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TECHNICKÁ KONTROLA A EMISE:
kontrola platnosti

PRO VAŠI BEZPEČNOST. ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
Připravte se na chladné období. Po provedení zimní servisní prohlídky bude Váš vůz připraven na stížené povětrnostní podmínky v nadcházejících 
měsících. Náš servisní tým provede důkladnou vnější i vnitřní kontrolu Vašeho auta. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou. 
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PNEUMATIKY:
kontrola tlaku, hloubky  

vzorku a stavu pneumatik

OSTŘIKOVAČE SKEL:
kontrola stavu ostřikovačů,  

příp. doplnění nemrznoucí kapaliny

MOTOROVÝ OLEJ:
kontrola množství  
motorového oleje

BRZDOVÉ DESTIČKY:
kontrola stavu brzdového obložení

BATERIE:
kontrola výkonu

CHLADÍCÍ SYSTÉM:
kontrola zabezpečení  

proti mrazu

TOPENÍ:
kontrola funkce

OSVĚTLENÍ:
kompletní kontrola funkčnosti

BRZDY:
kontrola funkce  

a množství brzdové kapaliny

KAPALINA POSILOVAČE ŘÍZENÍ:
kontrola



Kompletní zimní servisní prohlídka Land Rover

Těšte se na zimu. Nabízíme Vám kompletní servisní prohlídku. Během nadcházejících měsíců se Váš
Land Rover bude potýkat s deštěm, vlhkem, sněhem a ledem. Chcete-li si zachovat radost z jízdy i v náročných zimních podmínkách, 
využijte naši nabídku zimní servisní prohlídky Land Rover. Je prostě fajn, vychutnat si čas strávený za volantem vozu Land Rover.   

799 Kč

Interiér vozidla:
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Zapsat stav km

Kontrola funkčnosti topení

Kolem vozidla:
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Promazání závěsů a zámků dveří

Kontrola funkce a stavu stěračů

Kontrola funkce osvětlení

Kontrola platnosti emisí a STK

Kontrola stavu brzdového obložení – opotřebení brzdových segmentů

Pod kapotou motoru:
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Kontrola množství motorového oleje, příp. doplnění

Kontrola funkce a stavu stěračů a ostřikovačů, příp. doplnění

Kontrola výkonnosti baterie 

Pod kapotou motoru:
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Kontrola množství brzdové kapaliny – viz. kontrola, příp. doplnění

Kontrola hladiny kapaliny posilovače řízení, příp. doplnění

Kontrola chladícího systému – viz. kontrola, příp. doplnění

Kontrola tlaku, hloubky vzorku a stavu pneumatik včetně rezervního kola, 
případné nahuštění.

Vaše vozidlo kontroloval:

vpředu vlevo vpředu vlevo

Tlak vzduchu v pneumatikách / bar
 vpředu vpravo  vpředu vpravo

rezervní kolo rezervní kolo

vzadu vlevo vzadu vlevovzadu vpravo vzadu vpravo

Hloubka dezénu pneumatik / mm

Váš servisní tým Land Rover se již nyní těší na Vaši návštěvu  
a přeje Vám šťastnou cestu.
Stav: 09/2015        Uvedená cena je včetně DPH a nezahrnuje náklady na event. použité přípravky a materiál.
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Land Rover exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional

Castrol, jeden z předních světových výrobců maziv,  
vyvinul ve spolupráci s Land Rover nový motorový olej  
Castrol EDGE Professional E 0W-20.

Jedná se o první motorový olej, který splňuje nové  
specifikace vysokovýkonných motorů Land Rover.

Zlepšuje účinnost paliva*.

Redukuje emise CO2.

Vychutnejte si jízdu a spolehněte se na nový olej Castrol EDGE 
Professional E 0W-20, který exkluzivně doporučuje Land Rover.

*V testu s porovnáním s olejem Castrol EDGE Professional A1 5W-20.

www.castrol.cz
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AKTUALIZACE MAPY LAND ROVER SATNAV 
EVROPA 2015/16
Spolehněte se na nejpřesnější jízdní pokyny při jízdách po Evropě.

