


Od czasu powstania pierwszego Land Rovera w 1947 roku tworzymy pojazdy, 

które przesuwają granice tego, co dotychczas było możliwe. To z kolei inspiruje ich właścicieli 

do odkrywania nowych terytoriów i podbijania trudnego terenu. Nasze pojazdy są 

uosobieniem naszej marki. Cechują się wzorowymi projektami i wykorzystaniem możliwości 

inżynieryjnych. W ten sposób wciąż wkraczamy na nowe tereny, przeciwstawiamy się 

konwencjom i zachęcamy się nawzajem do pójścia jeszcze dalej. Land Rover naprawdę 

pozwala Ci na lepsze korzystanie z Twojego świata i wychodzenie poza jego granice.



Śmiałe wzornictwo Range Rovera Evoque stanowi swego rodzaju przekaz. Jego 

charakterystyczna sylwetka przypominająca coupé jest wykończona płaskimi, chowanymi 

klamkami drzwi i 21-calowymi kołami. Najnowsze technologie w jego wnętrzu sprawiają, że 

podróż staje się łatwiejsza i odbywa się z większą łącznością z siecią. Naszemu systemowi 

multimedialnemu Pivi i interaktywnemu wyświetlaczowi towarzyszą pięknie dobrane opcje 

materiałów wykończeniowych, co pomaga stworzyć luksusową, nowoczesną, miejską przestrzeń.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od dostępności na danym rynku. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym Dealerem marki Land Rover. Kierowcy powinni korzystać z funkcji 
technologicznych pojazdu tylko wówczas, gdy jest to bezpieczne. Kierowcy muszą przez cały czas utrzymywać pełną kontrolę 
nad pojazdem. Funkcje Pivi i InControl, funkcje opcjonalne, usługi oferowane przez osoby trzecie oraz ich dostępność są 
zależne od danego rynku – skontaktuj się z Dealerem marki Land Rover w celu uzyskania informacji o ich dostępności na swoim 
rynku lokalnym i pełnych warunkach korzystania. Połączenie z siecią komórkową we wszystkich lokalizacjach nie może zostać 
zagwarantowane. Informacje i obrazy wyświetlane w związku z korzystaniem z technologii InControl, w tym poszczególne 
ekrany lub ich sekwencje, podlegają aktualizacjom oprogramowania, mechanizmom kontroli wersji oraz innym zmianom 
systemowym/wizualnym zależnym od wybranych opcji. Pojazd na zdjęciu to Range Rover Evoque Autobiography w kolorze 
Carpathian Grey z wyposażeniem opcjonalnym (zależnym od rynku).



Range Rover Evoque jest wyposażony w szereg innowacyjnych technologii, w tym eleganckie 

reflektory Matrix LED ze światłami do jazdy dziennej* (DRL) i adaptacyjnym obszarem świecenia. 

Dzięki podziałowi głównej wiązki na pionowe pasy liczba sekcji została zmaksymalizowana, 

aby zapewnić doskonałą widoczność przy jednoczesnym nieoświetlaniu nadjeżdżających

*Przedstawiona opcja posiada funkcje powiązane. 

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od dostępności na danym rynku. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym Dealerem marki Land Rover. 

Na zdjęciu Range Rover Evoque R-Dynamic HSE w kolorze Nolita Grey z wyposażeniem opcjonalnym (zależnym od rynku).



Śmiałe wzornictwo Range Rovera Evoque jest kontynuowane w całym jego przestronnym 

wnętrzu. Niezakłócone powierzchnie i oszczędne linie tworzą wyrafinowany kokpit, w którym 

możesz wygodnie się rozsiąść. Uzupełnienie stanowi starannie dobrana gama materiałów 

wykończeniowych, z których wszystkie zapewniają zwiększony komfort, dzięki czemu możesz 

dostosować tę współczesną przestrzeń do swojego własnego wymagającego gustu.

