO PANORÂMICO ELÉTRICO
O teto panorâmico elétrico é um item de série que aumenta a sensação de espaço no interior do veículo, preenchendo-o 
com luz natural. O teto solar deslizante abre totalmente para deixar entrar o que está fora. Você também pode escolher 
um teto na cor da carroceria ou em tom contrastante para valorizar o exterior do veículo.

1Teto contrastante na cor Preta indisponível com os acabamentos externos Preto Narvik ou Preto Santorini.  2Inclui moldura da tampa do reboque traseiro em Prata Indus.
Todos os veículos mostrados: R-Dynamic HSE com opcionais.

Teto solar elétrico contraste preto1 (Opcional)Teto solar elétrico na cor da carroceria (Série)
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SELECIONE A SUA COR
Agora que você escolheu a sua versão de teto preferida, já pode escolher a cor externa. Dos tons mais ricos e profundos às incandescentes 
pátinas metálicas, nossas cores incorporam o que há de mais sofisticado em tecnologias de pigmentos. Nossas cores sólidas produzem um 
tom liso, porém profundo. Nossas cores metálicas opcionais têm um acabamento brilhante e atraente. Já as nossas cores metálicas premium 
opcionais enriquecem a forma externa através da intensidade de uma suavidade inigualável, oferecendo ao seu veículo uma presença ainda 
mais marcante.

ETAPA 4 
ESCOLHA O SEU EXTERIOR

Preto Narvik1 (Sólida)

Prata Indus (Metálica) Cinza Eiger2 (Metálica)

Branco Fuji (Sólida)
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1Teto de contraste preto indisponível com os acabamentos externos Preto Narvik ou Preto Santorini.  2Inclui moldura da tampa do engate para reboque traseiro em Prata Indus.
Todos os veículos mostrados são da versão R-Dynamic HSE com rodas de 22" com 9 raios divididos no “Estilo 9007” com acabamento diamantado.

Preto Santorini1 (Metálica)

Vermelho Firenze (Metálica) Azul Byron (Metálica)

Branco Yulong (Metálica)
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ETAPA 4 
ESCOLHA O SEU EXTERIOR

Kaikoura Stone (Metálica) Aruba (Metálica Premium)

Prata Silicon2 (Metálica Premium) Cinza Carpathian (Metálica Premium)
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PALETA DE CORES PREMIUM SVO
Uma gama opcional de cores ultrametálicas de efeitos especiais e acabamentos premium especialmente formulados está 
disponível. Todas as cores com efeitos especiais vêm com acabamento brilhante ou, como opcional, acabamento Satin Matte.

Para saber mais, acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo on-line.

*Não disponível com teto contrastante na cor Preta (apenas da mesma cor da carroceria). 

ULTRA METÁLICA 

CORES COM EFEITOS ESPECIAIS 

Prata Verbier 

Meribel White Pearl

Azul Balmoral 

Prata Ethereal FrostPreto Borealis*

Vermelho Spectral Racing

Cinza Bosphorus

Cinza Scafell

Prata FluxCinza Windward

Ouro Rio

Preto Mescalito*

Verde British Racing

Valloire White Pearl

Preto Ligurian*

Azul Velocity

Laranja Madagascar

Vermelho Desire Deep
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Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor ultrametálica Prata Flux com teto contrastante na cor Preta. 63



SELECIONE UM PACOTE DE DESIGN DO RANGE ROVER VELAR
Personalize o exterior do seu Range Rover Velar com um dos seguintes pacotes: Pacote Exterior Premium, Black Pack e Premium Black Pack. 
Cada um aumenta a sensação de sofisticação do veículo, com detalhes específicos que proporcionam um outro nível de personalidade. 

Observe que esses pacotes não estão disponíveis nos modelos R-Dynamic. Em vez disso, para o modelo Range Rover Velar R-Dynamic, 
o R-Dynamic Black Pack está disponível. Consulte as páginas 82 e 83.

PACOTE EXTERIOR PREMIUMRANGE ROVER VELAR PADRÃO

Arremate central em Preto Narvik
Aleta inferior em Atlas
Acabamento inferior em  
Preto Narvik
Faróis de neblina

Acabamento pinstripe em  
Preto Narvik
Revestimento inferior da porta 
em Preto Narvik
Parte inferior do para-choque 
dianteiro em Preto Narvik

Parte inferior do para-choque traseiro 
em Preto Narvik
Tampa do engate de reboque com 
moldura Prata Indus
Tampa do engate de reboque 
em Cinza Corris

Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover. 
Veículo mostrado: Range Rover Velar HSE. Observação: As rodas mostradas nos veículos são opcionais e não fazem parte dos pacotes.

Moldura interna da grade dianteira 
em Atlas
Trama da grade dianteira em Atlas
Aletas inferiores em Satin Black
Acabamento inferior em Satin Black
Parte inferior do para-choque dianteiro 
em Satin Black

Acabamento pinstripe em  
Satin Black
 Entradas de ar do para-choque  
em Atlas

Moldura da tampa de reboque 
em Prata Dark Techno
Emblema RANGE ROVER em Atlas 
no capô e tampa do porta-malas
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BLACK PACK PREMIUM BLACK PACK

Aleta inferior em Preto Narvik
Arremate central em Preto Narvik
Acabamento inferior em  
Preto Narvik
Faróis de neblina

Acabamento pinstripe em  
Preto Narvik
Revestimento inferior da porta 
em Preto Narvik
Parte inferior do para-choque 
dianteiro em Preto Narvik

Tampa do engate de reboque com 
moldura Preto Narvik
Tampa do engate de reboque 
em Preto Narvik
Emblema RANGE ROVER em  
Preto Narvik no capô e tampa 
do porta-malas
Parte inferior do para-choque 
traseiro em Preto Narvik

ETAPA 4 
ESCOLHA O SEU EXTERIOR

Moldura da grade interna em  
Preto Narvik
Malha da grade em Preto Narvik
Aleta inferior em Preto Narvik

Retrovisores em Gloss Black com capa 
em Preto Narvik
Entradas de ar laterais e aleta  
de acabamento da porta em  
Preto Narvik

Tampa do engate de reboque com 
moldura Preto Narvik
Tampa do engate de reboque em 
Preto Narvik
Emblema RANGE ROVER em  
Preto Narvik no capô e tampa 
do porta-malas

65



66



Acesse landrover.com.br para configurar o seu veículo online.

SELECIONE O BLACK PACK DO 
RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC
O Black Pack do R-Dynamic fornece os melhores aprimoramentos para o visual esportivo do Range Rover 
Velar R-Dynamic. Ele está disponível em todas as opções de cor externa e inclui malha da grade dianteira 
em Preto Narvik, entradas de ar do capô, inscrição da tampa traseira em Preto Narvik.

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados (conforme o mercado).

