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ČESKOU REPUBLIKOU.

LAND ROVER ABOVE & BEYOND TOUR 



SVĚT ZNAČKY LAND ROVER. 
Z PERSPEKTIVY ŘIDIČE.

Land Rover je synonymem svobody bez hranic – na silnici i v terénu. 
Vděčí za to své univerzálnosti a vynikajícímu výkonu, kterým se na celém světě jen tak něco nevyrovná.

Od 13.4. do 30.4. můžete vozy Land Rover dle vlastní volby zažít z jejich nejkrásnější stránky – ze sedadla řidiče: na nezapomenutelné akci 
na exkluzivních místech a v rámci poutavého denního programu. 

Uzavřené testovací polygony nabízejí veškeré možnosti pro důkladné vyzkoušení našich vozů. K dispozici máte celou modelovou paletu 
značek Jaguar a Land Rover. Vyzkoušejte nový Range Rover Evoque plný našich technologických novinek. Zažijte eleganci na nejvyšší úrovni 
v podobě modelů Range Rover a Range Rover Sport. Chybět samozřejmě nebude ani avantgardní Range Rover Velar. Vyzkoušíte také model 
Discovery, nejuniverzálnější Land Rover všech dob, následovaný modelem Discovery Sport, naším kompaktním SUV. Na stejném místě a ve 
stejnou dobu budete mít rovněž možnost nahlédnout do světa značky Jaguar.

Zaregistrujte se již nyní na webu landrover.cz a vydejte se s námi na turné Land Rover Above & Beyond Tour na jednom z následujících míst.



Most 13.4.2019

Kopřivnice 27.4.2019

Brno 30.4.2019

DATA TURNÉ 



Discovery je nejuniverzálnější Land Rover  
všech dob. Vyznačuje se revolučním  
designem, nedostižnou výkonností a maximální  
hospodárností. Se sedmi plnohodnotnými,  
individuálně konfigurovatelnými sedadly  
se Discovery ideálně hodí pro každou situaci. 
Jeho luxusní a prostorný interiér doplňují 
novátorské technologie, jako je sériově 
instalovaný informační a zábavní systém Touch 
Pro nebo volitelný systém Terrain Response 2. 
Řada asistenčních systémů vám zaručí jedinečnou 
bezpečnost a konektivitu. 

S přepracovaným designem, jenž je stejně 
dynamický a sportovní jako nabízený požitek  
z jízdy, je model Evoque opravdový Range Rover 
v kompaktním formátu. Výrazné křivky, sportovní 
tvary a svažující se střešní linie zaručují, že nový 
Range Rover Evoque zřetelně vyčnívá z řady 
ostatních automobilů v segmentu kompaktních 
SUV. Nový Range Rover Evoque disponuje 
výkonností typickou pro vozy značky Land Rover, 
která ho na městských komunikacích promění ve 
skutečný živel. S náročnějšími podmínkami na 
silnici i v terénu si hravě poradí díky bohaté paletě 
technologií, mezi které patří například prostorový 
kamerový systém, sledování hloubky brodu nebo 
systém Terrain Response a technologické novinky 
jako vnitřní zpětné zrcátko ClearSight a zobrazení 
povrchu ClearSight Ground View.

Discovery Sport nabízí maximální výkonnost  
ve stylovém hávu. Plní nejvyšší očekávání  
a každou cestu promění v zážitek, který přesahuje 
hranice všedních dnů – v neposlední řadě díky 
novátorským offroadovým technologiím jako 
je Terrain Response a řadě volitelných 
asistenčních systémů, mezi které patří například 
sledování hloubky brodu, průhledový displej, 
asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu, 
autonomní nouzové brzdění, parkovací asistent 
a prostorový kamerový systém.

DISCOVERY NOVÝ RANGE ROVER 
EVOQUE

DISCOVERY SPORT

Spotřeba paliva v l/100 km: 9,1–5,7 (komb.);
emise CO2 v g/km: 207–149.

Spotřeba paliva v l/100 km: 8,1–5,6 (komb.);
Emise CO2 v g/km: 186–149.

Spotřeba paliva v l/100 km: 9,6–7,4 (komb.);
Emise CO2 v g/km: 218–194.