Vylepšete výkon svého navigačního systému Land Rover Gen 2.1 pomocí této nové aktualizace mapy Land Rover Sat Nav, která 
pokrývá 9 804 697 kilometrů silnic v Evropě. 

Využívejte aktualizované údaje o nových dálničních křižovatkách, hlavních silnicích a kruhových objezdech a rovněž aktuální 
informace o rychlostních omezeních a zákazech odbočení. Pomocí těchto údajů váš navigační systém Land Rover zajistí přesné 
plánování tras podle vašich předvoleb.

Nejnovější databáze bodů zájmu (POI) zdokonalí vaše jízdní prožitky. Tato mapa Land Rover obsahuje 4 330 608 aktuálních bodů 
zájmu. Patří mezi ně čerpací stanice, letiště, restaurace a parkoviště ve 37 zemích.

Chcete-li aktualizovat svou mapu, obraťte se na svého prodejce nebo přímo na stránku navigation.com/landrover-e
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RANGE ROVER EVOQUE



7Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž.

BOČNÍ OCHRANNÝ RÁM
Jen pro modely Pure a Prestige
Boční ochranný rám doplňuje design vozu Evoque a chrání 
karosérii před poškozením.

VPLVP0071 27 160 Kč

OCHRANNÝ KRYT ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Chrání lak nárazníku při nakládání a vykládání.

VPLVS0179 5 420 Kč

SPORTOVNÍ PEDÁLY PRO AUTOMATICKOU 
NEBO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKU
Pedály pro automatickou převodovku
VPLHS0044 3 180 Kč
Pedály pro manuální převodovku
VPLHS0045 4 840 Kč

SÍŤOVÝ SYSTÉM DO ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Pružné a trvanlivé sítě zabraňují pohybu.

VUB503130 3 020 Kč

OSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Osvětlují nástupní prostor decentním nápisem Range Rover.
Range Rover Evoque Coupé
Ebony: VPLVS0078PVJ 9 490 Kč
Espresso: VPLVS0078AAM 13 970 Kč
Cherry: VPLVS0078CJB 13 970 Kč
Lunar: VPLVS0078LAA 13 970 Kč

Range Rover Evoque
Ebony: VPLVS0079PVJ 12 850 Kč
Espresso: VPLVS0079AAM 9 490 Kč
Cherry: VPLVS0079CJB 13 240 Kč
Lunar: VPLVS0079LAA 9 490 Kč

LAND ROVER VAK NA LYŽE
Vypolstrovaný vak na lyže může pojmout dva páry lyží až do 
velikosti 180 cm.

VPLGS0166 4 160 Kč
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DISCOVERY SPORT



9

STREŠNÍ NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ*

Umožňuje přepravit čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. 
Uzamykatelný. Maximální zatížení 36 kg**.
Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré 
příslušenství Land Rover instalované na střeše.

LR006849 5 740 Kč

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž. Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše.  
Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem, a ovlivňovat tak funkci navigačního systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno.

** Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž.

PRODLOUŽENÍ PRYŽOVÉ ROHOŽE
Vodotěsné prodloužení rohože pokrývá zadní plochu sklopených 
zadních sedadel. Nabízí se pro využití s pryžovou rohoží  
do zavazadlového prostoru – díl č.: VPLCS0279.

VPLCS0273  2 365 Kč

STŘEŠNÍ BOX*

Střešní box pro zavazadla s leskle černou povrchovou úpravou  
má oboustranné otevírání a zahrnuje úchyty Power-Grip pro 
snadné a rychlé připevnění k podélným střešním nosičům. 
Uzamykatelný. Objem 410 litrů. Maximální zatížení 75 kg**.

Střešní box: VPLVR0062 -
rozměry v mm: 1 750 x 820 x 450, objem 440 litrů. 14 640 Kč
Střešní box na lyže: VPLVR0061 - 
rozměry v mm: 2 060 x  840 x 340, objem 420 litrů. 23 990 Kč

LAND ROVER VAK NA LYŽE
Vak na lyže/snowboard Land Rover s podšívkou. 
Pojme až dva páry lyží a hůlek o délce až 180 cm.  
Včetně odnímatelných ramenních popruhů.