ETAPA 4 
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Malha da grade dianteira em Preto Navrik
Moldura da grade interna em Preto Narvik
Emblema RANGE ROVER em Preto Narvik no capô  
e tampa do porta-malas
Entrada de ar inferior em Preto Narvik

Entradas de ar do capô em Preto Narvik
Insertos da cortina de ar em Preto Narvik 

Entradas de ar laterais e aleta de acabamento 
da porta em Preto Narvik
Retrovisores em Gloss Black com capa em Preto Narvik
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SELECIONE SUAS RODAS
Há 16 opções de estilos de rodas à sua escolha, todas disponíveis em cada modelo. Os tamanhos vão de 18" ao desejado 22". 
Com design diferenciado, cada uma agrega personalidade à aparência geral do veículo.

*Land Rover Gear – Somente rodas acessórias. As rodas acessórias devem ser selecionadas com uma roda de série ou opcional e terão um custo adicional. Requer pneus 285.
Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover.

RODAS DE 18" ESTILO 1021
10 RAIOS

GLOSS SPARKLE SILVER

RODAS DE 18" ESTILO 1022
15 RAIOS

GLOSS SPARKLE SILVER
Item de série no Range Rover Velar

e Range Rover Velar R-Dynamic

RODAS DE 19" ESTILO 5046
5 RAIOS

GLOSS SPARKLE SILVER
Item de série no Range Rover Velar S

RODAS DE 19" ESTILO 5046
5 RAIOS

SATIN DARK GREY
Item de série no Range Rover Velar

R-Dynamic S

RODAS DE 20" STYLE 7014
7 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS SPARKLE SILVER
Item de série no Range Rover Velar SE

RODAS DE 20" ESTILO 7014
7 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS BLACK

RODAS DE 20" ESTILO 1032
10 RAIOS

SATIN DARK GREY
Item de série no Range Rover Velar

R-Dynamic SE

RODAS DE 21" ESTILO 5047
5 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS SPARKLE SILVER
Item de série no Range Rover Velar HSE
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ETAPA 4 
ESCOLHA O SEU EXTERIOR

RODAS DE 21" ESTILO 5047
5 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS DARK GREY COM
ACABAMENTO DIAMANTADO 

CONTRASTANTE

RODAS DE 21" ESTILO 1033
10 RAIOS

GLOSS BLACK

RODAS DE 21" ESTILO 1033
10 RAIOS

SATIN DARK GREY
Item de série no Range Rover Velar

R-Dynamic HSE

RODAS DE 22" ESTILO 7015
7 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS SPARKLE SILVER

RODAS DE 22" ESTILO 7015
7 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS BLACK

RODAS DE 22" ESTILO 9007
9 RAIOS DIVIDIDOS

GLOSS SPARKLE SILVER

RODAS DE 22" ESTILO 9007
9 RAIOS DIVIDIDOS

SATIN LIGHT SILVER COM
ACABAMENTO DIAMANTADO 

CONTRASTANTE

RODAS DE 22" ESTILO 1051
10 RAIOS

SATIN TECHNICAL GREY COM
ACABAMENTO DIAMANTADO 

CONTRASTANTE*
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ESCOLHA SEU INTERIOR

SELECIONE O MATERIAL E A FUNCIONALIDADE DO SEU ASSENTO
Os assentos estão disponíveis em cinco materiais premium diferentes, com uma variedade de operações elétricas e manuais, 
incluindo funcionalidades opcionais de memória, aquecimento, resfriamento e massagem. Os materiais do assento incluem Luxtec 
e camurça, couro granulado perfurado, couro granulado perfurado e camurça, couro perfurado Windsor e um novo assento de 
tecido premium e camurça – disponível como opcional em todos os modelos. 

*Quando o Sistema de Entretenimento Traseiro for selecionado, os assentos com 20 modos de ajuste são substituídos por assentos de 18 ajustes devido às telas no apoio para cabeça. 

4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

FUNCIONALIDADE A – Assentos dianteiros com 
8 modos de ajuste

B – Assentos dianteiros com 
14 modos de ajuste

C – Assentos dianteiros com  
14 modos de ajuste e memória  

para o motorista

D – ssentos do motorista/passageiro 
com 18 modos de ajuste com função 
memória, massagem, e climatizados

E – Assentos do motorista/passageiro 
com 20 modos de ajuste com função 
memória, massagem, e climatizados* 

MOVIMENTO
Para frente/para trás Manual (2) Elétrico (2) Elétrico (2) Elétrico (2) Elétrico (2)
Altura da almofada Manual (2) Elétrico (2) Elétrico (2) Elétrico (2) Elétrico (2)
Inclinação da almofada Elétrico (2) Elétrico (2) Elétrico (2) Elétrico (2)
Extensão da almofada Elétrico (2) Elétrico (2)
Reclinação Manual (2) Elétrico (2) Elétrico (2) Elétrico (2) Elétrico (2)
Lombar Powered (4) Powered (4) Elétrico (4) Elétrico (4)
Abas laterais Elétrico (2) Elétrico (2)
Altura do apoio para cabeça Manual (2) Manual (2) Manual (2) Manual (2) Elétrico (2)
Apoio manual para cabeça com abas Manual (2)

RECURSOS
Memória do motorista – – 4 4 4

Memória do passageiro – – – 4 4

Assentos dianteiros com aquecimento 
e resfriamento – – 8 4 4

Assentos dianteiros com massagem – – – 4 4

Apoio de braço traseiro central – – 4 4 4

Reclinação elétrica traseira – 8 8 4 4

FUNCIONALIDADE OPCIONAL
Assento dianteiro aquecido 8 8 8 – –
Parte traseira aquecida 8 8 8 8 8
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4 Série   8 Opcional   – Não disponível.

Para disponibilidade de itens de série e opcionais completa, consulte uma Concessionária Land Rover.

Luxtec e camurça Couro perfurado granulado Couro perfurado granulado e camurça Couro Windsor perfurado Tecido premium e camurça

MATERIAL DO ASSENTO A B C D E

Luxtec e camurça: O Luxtec é um material tecnologicamente avançado de toque suave, 
complementado pela camurça. Esta é uma microfibra de camurça premium leve 
e sustentável, feita de materiais reciclados.

4 8 – – –

Couro perfurado granulado: O couro granulado é estampado com uma granulação natural 
robusta que o torna durável e bonito. – – 4 – –

Couro perfurado granulado e camurça: O couro granulado é estampado com uma granulação 
natural robusta que o torna durável e bonito. Ele é combinado com camurça, uma microfibra 
de camurça premium leve e sustentável, feita de materiais reciclados.

– – 4 – –

Couro Windsor perfurado: De aparência suave e extremamente maleável ao toque, o couro 
Windsor é feito com couro de alta qualidade e processamento mínimo. Ele tem uma coloração 
clara, assim é um produto mais natural.

– – – 8 4

Tecido premium e camurça: Um tecido premium contemporâneo desenvolvido em 
colaboração com a Kvadrat, fabricante de forrações líder da Europa. Esse material é uma 
excelente nova opção. 