Značka Range Rover je od nepaměti synonymem  
maximálního komfortu, působivého výkonu  
a jedinečného designu. Spojením všech těchto  
hodnot v páté generaci vozů jasně vyjadřujeme  
úsilí o dosažení dokonalosti, a to na silnici i jinde.  
Ještě velkorysejší vnitřní prostor v kombinaci  
se zadními sedadly Business Class nabízí  
optimální pohodlí. Požitek z jízdy dále umocňují  
vysoce moderní technologie, jako jsou systém  
Terrain Response se sedmi jízdními režimy,  
informační a zábavní systém Touch Pro Duo nebo  
průhledový displej. Suverénní jízdní dynamiku,  
kterou přirozeně očekáváte od vozů Range Rover,  
garantuje nový Plug-in Hybrid (PHEV), který  
se pyšní celkovým výkonem 297 kW (404 k).  
Moderním standardům odpovídají i emise CO2  
již od 64 g/km. Nový Range Rover díky tomu splní  
nejpřísnější nároky – jak současné, tak budoucí.

Nový Range Rover Sport je nepochybně 
nejdynamičtější SUV, které jsme kdy vyrobili. 
Cítíme to tak a je to i vidět – kdykoli a v každém 
slova smyslu. Vysoce moderní technologie, jako 
je informační a zábavní systém Touch Pro Duo, 
interaktivní plně digitální přístrojová deska  
s úhlopříčkou 12,3” nebo průhledový displej,  
a v neposlední řadě i mimořádná jízdní dynamika  
jsou zárukou nezapomenutelného požitku z jízdy. 
Sportovní ráz vozů značky Land Rover ale  
v žádném případě nevylučuje hospodárnost, 
právě naopak: díky kombinaci spalovacího  
a elektrického motoru se tyto vlastnosti dokonale 
doplňují. Obě pohonné jednotky najdete v novém  
modelu Range Rover Sport Plug-In Hybrid (PHEV). 
Pyšní se ohromujícím celkovým výkonem 297 kW 
(404 k). Na elektrický pohon dosahuje dojezdu  
až 51 km. Ideálně se tak hodí pro všechny pracovní  
i jakékoli další výzvy.

Vyzkoušet budete moci také Range Rover Velar – 
nedávný přírůstek do řady vozů Range Rover, 
který mění definici pojmu SUV. Vyznačuje se 
stylingovými prvky, které patří k nejfuturističtějším 
a současně nejpřirozenějším, jaké si lze představit. 
Jeho kultivovaný interiér vám zaručí, že do cíle 
dorazíte všichni v pohodlí, a díky svým špičkovým 
schopnostem vás doveze kamkoli chcete 
s naprostou suverenitou. Range Rover Velar 
jednoduše nelze přehlédnout.

RANGE ROVER VELAR NOVÝ RANGE ROVER 
SPORT 

NOVÝ RANGE ROVER

Spotřeba paliva v l/100 km: 13,1–3,2 (komb.);
Emise CO2 v g/km: 298–72.

Spotřeba paliva v l/100 km: 13,4–3,1 (komb.);
Emise CO2 v g/km: 291–72.

Spotřeba paliva v l/100 km: 11,8–5,8 (komb.);
Emise CO2 v g/km: 270–152.



DOBRODRUŽSTVÍ BEZ HRANIC? 
U NÁS JE NA DENNÍM POŘÁDKU.

Land Rover neustále pracuje na nových, průkopnických technologiích.  
Na turné Land Rover Above & Beyond Tour vám je konečně představíme 
osobně. Dobrodružstvím vás provedou vyškolení instruktoři.

Vydejte se na cestu za poznáním a seznamte se se všemi vlastnostmi našich 
vozů. Zároveň se dozvíte vše o legendárních terénních automobilech 
a technologiích značky Land Rover – například o našem novém hybridním 
pohonu MHEV, vnitřním zpětném zrcátku ClearSight a zobrazení povrchu 
ClearSight Ground View a prostorovém kamerovém systému. Při využívání 
našich vyspělých asistenčních systémů zjistíte, jak fungují metody stabilizace, 
a při řidičských kurzech i testech výkonnosti zažijete jedinečný pocit z řízení 
vozu na silnici i v terénu. 

Přijměte výzvu a vydejte se na cestu za dobrodružstvím. Na tuto 
nezapomenutelnou zkušenost se už teď můžete zaregistrovat na webu 
landrover.cz nebo přímo u svého prodejce Land Rover. 

landrover.cz

1. Podrobné informace o všem, 
co se týká našich automobilů

2. Stručné představení technologií 
vozů Land Rover

3. Metody stabilizace a asistenční 
systémy

4. Kurz offroadového řízení a test 
jízdních vlastností v terénu

5. Vzrušující testy výkonnosti  
na asfaltu

6. Exkluzivní výstava vozů značek 
Jaguar a Land Rover

7. Zkušební jízda s modelem  
Land Rover

PROGRAM
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