Na zdjęciu wnętrze Range Rover Evoque R-Dynamic HSE z siedzeniami z perforowanej skóry Windsor w kolorze 
Cloud/Ebony i wyposażeniem opcjonalnym (zależnym od rynku).



1Wybranie opcji przesuwanego dachu panoramicznego spowoduje 
zmniejszenie przestrzeni nad głowami z przodu i z tyłu pojazdu. 

2Zależne od modelu. 

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od 
dostępności na danym rynku. W celu uzyskania szczegółowych informacji 
skontaktuj się z lokalnym Dealerem marki Land Rover. 

Na zdjęciu wnętrze Range Rover Evoque R-Dynamic SE z tapicerką tekstylną 
premium Cloud Kvadrat i zamszowymi siedzeniami Dinamica® oraz 
wyposażeniem opcjonalnym (zależnym od rynku).

Wprowadź naturalne światło i poczuj więcej przestrzeni we 

wnętrzu swojego Range Rovera Evoque. Dodanie stałego lub 

przesuwanego dachu panoramicznego1 otwiera wnętrze na 

świat. Wszystko za naciśnięciem jednego przycisku. Do 

wyboru są trzy opcje kolorystyczne: kolorystyka dopasowana 

do karoserii2 lub kontrastowe kolory Corinthian Bronze2 lub 

Black2.



Istnieje wiele możliwych opcji materiałów do wykończenia Twojego Range Rovera Evoque. 

Dostępne są różne innowacyjne materiały w kontrastujących lub uzupełniających się kolorach: 

DuoLeather*, połączenie wełny premium Kvadrat z zamszem Dinamica®, tkanina Eucalyptus

z Ultrafabrics™*. Ekologiczne, oddychające i odpowiedzialnie pozyskiwane materiały, tworzą 

najbardziej komfortową i wyrafinowaną przestrzeń. Eleganckie detale, takie jak szwy na desce 

rozdzielczej, tylko dodają wyrafinowania.

*W zależności od modelu.



Znajdź szybko to, czego szukasz – bez gubienia się w licznych 

menu, ekranach i ukrytych funkcjach. System multimedialny 

Pivi Range Rovera Evoque wyposażony jest w intuicyjny 

interfejs z ekranem dotykowym, który zapewnia większą 

wydajność i przyjemność z użytkowania. Korzystaj z 

kluczowych funkcji za pomocą maksymalnie dwóch dotknięć, 

bezpośrednio z poziomu ekranu głównego. Wybierz Pivi

Pro*, a towarzyszyć Ci będzie najnowsza sztuczna 

inteligencja, zapewniająca takie funkcje, jak samouczący się 

system nawigacji.

*Connected Navigation będzie wymagać dalszej subskrypcji po początkowym 

okresie uzgodnionym z Dealerem Land Rover. 

Twój pojazd jest przygotowany do obsługi Apple CarPlay. Możliwość korzystania z 

usług Apple CarPlay jest zależna od ich dostępności w danym kraju. Aby uzyskać 

więcej informacji, odwiedź stronę apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-

carplay. 

Twój pojazd jest przygotowany do obsługi Android Auto. Możliwość korzystania z 

usług Android Auto jest zależna od ich dostępności w danym kraju. Aby uzyskać 

więcej informacji, odwiedź stronę android.com/intl/en_uk/auto/. 

Kierowcy powinni korzystać z funkcji pojazdu tylko wówczas, gdy jest to 

bezpieczne. Kierowcy muszą przez cały czas utrzymywać pełną kontrolę nad 

pojazdem. 

Funkcje Pivi i InControl, funkcje opcjonalne, usługi oferowane przez osoby trzecie 

oraz ich dostępność są zależne od danego rynku – skontaktuj się z Dealerem marki 

Land Rover w celu uzyskania informacji o ich dostępności na swoim rynku 

lokalnym i pełnych warunkach korzystania. Połączenie z siecią komórkową we 

wszystkich lokalizacjach nie może zostać zagwarantowane. Informacje i obrazy 

wyświetlane w związku z korzystaniem z technologii InControl, w tym 

poszczególne ekrany lub ich sekwencje, podlegają aktualizacjom oprogramowania, 

mechanizmom kontroli wersji oraz innym zmianom systemowym/wizualnym 

zależnym od wybranych opcji.