– – – 8 4
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ESCOLHA AS 
COMBINAÇÕES 
DE CORES 
DO INTERIOR
Um santuário de tranquilidade.  
É assim que o motorista se sente  
na cabine do Range Rover Velar,  
onde a escolha de materiais, 
os detalhes e o acabamento se 
combinam sem esforço.

Use a tabela abaixo para selecionar 
suas combinações de cores. Ou 
consulte a linha completa em mais 
detalhes nas páginas 87 a 88.

CORES APOIO DE BRAÇO E PARTE 
INFERIOR DAS PERSIANAS 

DAS PORTAS
PERSIANA SUPERIOR 

DA PORTA
PAINEL DE 

INSTRUMENTOS 
SUPERIOR

PORTA-OBJETOS
PAINEL DE 

INSTRUMENTOS 
CENTRAL

Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Acorn Acorn Ebony Ebony Acorn Acorn

Light Oyster Light Oyster Ebony Ebony Light Oyster Light Oyster

Ebony/Ebony* Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Light Oyster/Ebony* Light Oyster Ebony Ebony Light Oyster Light Oyster

Eclipse/Ebony* Eclipse Ebony Ebony Eclipse Eclipse

Vintage Tan/Ebony* Vintage Tan Ebony Ebony Vintage Tan Vintage Tan

Cinza Dapple/Ebony Cinza Dapple/Ebony Ebony Ebony Cinza Dapple Ebony

Cinza Dapple/Light Oyster Cinza Dapple/ Light Oyster Ebony Ebony Cinza Dapple Light Oyster

*Cores de dois tons são item de série nas versões R-Dynamic S, SE e HSE. Opcionais em todos os outros modelos Range Rover Velar.
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COMBINAÇÕES DE CORES DO INTERIOR
Com uma variedade completa para agradar a todos os gostos, as combinações 
de cores contribuem na sensação de serenidade. As combinações de 
cores mostradas estão disponíveis em todos os modelos. Verifique a tabela 
nas páginas 84 e 85 para ver as funcionalidades do assento e a disponibilidade 
de material.

Acorn 
(disponível com couro granulado perfurado ou couro Windsor perfurado)

Ebony
(disponível com couro granulado perfurado ou couro Windsor perfurado)

Light Oyster
(disponível com couro granulado perfurado ou couro Windsor perfurado)

Interior mostrado: Interior do SE em Ebony com couro granulado perfurado e acabamento Shadow Aluminium.

Interior mostrado: SE em Light Oyster com couro perfurado Light Oyster e revestimento Argento Pinstripe.Interior mostrado: Interior do SE em Acorn com couro perfurado Acorn e acabamento Satin Umber Linear.
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Eclipse/Ebony 
(disponível com couro granulado perfurado e camurça ou couro Windsor perfurado)

Vintage Tan/Ebony
(disponível com couro Windsor perfurado)

Ebony/Ebony
(disponível com Luxtec e camurça ou couro granulado perfurado e camurça)

Light Oyster/Ebony
(disponível com couro granulado perfurado e camurça ou couro Windsor perfurado)

Interior mostrado: Interior do R-Dynamic SE em Ebony/Ebony com camurça e couro granulado perfurado Ebony e 
acabamento de Fibra de Carbono com trama Copper Wire.

Interior mostrado: Interior do R-Dynamic SE em Light Oyster/Ebony com camurça e couro granulado perfurado Light Oyster 
e acabamento de Fibra de Carbono com trama Copper Wire.

Interior mostrado: Interior do R-Dynamic HSE em Vintage Tan/Ebony com couro Windsor perfuradoVintage Tan/Ebony 
e acabamento de Fibra de Carbono com trama Copper Wire.

Interior mostrado: Interior do R-Dynamic SE em Eclipse/Ebony com camurça e couro granulado perfurado Eclipse 
e acabamento de Fibra de Carbono com trama Copper Wire.

Os interiores mostrados são meramente ilustrativos e podem não representar a especificação do modelo.74
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TECIDOS DE LUXO DA KVADRAT
O Range Rover Velar oferece uma nova alternativa ao couro: tecidos 
bonitos e contemporâneos. Em parceria com os designers e artesãos 
de renome internacional da Kvadrat, tecidos de lã e camurça duráveis 
podem ser selecionados em uma variedade de cores. Testados até o 
limite, esses tecidos tecnologicamente avançados são uma excelente 
alternativa ao couro e estão disponíveis em todos os modelos.

Cinza Dapple/Ebony

Cinza Dapple/Light Oyster

Interior mostrado: Interior do R-Dynamic HSE em Cinza Dapple/Ebony com tecido premium Cinza Dapple e camurça 
e revestimento Satin Charcoal Ash.

Interior mostrado: Interior do R-Dynamic HSE em Cinza Dapple/Light Oyster com tecido premium Cinza Dapple  
e camurça e revestimento Satin Charcoal Ash.

ETAPA 5 
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Range Rover Velar R-Dynamic – Acabamento Shadow Aluminium*

Range Rover Velar – Acabamento Cosmic Grey

DE SÉRIE

SELECIONE O ACABAMENTO DO SEU INTERIOR
Agora que você escolheu a combinação de cores do seu interior, escolha um dos oito 
acabamentos de interior mostrados acima dos apoios de braço da porta, indicados pelo  
número 1 abaixo.

*Opcional no Range Rover Velar.76
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Revestimento Satin Blonde Linear Revestimento Satin Charcoal Ash

Revestimento Satin Umber Linear

Acabamento em Fibra de Carbono com trama Copper Wire

Argento Pinstripe veneer

Revestimento Grand Black

OPCIONAL

ETAPA 5 
ESCOLHA O INTERIOR
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MODELO S1  2

O Range Rover Velar S traz como item de série assentos de couro granulado perfurado, 
e Luxtec granulado de corte em padrão diamantado no centro do painel de instrumentos 
e nos arremates das persianas das por.

SELECIONE UM PACOTE DE DESIGN INTERIOR
Para adicionar mais toques de individualidade, sofisticação e conforto à sua cabine, 
você pode escolher entre três pacotes de design interior.

1Interior mostrado: Light Oyster.  2Os modelos R-Dynamic vêm com volante de couro, tampa do airbag com moldura em Atlas e paddle-shifters em Satin Chrome. Upgrades em couro estão disponíveis como itens opcionais individuais.  
3Interior mostrado: Dapple Grey/Light Oyster.

PACOTE DE TECIDO PREMIUM3

Assentos em tecido premium com tecidos de lã e camurça.
Luxtec granulado de corte em padrão diamantado no centro do painel de 
instrumentos e nos arremates das persianas das portas.
Volante em alcântara com moldura Atlas e paddle-shifts em Satin Chrome. 
Além disso, retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, 
função antiofuscante automática e luzes de aproximação completam o pacote.
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PACOTE DE ATUALIZAÇÃO INTERIOR PREMIUM

Tudo no seu veículo diz algo sobre você. Este pacote leva o interior do Range Rover Velar a níveis mais altos 
de requinte. Você encontrará toques como os paddle-shifters em Satin Chrome4, o volante em couro com 
moldura Atlas4, Upgrade para revestimento em couro expandido5 e soleiras dianteiras e traseiras de metal com 
iluminação. O pacote também inclui tapetes premium, iluminação ambiente configurável, pedais metálicos 
brilhantes, acabamento do painel de instrumentos cromado, soleira do porta-malas com iluminação e 
revestimento do teto em alcântara.