VPLGS0166 3 995 Kč

PRYŽOVÉ KOBEREČKY, 
KOMPLETNÍ SADA
Kvalitní Land Rover pryžové koberečky  
se vyznačují precizním zpracováním, 
voděodolným materiálem a zvýšenými okraji 
po celém obvodu. Jejich kvalita přesvědčí 
především při špatném a deštivém počasí.

VPLFS0234 2 560 Kč

SYSTÉM PODPORY TRAKCE – 
SPIKE SPIDER
Systém podpory trakce Spike Spider je ideálním 
pomocníkem na zimních zasněžených cestách.

VPLAW0080 19 100 Kč

LAPAČE NEČISTOT  
PŘEDNÍ A ZADNÍ
Lapače zabraňují rozstřikování nečistot  
a pomáhají chránit lak karoserie

přední: VPLCP0203 2 170 Kč
zadní: VPLCP0204 2 170 Kč
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DISCOVERY 4
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OCHRANNÁ DĚLÍCÍ KLEC
Slouží k oddělení nákladu v kufru vozu. Vhodná především pro převoz 
domácích zvířat. Montáž jen v kombinaci se sítí pro náklad a zvířata. Díl 
lze kombinovat s pryžovou rohoží do zavazadlového prostoru (LR006401) 
a pevným ochranným obložením zavazadlového prostoru (EBF500080). 
Nelze kombinovat se standardním krytem zavazadlového prostoru.

EOH500040 5 815 Kč

ZVÝŠENÝ VSTUP SÁNÍ VZDUCHU
Zvýšený vstup sání vzduchu pro ještě větší dobrodružství  
s Vašim Land Roverem Discovery 4. Není kompatibilní s modely 
poháněnými zážehovým motorem LR-V8 5,0 litru. Pro motory 
TDV6 3,0 a SDV6 3,0 jsou zapotřebí následující dodatečné díly: 
hadice - díl č.: LR013711 a koleno - díl č.: PHD000714

VPLAP0018  15 620 Kč

OCHRANNÉ RÁMEČKY SVĚTEL
PŘEDNÍCH / ZADNÍCH
přední světlomety: VPLAP0008  4 100 Kč
zadní světla: VPLAP0009  4 370 Kč

SADA PRYŽOVÝCH ROHOŽÍ
Kvalitní pryžové koberečky Land Rover se vyznačují precizním zpracováním, voděodolným materiálem  
a zvýšenými okraji po celém obvodu. Jejich kvalita přesvědčí především při špatném a deštivém počasí.

LR006238 3 720 Kč

PEVNÉ NÁŠLAPY
Pevné nášlapy pomáhají při nastupování a vystupování a zjednodušují přístup na střechu vozu.

VPLAP0035 25 040 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž.
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RANGE ROVER SPORT
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PŘEDNÍ OCHRANNÝ KRYT Z UŠLECHTILÉ 
OCELI
Přední ochranný kryt z ušlechtilé oceli má design inspirovaný 
terénními vozy a leštěnou povrchovou úpravu.

VPLWP0162 13 975 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ*

Uzamykatelný střešní nosič pojme buď čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. Zahrnuje posuvné lišty 
pro snadné nakládání. Maximální nosnost je 36 kg**.

LR006849 5 590 Kč

BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY
Chrání dveře vozu před náhodným poškozením ostatními vozidly při parkování. Elegantní sportovní 
vzhled zaručuje lakování v barvě karoserie Vašeho vozu. 

VPLWP0159 7 060 Kč
* Díl musí být dodatečně nalakován u autorizovaného servisního partnera.

ZADNÍ OCHRANNÝ KRYT Z UŠLECHTILÉ OCELI
Spodní ochranný kryt z ušlechtilé oceli v off-road designu na 
zadním nárazníku Vašeho vozu. Lze také kombinovat s výškově 
nastavitelným nebo elektricky ovládaným tažným zařízením.