Pozostawaj w łączności ze światem bez przerw. Aktualizacje 

oprogramowania zapewniają aktualność modułów informacyjno-

rozrywkowych i sterujących, nawet gdy jesteś poza domem. 

Oznacza to, że Twój Range Rover Evoque będzie stawał się coraz 

lepszy, a jego automatyzacja sprawia, że na Twojej liście rzeczy do 

zrobienia jest o jedną rzecz mniej.

Opcjonalne bezprzewodowe ładowanie urządzeń z funkcją 

wzmacniania sygnału telefonu* umożliwia ładowanie zgodnych 

z tą technologią smartfonów bez potrzeby korzystania 

z przewodów czy stacji dokującej powodujących bałagan 

we wnętrzu pojazdu. W samochodzie telefon korzysta z anteny 

pojazdu dla zapewnienia lepszego sygnału i wyraźniejszych 

rozmów.



Najnowocześniejsze technologie są sercem każdego Land Rovera – nie inaczej jest w przypadku

Range Rovera Evoque. Zapewniający pewne prowadzenie pojazdu zarówno na drodze jak i poza

nią napęd na wszystkie koła (AWD) pozwala na redystrybucję momentu obrotowego w celu

maksymalizacji przyczepności na śliskich powierzchniach takich jak trawa czy śnieg

lub w ekstremalnych warunkach, w których przednie lub tylne koła całkowicie tracą przyczepność.

Na zdjęciu Range Rover Evoque HSE w kolorze Fuji White z wyposażeniem opcjonalnym (zależnym od rynku).

W celu uzyskania optymalnej przyczepności do 100 % momentu obrotowego silnika może zostać 

przekazane na drugą oś.



Zoptymalizuj swój pojazd, umożliwiając inteligentnemu 

systemowi Terrain Response 2 wybranie jednej z pięciu opcji 

terenu. Funkcja All Terrain Progress Control umożliwia ustawienie 

i utrzymanie stałej prędkości w zakresie od 1,8 km/h do 30 km/h 

w trudnych warunkach drogowych. Pomoże Ci to podczas jazdy 

po błocie, mokrej trawie, lodzie, śniegu i polnych drogach. 

Rezultatem zastosowania takiego połączenia współpracujących 

ze sobą systemów jest pojazd, który nie boi się trudnych 

warunków. Dodatkowo, dzięki opcjonalnemu systemowi 

Advanced Tow Assist*, możesz zabrać ze sobą dowolny sprzęt, 

dokąd tylko chcesz..

*Zależne od typu silnika. Przedstawiona opcja posiada funkcje powiązane. 

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od dostępności 
na danym rynku. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym 
Dealerem marki Land Rover. 

Na zdjęciu Range Rover Evoque R-Dynamic HSE w kolorze Firenze Red i Range Rover 
Evoque R-Dynamic HSE w kolorze Fuji White z wyposażeniem opcjonalnym (zależnym 
od rynku).



System ClearSight Ground View1 wyświetla obraz przeSzkód znajdujących się pod samochodem 
oraz wiele widoków zewnętrznych. Wybranie za pomocą ekranu dotykowego funkcji Adaptive
Dynamics2 pozwala doświadczyć najlepszej kontroli nad Range Roverem Evoque
z bardziej płaską charakterystyką prowadzenia i szybszymi reakcjami pojazdu. A jeśli chcesz mieć 
jeszcze większą kontrolę nad jazdą, dostępny jest także opcjonalny system Configurable
Dynamics2, który poprawi wyrafinowanie prowadzenia oraz komfort i osiągi pojazdu.