4De série nas versões HSE e R-Dynamic.  5De série nas versões HSE.  6De série nas versões R-Dynamic.
Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover. 79



ESCOLHA SEUS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR

ESCOLHA SEUS 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 Velar exatamente com os recursos premium de que você precisa. 

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

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Racks longitudinais
Os trilhos de teto de linha facilitam o encaixe das barras transversais para um 
bagageiro de teto realmente estável. Pontos de posicionamento pré-ajustados 
garantem a fixação do bagageiro na posição ideal para a distribuição de peso 
e o comportamento dinâmico. Disponível em acabamento Preto ou Prata. 
Não disponível como Land Rover Gear – Acessórios incluídos.
Sem emblemas 
Você tem a opção de remover os emblemas da versão e do motor que ficam 
na parte traseira do veículo.
Retrovisores externos com aquecimento, rebatimento elétrico, 
função antiofuscante automática e luzes de aproximação1 
Esses avançados retrovisores aquecidos podem ser dobrados eletricamente 
para evitar danos ao estacionar em espaços apertados. Além disso, 
o retrovisor da porta tem um recurso de inclinação automática em marcha 
a ré, melhorando a visibilidade nas manobras. Luzes de acesso integradas 
na parte inferior dos espelhos ajudam a formar a silhueta do Range Rover 
Velar. Os espelhos também são equipados com uma função de memória 

quando combinados com os assentos com memória. Depois de ajustar 
as configurações ideais do assento e dos retrovisores, eles memorizam 
automaticamente as suas preferências.
Para-brisa térmico 
Oferece uma forma rápida e conveniente de descongelamento ou 
desembaçamento do para-brisa. Os lavadores aquecidos incluídos evitam 
o congelamento do fluido do lavador, para que você possa manter seu 
para-brisa limpo com facilidade mesmo no frio.
Para-brisa com atenuação solar 
Esse para-brisa filtra a luz solar para reduzir o calor e evitar que raios UV 
entrem na cabine.

Faróis de LED Premium com Luzes de Funcionamento Diurno (DRL) 
Consulte a página 34 para saber mais.
Faróis Matrix LED com DRL (inclui Sistema de Faróis Dianteiros  
Adaptativos e Sistema Inteligente de Faróis Adaptativos) 
Consulte a página 34 para saber mais.
Faróis Matrix-Laser LED com DRL (inclui Sistema de Faróis Dianteiros 
Adaptativos e Sistema Inteligente de Faróis Adaptativos) 
Consulte a página 34 para saber mais.

1O posicionamento da memória do espelho é vinculado à posição do assento somente quando assentos com memória são escolhidos.  2A disponibilidade depende da opção de volante selecionada.  3Disponível apenas quando as soleiras 
com iluminação forem selecionadas.  4A disponibilidade depende da opção de Paddle-Shifts em Satin Chrome ser selecionado.  5Emblema R-Dynamic nos modelos R-Dynamic.

RODAS E PNEUS

Pneus de verão 
Pneus de verão opcionais em todos os tamanhos de rodas, exceto 18". 
Os índices de carga e as classificações de velocidade dependem do 
tamanho das rodas.

Estepe de liga leve de tamanho reduzido 
Estepe de liga leve de tamanho reduzido. Inclui o kit de ferramentas.

Racks longitudinais
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CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Paddle-shifts em Satin Chrome2 
Complete a aparência de seu volante com paddle-shifts premium. 
Os paddle-shifts têm um acabamento em Satin Chrome para proporcionar 
excepcional resistência ao desgaste com um acabamento premium. 
Pedais metálicos brilhantes 
As capas esportivas de aço inoxidável e acabamento brilhante são fáceis 
de instalar e possuem fixações ocultas para manter o visual limpo. 
Iluminação Ambiente Configurável 
Esse recurso permite variar os tons, alterando o ambiente da cabine de acordo 
com seu estado de espírito. Há dez cores no total.
Porta-luvas refrigerado com trava 
O porta-luvas refrigerado oferece a opção de ventilar o ar resfriado do sistema 
de ar-condicionado para o porta-luvas.

Controle de Temperatura Quad-Zone 
Este sistema traz controles separados para o motorista, para o passageiro 
da frente e para os que estão nas laterais do assento traseiro. Inclui entradas 
de ar adicionais na coluna B. Deve ser selecionado com o portaluvas 
refrigerado com trava.
Ionização do ar da cabine 
Essa tecnologia ajuda no bem-estar do motorista e dos passageiros. 
Ela melhora a qualidade do ar dentro da cabine, e pode ajudar a reduzir 
alérgenos, vírus, bactérias e odores. Ela faz isso decompondo as substâncias 
nocivas, ajudando a purificar o ar na cabine. O recurso pode ser ligado ou 
desligado.
Climatização Programada 
Esta função pré-aquece o motor, conduzindo o calor residual produzido para 
o interior da cabine, deixando-a aquecida e confortável para quando você 
entrar. Ela tem um temporizador integrado de 7 dias, podendo ser usada 
diariamente ou como um evento único com até 16 dias de antecedência.

Rede de partição do porta-malas 
Projetada para proteger os ocupantes do veículo contra o deslocamento 
da bagagem. Após a instalação inicial na concessionária, o divisor pode ser 
facilmente removido com a ferramenta adequada. Em conformidade com 
a regulamentação ECE-17.
Pacote para Fumantes  
Adicione uma entrada para isqueiro e cinzeiro ao console central.
Pacote para Climas Quentes 
Ele inclui o Controle de Temperatura Quad-Zone, a Ionização do ar da cabine 
e o Porta-luvas refrigerado com trava.

ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO 

Alavancas de liberação remota dos assentos traseiros 
A liberação remota dos assentos traseiros via alavancas na área do portamalas 
facilita ainda mais o rebatimento dos assentos para obter maior capacidade 
de carga.
Tapetes de carpete 
Os tapetes Ebony acolchoados de 510 gsm com emblema Range Rover Velar 
costurado enriquecem ainda mais o interior do veículo. Eles contam com efeito 
de fechamento em Ebony com Camurça, e costura única na cor Ebony.
Carpetes Premium 
Os tapetes Ebony tipo carpete de 800 gsm com emblema Range Rover Velar 
em relevo brilhante protegem seu veículo com um estilo exclusivo. 
Eles contam com efeito de fechamento em Ebony com Camurça, e costura 
única na cor Ebony.
Acabamento cromado do painel de Instrumentos3 

Peças cromadas que arrematam o painel de instrumentos.