Kryt bez tažného zařízení: VPLWP0163 12 980 Kč
Kryt pro tažné zařízení: VPLWP0164 12 980 Kč

OSVĚTLENÁ DEKORATIVNÍ LIŠTA PRAHU 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Lišta vyrobená z leštěné ušlechtilé oceli chrání práh 
zavazadlového prostoru před poškozením během nakládání. 
Decentní osvětlení dodává zadní části vozu luxusní vzhled i při 
otevřeném nákladovém prostoru. 

Ebony Design: VPLWS0211PVJ 12 415 Kč
Espresso Design: VPLWS0211AAM 12 415 Kč

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž. Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše.  
Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem, a ovlivňovat tak funkci navigačního systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno.

** Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž.
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RANGE ROVER
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DRŽÁK PRO GOLFOVÝ DEŠTNÍK  
(POD KRYTEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU)
Rafinované řešení pro uložení velkého deštníku. Do této schránky 
lze uložit jeden golfový deštník. Deštník není součástí dodávky.  

VPLGS0153 2 995 Kč

BOČNÍ VENTILAČNÍ OTVORY – DARK ATLAS
Klíčovým vylepšením designu jsou boční ventilační otvory, které patří mezi charakteristické stylistické 
prvky vozů Range Rover. Boční ventilační otvory v odstínu Dark Atlas dokonale doplňují lišty dveří, 
které jsou součástí paketu vnějších ozdobných prvků v odstínu Dark Atlas.

VPLGB0103  10 200 Kč

SADA PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL*

Sada přídavných prvků, které se upevní do kolejnic v zavazadlovém 
prostoru prostřednictvím rychloupínacího systému. Umožňuje flexibilní 
řešení pro zajištění přepravovaných předmětů. Sada přídavných prvků 
obsahuje samonavíjecí popruh, teleskopickou tyč a úložný vak.

VPLGS0171 5 600 Kč
* Vyžaduje kolejnice v zavazadlovém prostoru a oka ve tvaru D – díl č.: VPLGS0170

DRŽÁK PRO IPAD® 
Poskytuje bezpečné uchycení Vašeho iPadu na předních 
opěrkách hlavy.

iPad® 2 a novější modely: VPLVS0165 5 600 Kč
iPad® 1: VPLVS0164 5 600 Kč

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Tento speciální systém byl optimalizován pro pokrokovou hliníkovou konstrukci karosérie modelu 
Range Rover. Elektricky ovládané tažné zařízení je nenápadně uloženo za nárazníkem, aby byl 
zaručen uhlazený atraktivní vzhled. Tažné zařízení změní svou polohu během 12 sekund. Schváleno 
pro jízdu s přívěsem o hmotnosti až 3500 kg.
Ceny a potřebné díly se odjvíjí od vybraného modelu.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž.
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DEFENDER
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SPORTOVNÍ STŘEŠNÍ BOX – LESKLE ČERNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA*

Oboustranné otevírání umožňuje bezpečnou montáž a manipulaci se zavazadly. Vnitřní upevňovací 
systém pro zajištění lyží nebo jiných dlouhých předmětů. Uzamykatelný. Vnější rozměry: délka 2 060 
mm, šířka 840 mm, výška 340 mm.

VPLVR0061 23 990 Kč

NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ*

Uzamykatelný. Uveze čtyři páry lyží nebo dva snowboardy. Zahrnuje posuvné vodící lišty pro snadné 
nakládání. Nosnost 36 kg**.

LR006849 5 590 Kč

ZVÝŠENÝ VSTUP SÁNÍ
Ideální řešení do prašného prostředí. Zvýšený vstup sání je upevněn k střešnímu sloupku A a využívá 
také stávající úchyty otvoru pro přívod vzduchu do motorového prostoru. Vhodný pro vznětové 
motory 2,2 a 2,4 litru.

LR008383 15 770 Kč

PEVNÝ KRYT KOLA
Elegantní kryt náhradního kola je vhodný pro většinu rozměrů kol.
Odolný pevný kryt a Defender logo.
 