1System ClearSight Ground View wymaga kamery 3D Surround. Obraz nie jest nadawany na żywo. Sprawdź otoczenie dla 
bezpieczeństwa. Z zastrzeżeniem do lokalnych przepisów. 2Zależne od typu silnika. 

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od dostępności na danym rynku. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym Dealerem marki Land Rover. 

Sekwencje off-road na prywatnym terenie z pełnymi zezwoleniami.

Umożliwia on skonfigurowanie działania przepustnicy, momentu zmiany biegów, ustawień 
układu kierowniczego i zawieszenia w celu dopasowania ich do Twoich potrzeb związanych 
z prowadzeniem pojazdu.



Range Rover Evoque został stworzony i zaprojektowany tak, aby umożliwić korzystanie w pełni 

ze współczesnego życia. Opcjonalna sterowana gestami elektryczna klapa tylna* umożliwia jej 

otwieranie i zamykanie z krawężnika bez używania pilota czy dotykania pojazdu. 

Niezależnie od tego, czy ładujesz cotygodniowe zakupy, czy nieporęczny bagaż, możesz to zrobić 

przy minimalnym wysiłku. Czujniki po obu stronach pojazdu zapewniają bezpieczne uruchomienie 

systemu bez użycia rąk. Wystarczy wykonać ruch w górę pod czujnikiem, aby system zadziałał.

*W zależności od modelu. Przedstawiona opcja posiada funkcje powiązane. 

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od dostępności na danym rynku. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym Dealerem marki Land Rover. 

Na zdjęciu Range Rover Evoque R-Dynamic HSE w kolorze Silicon Silver z wyposażeniem opcjonalnym (zależnym od rynku).



Zachowaj kontrolę przez cały czas. Opcjonalne wewnętrzne lusterko wsteczne ClearSight1 zapewnia 

niezakłócony widok na drogę za Tobą, niezależnie od obecności pasażerów na tylnych siedzeniach 

czy przedmiotów w przestrzeni ładunkowej. Kamera 3D Surround2 pozwala widzieć więcej. Nowe 

widoki zewnętrzne 3D oraz widok 360° z góry ułatwiają manewrowanie jak nigdy wcześniej. 1W zależności od modelu. Przedstawiona opcja posiada funkcje powiązane. Funkcja dostępna z zastrzeżeniem do lokalnych
przepisów. Jeśli użytkownicy okularów dwuogniskowych lub progresywnych nie będą w stanie łatwo ustawić cyfrowego obrazu
lusterka wstecznego ClearSight, będą oni mogli w dowolnym momencie powrócić do trybu zwykłego lusterka. 2Przedstawiona
opcja posiada funkcje powiązane.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od dostępności na danym rynku. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym Dealerem marki Land Rover.



Opcjonalny system jonizacji nanoe™ poprawia samopoczucie 

kierowcy i pasażerów, poprawiając jakość powietrza wewnątrz 

pojazdu. Aktywuj przycisk PURIFY, a specjalnie zaprojektowany 

filtr zacznie przechwytywać drobne cząsteczki z pobieranego 

z zewnątrz powietrza, takie jak PM2,5 i unoszące się w powietrzu 

alergeny, np. kurz czy pyłki. 

Zapewnij wszystkim odprężenie i wygodę dzięki inteligentnej 

dwustrefowej klimatyzacji. Umożliwiając regulację temperatury 

w pierwszych dwóch rzędach, możesz stworzyć optymalny 

klimat wewnątrz swojego Range Rovera Evoque bez względu 

na panującą na zewnątrz pogodę.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od dostępności 
na danym rynku. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym 
Dealerem marki Land Rover. 

nanoe™ to znak towarowy Panasonic Corporation.



Blind Spot Assist (Asystent martwego pola)2 – Jeśli podczas zmiany pasa ruchu w Twoim martwym 

polu zostanie wykryty inny samochód, w odpowiednim lusterku bocznym zapali się lampka 

ostrzegawcza, a opór kierownicy zachęci do prowadzenia pojazdu po torze oddalającym od 

potencjalnej kolizji. 