Coluna de direção com ajuste elétrico 
Esse recurso permite o ajuste elétrico de altura e profundidade da coluna de 
direção. A memória do ajuste está vinculada à posição do assento, caso haja 
assentos com memória.
Volante aquecido 
Para o melhor conforto do motorista em climas mais frios, um volante aquecido 
em couro está disponível.
Volante em Alcântara4 
Um volante em alcântara com a moldura Atlas e paddle-shifts está disponível. 
Ele proporciona uma melhor aderência, é mais quente no frio e não 
esquenta sob a luz do sol. Além disso, o material é suave ao toque e tem 
uma aparência incrível. 
Volante em Couro com Moldura Atlas 
Volante em couro com uma linda moldura Atlas bezel integrada, com 
perfurações no aro interno e nos apoios para polegares para melhor 
conforto e aderência.

Soleiras dianteiras e traseiras de metal com iluminação5 
Soleiras de alumínio iluminadas, com inscrição Range Rover ou R-Dynamic, 
estão disponíveis nos lados do motorista e do passageiro dianteiro.
Revestimento do teto Morzine 
Revestimento do teto em tecido disponível em Light Oyster ou Ebony.
Revestimento do teto Alcântara 
Revestimento do teto em Alcântara premium disponível em Light Oyster  
ou Ebony.
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1Não disponível com motores D180 e P250.  2Não disponível com assentos com 8 modos de ajuste e Sistema de Entretenimento do Assento Traseiro.  3Não disponível com assentos com 8 modos de ajuste, Sistema de 
Entretenimento do Assento Traseiro ou Pacote para Fumantes.  4Não disponível com faróis de LED de série.

DINÂMICA

Freios dianteiros de 350 mm 
A maior massa térmica dos freios dianteiros de 350 mm melhora a resistência 
à fadiga dos freios.
Configurable Dynamics 
Consulte a página 15 para saber mais.
Suspensão a Ar Eletrônica 
Consulte a página 17 para saber mais.
All Terrain Progress Control (ATPC) 
Consulte a página 17 para saber mais.
Terrain Response 2 com Dynamic Program 
Consulte a página 18 para mais informações.
Diferencial Traseiro com Bloqueio Ativo 
Consulte a página 19 para mais informações.

Recursos de direção 
Consulte a página 27 para mais informações.
Recursos de estacionamento 
Consulte a página 27 para mais informações.
Pacote Dynamic Handling 
Você pode se beneficiar do All Terrain Progress Control, Terrain Response 
2, Adaptive Dynamics, Configurable Dynamics e Suspensão a Ar Eletrônica1 
com este pacote opcional.

INFOENTRETENIMENTO

Sistema de Entretenimento Traseiro com telas de 8" 
Consulte a página 21 para mais informações.
TV Digital 
Consulte a página 21 para mais informações.
Pacote de Tomadas de Energia 22 
Fornece dois pontos de recarga USB adicionais na segunda fileira. 
Pacote de Tomadas de Energia 33 
Fornece dois pontos de recarga USB adicionais na segunda fileira e mais  
uma tomada de 12 V na frente. 
Head-up Display 
Consulte a página 21 para mais informações.
Tela Interativa do Motorista 
Consulte a página 21 para mais informações.
Sistemas de Som 
Consulte a página 22 para mais informações.
Funções de conectividade 
Consulte a página 24 para mais informações.
Mantenha-se informado e sinta-se mais seguro com nossas mais avançadas 
tecnologias de assistência ao motorista até o momento. Elas incluem Head-up 
Display, Tela Interativa do Motorista e Faróis LED Matrix Laser.

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Wade Sensing 
Consulte a página 18 para mais informações.
Sistema Avançado de Câmeras 360°4 
Para uma visão completa ao redor, o Sistema Avançado de Câmeras 360° 
opcional que incorpora a exibição de cruzamentos, ajuda você a ver tudo com 
nitidez na tela Touchscreen. Ele fornece uma visão em 360° quase completa, 
incluindo a visão de cima do veículo. Ele funciona perfeitamente com recursos 
como Assistente de Engate e Carga, tornando-o ideal para rebocar um barco 
ou uma carreta de carga viva. Ele pode mostrar várias exibições diferentes ao 
mesmo tempo, oferecendo recursos de zoom e panorâmica.

Wade Sensing

Terrain Response 2 com Dynamic Program
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CONVENIÊNCIA

Activity Key 
Viver a vida intensamente fica ainda mais fácil. Para maior comodidade, 
você pode usar a Activity Key se não quiser carregar um chaveiro. A pulseira 
é resistente e totalmente à prova d'água. Com ela, você pode exercer uma 
série de atividades e manter a chave do seu carro consigo. Você pode 
usar a Activity Key enquanto as chaves permanecem no carro; o chaveiro 
convencional é desativado para maior segurança. 
HomeLink® 
O Sistema HomeLink® é um transmissor universal instalado na parte inferior 
lateral do espelho retrovisor interno. Esse transmissor pode ser programado 
para operar até 3 sistemas sem fio, em sua casa ou escritório, como portas 
de garagem, portões automáticos ou iluminação de segurança. Substituindo 
os controles remotos individuais normalmente requeridos por cada sistema, 
o motorista não precisa mais procurar o controle correto por todo o interior 
do carro na hora de usá-lo. 

Acionamento da Tampa do Porta-malas por Gestos 
O acionamento da tampa do porta-malas por gestos permite que o motorista 
abra e feche a tampa do porta-malas a partir do meio-fio, sem precisar 
encostar no veículo e nem no chaveiro. E, como o sistema é compatível com 
os acessórios de reboque, é possível lidar com situações complicadas com o 
mínimo trabalho possível.
Deixe a vida menos exigente. O Pacote Convenience inclui acionamento da 
tampa do porta-malas por gestos5, alavancas remotas do assento traseiro, 
rede de partição do porta-malas, Activity Key e Pacote de tomada elétrica 3.

5De série nas versões SE e R-Dynamic SE e superior.
HomeLink® é uma marca registrada de Johnson Controls, Inc.

REBOQUE

Engate de reboque fixo traseiro 
Quando outro veículo estiver atolado na lama, areia, ou neve, esse recurso 
se torna essencial. Estável, robusto e forte, ele é ideal para essas situações, 
especialmente off-road.

Activity Key
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SELECIONE OS ACESSÓRIOS LAND ROVER GEAR 
Uma variedade de acessórios elegantes, resistentes e práticos estão disponíveis, oferecendo a você a oportunidade de personalizar 
ainda mais o seu Range Rover Velar. Esses acessórios podem ser adquiridos na sua Concessionária Land Rover e adicionados a qualquer 
momento durante a vida útil do veículo, e não só quando ele é novo. Naturalmente, os Acessórios Land Rover são projetados, testados 
e fabricados com os mesmos padrões de exigência dos equipamentos originais instalados em seu veículo. 

Para ver nossa linha completa de acessórios, pesquise “Acessórios Land Rover” para ver o catálogo online.