STC7889 3 795 Kč

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž. Podélné a příčné střešní nosiče jsou nezbytné pro veškeré příslušenství Land Rover instalované na střeše.  
Předměty umístěné nad střešní satelitní anténou mohou snižovat kvalitu signálu přijímaného vozidlem, a ovlivňovat tak funkci navigačního systému a satelitního rádia, je-li vozidlo těmito systémy vybaveno.

** Maximální zatížení odpovídá nosnosti příslušenství namontovaného na střeše.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady na montáž.
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PŘIPRAVENI NA ZIMU
Abyste mohli s Vašim vozem značky Land Rover bezpečně vystartovat do nadcházející zimy, sestavili jsme pro Vás 
atraktivní nabídku. Přesvědčte se sami v tomto prospektu a poté nejlépe během návštěvy Vašeho oblíbeného prodej- 
ce vozů značky Land Rover.  

Zimní pneumatiky

Jen zimní pneumatiky poskytují při nízkých teplotách 
maximální bezpečnost. Zimní pneumatiky jsou navrženy 
pro provoz při teplotách pod hranicí +7°C, kdy svými 
optimálními vlastnostmi značně předčí letní pneumatiky. 
Přednosti zimních pneumatik spočívají nejen v lepších 
záběrových vlastnostech, tvaru dezénu a lamel, hloubce 
vzorku, ale také ve složení běhounové směsi. Zimní 
pneumatiky jsou vyrobeny z měkčí směsi, která si 
dokáže zachovat optimální pružnost a tím i přilnavost 
kol k vozovce v době, kdy teploty klesnou pod bod 
mrazu. Tato směs zajišťuje lepší přenos síly na vozovku. 

Zimní pneumatiky jsou označeny symboly sněhové vločky 
nebo horského štítu. Provoz na ojetých pneumatikách 
se stává velmi nebezpečným zvláště při jízdě za deště, 
v rozbředlém sněhu, nebo při námraze. Čím nižší je 
hloubka dezénu, tím delší je brzdná dráha na mokré 
vozovce. Při nižší hloubce vzorku ztrácí pneumatika již při 
malé rychlosti své přednosti a dochází ke ztrátě kontaktu 
s vozovkou (tzv. aquaplaning). Pokud je hloubka drážek 
v dezénu menší než 4 mm, ztrácí pneumatiky přilnavost 
i na zasněženém povrchu a měly by být v zájmu Vaší 
bezpečnosti co nejdříve vyměněny. 
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Discovery Sport,  
18 palců 

Discovery,  
19 palců 

Evoque,  
19 palců 

Range Rover Sport,  
19 palců 

Evoque,  
18 palců 

Range Rover,  
20 palců 

Range Rover,  
21 palců 

Range Rover Sport,  
21 palců 

Discovery Sport,  
18 palců 

Land Rover-čepicky na  
ventilky kol v různém designu

Pro informace o cenách kompletních sad zimních kol, prosím, kontaktujte autorizovaného prodejce vozů Land Rover. Sestaví pro Vás nabídku zimních kol dle Vašich požadavků.  

KOMPLETNÍ SADY ZIMNÍCH KOL
Představujeme některé z kompletních sad (vyobrazeny pouze disky kol), které Vám můžeme nabídnout za zvýhodněnou 
cenu. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
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Jaguar Land Rover Czech Republic
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH
Fürbergstr. 51 / Postfach 110
A-5020 Salzburg
Rakousko

www.landrover.cz

Váš prodejce společnosti Land Rover:

Upozornění: Uvedené ceny nezahrnují náklady na montáž a lakování – pokud není uvedeno jinak. Všechny ceny 
jsou nezávazné, doporučené, směrné ceny včetně DPH. Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. Vezměte prosím  
na vědomí, že aerodynamické díly a některá kola z lehkých slitin podléhají schválení. Stav: 09/2015

Další informace naleznete na níže uvedených internetových stránkách 
nebo u Vašeho autorizovaného prodejce Land Rover

www.accessories.landrover.com/cz/cs/