Veículo mostrado: R-Dynamic HSE em Prata Silicon com os seguintes acessórios: Rodas de 22” com 10 raios Estilo 1051 em Satin Technical Grey com acabamento Diamantado contrastante. Barras transversais (trilhos de teto opcionais 
necessários, consulte a página 80), estribos laterais móveis, suporte para esqui/snowboard1 e suporte para bicicleta montado na roda1. 84
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PASSEIO 

Barras transversais (trilhos opcionais necessários, consulte a página 80) 
Trilhos de teto com design elegante (somente opcionais) facilitam a 
instalação de barras transversais para bagageiros. Pontos de posicionamento 
pré-ajustados garantem a fixação do bagageiro na posição ideal para a 
distribuição de peso e o comportamento dinâmico. A capacidade máxima 
de carga é de 94 kg2. Duráveis com acabamento Bright aluminium e design 
em “T”, as barras transversais utilizam todo o comprimento das barras 
para oferecer espaço para a colocação de diversos acessórios. O perfil 
aerodinâmico minimiza o arrasto e o ruído do vento. Quando instalado, 
aumenta a altura em 93 mm.
Caixa de teto grande para itens esportivos1 
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 ou 5 a 6 pranchas de snowboard, 
comprimento máx. de 205 cm (esquis). Volume 430 litros. Capacidade 
máxima de carga de 74 kg2.
Refrigerador/aquecedor no apoio de braço central 
Resfriador e aquecedor para alimentos e bebidas que atua como apoio de 
braço central traseiro. Com uma cobertura de couro, ele é preso pelo cinto de 
segurança central e alimentado pela tomada auxiliar traseira. Ideal para longas 
viagens com a família.

Dock de conexão e carregamento para iPhone® 
O dock de conexão e carregamento para iPhone foi projetado para dar 
visibilidade ao telefone durante o carregamento, utilizando o suporte para 
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 de “corte” do suporte faz com que o botão inicial 
também fique acessível para uso quando o veículo estiver estacionado. 
O carregador USB para iPhone pode ser desconectado facilmente se 
a conexão USB for necessária para outro tipo de utilização.
Porta-copos com carregamento sem fio de telefone 
O porta-copos com carregamento sem fio de telefone foi projetado para dar 
visibilidade ao telefone durante o carregamento, utilizando o porta-copos 
no console central. O suporte pode acomodar telefones com até 73 mm de 
largura em um lugar seguro. O carregador possui uma luz LED para indicar 
a hora do carregamento, que se apaga quando a carga estiver completa.
Sistema de acessórios Click and Go 
A linha Click and Go é um sistema multiuso instalado nos encostos dos 
bancos 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.

1Os trilhos e o bagageiro de teto são necessários para todos os acessórios montados no teto dos veículos Land Rover. Objetos colocados acima 
da antena de satélite do teto podem reduzir a qualidade do sinal recebido pelo veículo e prejudicar o sistema de rádio e navegação por satélite, 
se instalados.  2A capacidade máxima de carga é igual à capacidade de carga do acessório montado no teto. 
iPhone® é uma marca registrada da Apple, Inc., registrada nos EUA e outros países.

Barras transversais

Sistema de acessórios Click and Go
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ESPORTIVOS 

Transportador para Bicicletas Instalado no Engate para Reboque 
Suporte para duas ou três bicicletas montado no engate para reboque. 
Design de engate rápido para facilitar o uso, com trava para maior segurança. 
Capacidade de carga máxima 51 kg (no suporte para três bicicletas).
Suporte para equipamentos esportivos aquáticos3 
Pode transportar uma prancha de surfe, windsurfe, canoa ou caiaque. 
Com suporte multiuso com trava para transportar um mastro ou remos. 
Pode ser inclinado para facilitar a carga/descarga. Possui correias com travas 
e suportes de borracha para manter uma excelente distribuição do peso, 
protegendo o caiaque e veículo contra arranhões e marcas. Capacidade de 
carga máxima 45 kg4.
Suporte para esqui/snowboard3 
Pode transportar quatro pares de esquis ou dois snowboards, e incorpora 
trilhos deslizantes para facilitar o carregamento; também pode ser travado 
para maior segurança. Carga útil máxima 36 kg3.

Bagageiro3 
Sistema de trilhos flexíveis para facilitar o transporte no teto. 
Carga útil máxima 61 kg4.
Suporte para bicicleta montado sobre o estepe3 
O suporte para bicicleta pode ser travado e é projetado para prender 
uma única bicicleta de até 20 kg.
Suporte para caiaque3 
Comporta dois caiaques ou canoas. Também adequado para transportar 
embarcações como pranchas ou pequenos barcos. Inclui um suporte 
multiuso com trava para transporte de remos. Pode ser inclinado para facilitar 
a carga/descarga.

DESIGN 

Estribos Laterais Móveis 
Para ver as opções de instalação, consulte a Concessionária  
Land Rover mais próxima 
Estes inteligentes e práticos estribos facilitam a entrada e saída do veículo. 
Acomodados perfeitamente sob as soleiras, os estribos laterais são acionados 
automaticamente quando uma porta é aberta ou com o controle remoto. 
Eles são depois recolhidos quando a porta é fechada. Os estribos laterais 
são sensíveis a obstruções e não serão acionados em configurações off-road 
ou de marcha reduzida. O modo automático pode ser liberado para permitir 
que o teto seja fechado quando as portas estiverem fechadas. Os estribos 
laterais elétricos são compatíveis com os para-lamas dianteiros e possuem 
um acabamento em aço inoxidável com o emblema do Range Rover Velar 
gravado a laser.
Aerofólio traseiro esportivo 
Aerofólio traseiro de fibra de carbono elegante e dinâmico 
para o Range Rover Velar.
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.

Entradas de ar laterais em fibra de carbono 
As entradas de ar ativas em Fibra de Carbono, com acabamento High Gloss, 
proporcionam uma atualização de estilo de alto nível inspirado  
na performance.
Soleiras metálicas com iluminação e personalização 
As placas das soleiras iluminadas personalizadas podem vir com uma 
mensagem personalizada utilizando um conjunto aprovado de fontes e 
caracteres tipográficos que se acendem na cor branca quando as portas 
dianteiras são abertas. 
Placa protetora do porta-malas com iluminação1 
Fabricado com aço inoxidável com acabamento bright, o acabamento da 
soleira do porta-malas protege o porta-malas durante o carregamento ou 
descarregamento e fornece um acabamento premium ao porta-malas com 
iluminação sutil.
Paddle-shifters 
Dê um toque final à aparência de seu volante com os paddle-shifters de 
alumínio premium polido à máquina, anodizado e escovado à mão para 
proporcionar excepcional resistência ao desgaste com um acabamento 
de alta qualidade na cor vermelha ou em alumínio.

Estribos Laterais Móveis

Transportador para Bicicletas Instalado no Engate para Reboque

1Não compatível com estepe full size.  2Necessário vidro térmico para suportes para duas e três bicicletas no engate para reboque − VPLYR0165.  3Os trilhos e o bagageiro de teto são necessários para todos os acessórios 
montados no teto dos veículos Land Rover. Objetos colocados acima da antena de satélite do teto podem reduzir a qualidade do sinal recebido pelo veículo e prejudicar o sistema de rádio e navegação por satélite, se instalados.  
4A capacidade máxima de carga é igual à capacidade de carga do acessório montado no teto.
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PARA ATIVIDADES EXTERNAS 

Capas protetoras para os assentos da segunda fileira 
Protege os assentos contra roupas sujas/molhadas e desgaste geral. 
Simples de instalar e fácil de limpar. Inclui coberturas para apoios de 
cabeça e de braço.
Divisória de Carga com Altura Total1 
Projetado para impedir que a bagagem penetre no habitáculo. 
Fabricada em náilon preto revestido de aço, essa partição de carga com altura 
total é fácil de remover, quando não for necessária. Em conformidade com a 
regulamentação ECE-17.
Rede de partição do porta-malas1 
Projetado para impedir que a bagagem penetre no habitáculo. O design 
da rede de partição do porta-malas foi otimizado para a funcionalidade 
de rebatimento dos assentos da segunda fileira.
Para-lamas dianteiros e traseiros 
Os para-barros são uma atualização popular que diminui o spray e protege 
a pintura contra detritos e sujeira. Concebidos para complementar o estilo 
exterior do veículo.

Conjunto de tapetes de borracha – Ebony 
Os tapetes do piso em borracha para os ocupantes da primeira e da 
segunda fileiras ajudam a oferecer proteção contra a sujeira do dia-a-dia. 
Com emblema Range Rover em acabamento brilhante e borda externa com 
cantos de metal durável. 
Tapete de borracha para o porta-malas 
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 assentos traseiros 
quando rebatidos.
Bandeja semirrígida para o porta-malas 
Feita de material semirrígido, a bandeja de revestimento do porta-malas 
possui bordas elevadas em três lados para proteger o piso do porta-malas 
e os carpetes laterais contra equipamentos sujos ou molhados.

ESTILO DE VIDA 

Carpetes Luxury 
Luxuoso e personalizado, o conjunto de Carpetes Luxury possui pilha 
profunda de 2,050 g/m2, com emblema Land Rover, e apoios à prova d'água, 
dando um toque de refinamento ao interior.
Kit de retenção do porta-malas 
O kit de retenção do porta-malas traz um pack 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 pack de acessórios inclui cinto retrátil inercial e haste 
telescópica. Requer trilhos do porta-malas para instalação.
Carpete Luxury do porta-malas 
Luxuoso e personalizado, o conjunto de Carpetes Luxury do Porta-malas 
possui pilha profunda de 2,050 g/m2, com emblema Land Rover, e apoios à 
prova d'água, dando dar um toque de refinamento refinado ao interior do seu 
porta-malas.
Pacote de proteção no porta-malas para animais de estimação 
Protege e facilita a limpeza do porta-malas contra sujeiras causadas por patas 
molhadas e com lama. Combina o revestimento acolchoado do porta-malas 
com o divisor de bagagem de altura integral e o pote de água resistente 
a derramamentos.

Pacote para transporte de animais de estimação 
Opção conveniente para um ambiente confortável de transporte de animais 
de estimação, que pode ser instalado ou removido rapidamente quando 
necessário. Combina a caixa dobrável para transporte de pet, o pote de água 
resistente a derramamento e o tapete de borracha do porta-malas.
Pacote Pet Care and Access 
Item opcional que simplifica o transporte de animais, garantindo todo o 
necessário para o transporte com conforto. Combina o divisor de bagagem de 
altura total, o forro acolchoado do porta-malas, a rampa de acesso para pets e 
o sistema de lavagem portátil.

Pacote para transporte de animais de estimação

Transportador para Bicicletas Instalado no Engate para Reboque

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS OPCIONAIS E LAND ROVER GEAR
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O MUNDO LAND ROVER
Seu Land Rover foi projetado e desenvolvido para ajudar você a aproveitar ao máximo o seu mundo. Ele pode levar você a lugares que outros veículos 
simplesmente não conseguem alcançar, em um estilo inigualável. Para celebrar o estilo de vida Land Rover, reunimos uma variedade de experiências, 
publicações e produtos de estilo de vida da marca Land Rover. Existe um mundo para explorar. Saia e aproveite.

EXPERIENCE DRIVES VIAGEM DE AVENTURA

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

landrover.com.br/land-rover-experience

Da emoção máxima do gelo do Ártico às admiráveis dunas da Namíbia, as Trilhas de 
Aventura Land Rover oferecem experiências únicas que dão vida ao espírito e à emoção 
de nossos veículos.

landrover.com.br/ land-rover-experience/adventure-travel
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O MUNDO LAND ROVER

VISITAS À FÁBRICA DIVISÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS

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

landrover.com/tours

Luxo sem similar na categoria, performance emocionante ou alta capacidade all-terrain. 
A Land Rover domina nessas categorias. A Divisão de Veículos Especiais leva tudo isso ainda 
mais longe. Cada veículo com a marca SV traz a expressão máxima em engenharia e design, 
com sofisticação e potência inigualáveis e a tecnologia mais avançada.

landrover.com.br/special-vehicle-operations/special-vehicles

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

landrover.com.br/ branded-goods

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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O MUNDO LAND ROVER

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). Por meio de 
uma combinação de veículos, fundos e experiência, essa parceria global e ambiciosa já ajudou 
a transformar as vidas de mais de um milhão de pessoas em quatro continentes.

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

PARCERIAS HUMANITÁRIAS 

Siga-nos:
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Respeito no trânsito. Uma via de mão dupla.

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

Registrado na Inglaterra: Nº 1672070

landrover.com.br

© 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.
CORES As imagens são meramente ilustrativas. As cores reproduzidas na tela podem variar em 
comparação com o acabamento real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer 
acabamento de cor sem aviso prévio. Algumas dessas cores talvez não possam ser adquiridas no seu 
país. Verifique a disponibilidade de cores e especificações atuais na sua Concessionária Land Rover. 
Os distribuidores e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. nem possuem 
autoridade para vincular a Jaguar Land Rover Ltda. a nenhum projeto ou representação, seja de 
maneira expressa ou implícita.
A Land Rover recomenda exclusivamente o lubrificante Castrol EDGE Professional.
Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon com opcionais instalados (conforme o mercado).
Todas as informações contidas nesse catálogo são referentes ao modelo 2019.

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 especificamente para nossos veículos e instalam apenas 
peças e acessórios originais Land Rover. Há uma seleção de planos de manutenção disponíveis 
que, junto com a Assistência Rodoviária, garantem tranquilidade total para você. 

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

ASSISTÊNCIA OTIMIZADA LAND ROVER NA ESTRADA
A Land Rover Assistance oferece assistência em emergências automotivas que vai desde a 
imobilização por quebra ou acidente até pequenas emergências, como pneus furados. Você pode 
contar com a nossa assistência rodoviária, qualquer que seja a situação, onde quer que você esteja.

Para maiores detalhes, consulte o manual de Benefícios da Garantia, entre em contato com o seu 
centro de assistência Land Rover mais próximo ou pesquise “Assistência Otimizada Land Rover 
na Estrada”.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
Pôr as mãos nas chaves do seu Land Rover nunca foi tão fácil. E é muito mais acessível do que 
você pensa. Novo ou usado, para uso pessoal ou comercial, temos uma opção que coloca você 
no controle total. 

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

FROTAS E CORPORATIVO
A Land Rover se dedica 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. 
Diferenciados, capazes e versáteis, todos os veículos Land Rover proporcionam baixo custo 
total de propriedade com grandes valores residuais, e custos de revisões, manutenção e reparo 
competitivos, além da economia de combustível e de 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”.

1L5602000000SNLNL02P

A Land Rover recomenda exclusivamente o lubrificante Castrol EDGE Professional. 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. Android Auto é uma marca registrada da Google Inc. iPhone e Apple 
CarPlay® são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Consulte a 
compatibilidade do seu iPhone na concessionária Land Rover mais próxima. HomeLink® é a marca 
registrada da Gentex Corporation. Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.





RANGE ROVER VELAR
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MOTORES
Você pode escolher o motor a gasolina ideal para sua necessidade. 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 Velar no site landrover.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GASOLINA

MOTORIZAÇÃO P250 P300 P380 V8 SUPERCHARGED
Transmissão Automática Automática Automática Automática
Sistema de transmissão Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD)
Potência máxima (cv/rpm) 250/5.500 300/5.500 380/6.500 550/6.000-6.500
Torque máximo (Nm /rpm) 365/1.300-4.500 400/1.500-4.500 450/4.500 680/2.500-5.500
Capacidade (cc) 1.997 1.997 2.995 4.999
N° de cilindros/válvulas por cilindro 4/4 4/4 6/4 8/4
Layout dos cilindros Em linha Em linha V6 longitudinal V8 longitudinal
Diâmetro/curso (mm) 83/92,3 83/92,3 84,5/89,0 92,5/93
Taxa de compressão (:1) +10,5/-0,5 9,5/-0,5 10,5 9,5

COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros) 82 82 82 82
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/Filtro 
de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF) 4 4 4 4

4 Série.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GASOLINA

PERFORMANCE P250 P300 P380 V8 SUPERCHARGED
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h 7,1 6,2 5,7 4,5 
Velocidade máxima (km/h) 217 234*/220 250* 274 

FREIOS

Tipo dianteiro Pinça deslizante de pistão único, 
disco ventilado

Pinça deslizante de pistão único, 
disco ventilado

Pinça deslizante de pistão único, 
disco ventilado

Pinça fixa de 4 pistões em monobloco de 
alumínio; disco ventilado de 2 peças

Diâmetro dianteiro (mm) 325 350 350 395

Tipo traseiro Pinça deslizante de pistão único, 
disco ventilado

Pinça deslizante de pistão único, 
disco ventilado

Pinça deslizante de pistão único, 
disco ventilado

Pinça deslizante de pistão único, 
disco ventilado de 2 peças

Diâmetro traseiro (mm) 325 325 325 396
Freio de estacionamento iEPB, motor integrado à pinça iEPB, motor integrado à pinça iEPB, motor integrado à pinça iEPB, motor integrado à pinça

PESOS (kg)**
Peso descarregado (UE)† 1.874 1.884 1.954 2.160
Peso descarregado (DIN)†† 1.799 1.809 1.879 2.085
Peso Bruto do Veículo (GVW) 2.500 2.500 2.570 2.610

REBOQUE (kg)
Reboque sem freios 750 750 750 750
Reboque máximo 2.400 2.400 2.500 2.500
Ponto de engate máximo (peso da ponta) 100 100 100 100
Peso máximo combinado de veículo e reboque 4.900 4.900 5.070 5.110

TRANSPORTE DE TETO (kg)
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto) 79 79 79 79

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

*A velocidade máxima é de 220 km/h quando equipado com rodas de 18".  **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.



DIMENSÕES E CAPACIDADES

*VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma VDA (200mm x 50mm x 100mm).  **Total: volume medido por meio de simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido.  
†Os dados mostrados podem diferir para o motor 5.0L V8 Supercharged de 550 cv.  ‡Somente suspensão a ar eletrônica.
Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Prata Silicon, com teto solar panorâmico opcional, teto contrastante na cor preta, vidros de privacidade e rodas de 22” com 9 raios divididos "Estilo 9007”, 
Satin Light Silver com acabamento Diamantado contrastante.

Altura padrão†

Com trilhos do teto 1.659mm (Ar) 1.667mm (Helicoidal)  
Com antena de teto 1.677mm (Ar) 1.685mm (Helicoidal)  
Com teto panorâmico aberto 1.703mm (ar) 
1.711mm (Helicoidal)  
A configuração de altura de acesso da suspensão a ar irá 
reduzir as alturas indicadas acima em 40mm

Altura livre
Altura livre máxima nos assentos dianteiros/traseiros com 
teto panorâmico 993mm/988mm
Altura máxima para a cabeça nos assentos dianteiros com 
teto panorâmico 970mm / 966mm

Espaço para as pernas
Espaço dianteiro máximo para as pernas 1.023mm 
Espaço traseiro máximo para as pernas 944mm†

Capacidade do porta-malas
Altura 1.045mm, Largura 1.247mm 
Largura do porta-malas entre os arcos 1.050mm
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira  
VDA* 1.250 litros, Total** 1.705 litros
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira  
VDA* 513 litros, Total** 834 litros

Distância de obstáculos
Altura off-road 248mm †‡  
Altura padrão 213mm†

Diâmetro de giro
Meio-fio a meio-fio 11,6m 
Parede a parede 12 m† 
Voltas de batente a batente 2,52

Profundidade de travessia
Profundidade máxima de travessia 600mm/650mm‡

A B C
Altura de rodagem Ângulo de ataque† Ângulo de 

sobreposição†
Ângulo de saída†

Off-road  Ar (Helicoidal) 27,5° (25,1°) 24,9° (21,0°) 30,2° (26,8°)
Padrão  Ar (Helicoidal) 25,93° (25,3°) 21,0° (20,4°) 27,3° (27,3°)

Largura do 
porta-malas 

(máx) 
1.247mm

Comprimento atrás da 
segunda fileira 1.011mm

Comprimento atrás da 
primeira fileira 1.788mm

Comprimento total 4.797mm†

Largura 2.041mm†, retrovisores rebatidos 
Largura 2.145mm com retrovisores abertos

Bitola traseira 1.663mm (Ar), 
1.657mm (Helicoidal)†

Bitola dianteira 1.644mm (Ar), 
1.640mm (Helicoidal)†

Altura 
1.685mm/ 
1.677mm†‡

Distância entre os eixos 2.874mm