Funkcja Clear Exit Monitor – Ostrzega pasażerów podczas wysiadania o zbliżających się obiektach, 

takich jak inne pojazdy czy rowerzyści. 

Funkcja Rear Traffic Monitor – Ostrzega przed pojazdami, pieszymi lub innymi 

zagrożeniami zbliżającymi się z dowolnej strony. Jest ona szczególnie przydatna podczas cofania z 

zatoki parkingowej.

1Wyposażenie opcjonalne. Zależne od modelu. Przedstawiona opcja posiada funkcje powiązane. 2Asystent martwego pola 

(Blind Spot Assist) może pomóc w zapobieganiu kolizjom. Jeśli podczas zmiany pasa ruchu Twój pojazd wykryje inny 

samochód w Twoim martwym polu, kierownica automatycznie stawi opór, informując, że należy dokonać korekty toru jazdy.

Pakiet Blind Spot Assist – zawiera funkcje pakietu asystenta martwego pola: Blind Spot Assist2, Rear

Traffic Monitor i Clear Exit Monitor. 

Monitor kolizji od tyłu (Rear Collision Monitor) – jeśli pojazd zbliżający się od tyłu nie będzie 

zwalniał, Range Rover Evoque spróbuje zaalarmować zbliżającego się kierowcę, aby zahamował, 

automatycznie migając światłami awaryjnymi. 

Tempomat adaptacyjny (Adaptive Cruise Control) – utrzymuje Twój samochód w bezpiecznej 

odległości od poprzedzającego go pojazdu, jeżeli ten zwolni lub się zatrzyma, gdy będziesz za nim 

jechał poza miastem bądź w korku. Jeśli poprzedzający pojazd się zatrzyma, Twój pojazd płynnie 

zwolni i również się zatrzyma.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od dostępności na danym rynku. W celu uzyskania 

szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym Dealerem marki Land Rover.



Dobierz model Range Rover Evoque pasujący do dowolnego stylu. Range Rover Evoque to 

czysty, wyrafinowany wybór. Range Rover Evoque R-Dynamic przesuwa granice wzornictwa –

to odważniejszy i bardziej sportowy pojazd o niewątpliwym uroku. And A dla tych, którzy szukają 

imponującego wizerunku, dostępny jest Range Rover Evoque Autobiography z napisami 

w kolorze polerowanej miedzi, czarnymi akcentami zewnętrznymi i 21-calowymi kołami.



Akcesoria Land Rover można kupić u Dealera Land Rovera i dodać je na dowolnym etapie 

użytkowania pojazdu – nie tylko wtedy, gdy jest on nowy. Akcesoria Land Rover są 

projektowane, testowane i produkowane wg tych samych rygorystycznych norm, co 

oryginalne wyposażenie pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z pełną listą 

akcesoriów, odwiedź stronę landrover.pl/akcesoria .
Na zdjęciu Range Rover Evoque R-Dynamic HSE w kolorze Silicon Silver z wyposażeniem i akcesoriami opcjonalnymi 
(zależnymi od rynku).



Nasza najnowsza kolekcja luksusowych akcesoriów lifestyleʼowych jest wykonana z taką samą 

doskonałością projektową, wyrafinowaniem i dbałością o szczegóły, jak nasze pojazdy. 

Skórzana torba Range Rover – styl, prostota, wyrafinowanie. Wszystko wysuwa się na pierwszy plan 

dzięki tej torbie z grubej skóry w kolorze Deep Garnet. Torba posiada podszewkę z nadrukiem 

w jodełkę i łatwo dostępną wewnętrzną kieszeń na klucze, co sprawia, że jej wzór jest dyskretny lecz 

Brelok do kluczy Range Rover – ten wykonany z frezowanej stali charakterystyczny brelok jest 

inspirowany tarczą wskaźników Range Rovera. Z wykończeniem z czarnego niklu i wytłoczonym 

napisem na zewnętrznej krawędzi pierścienia. 

Parasol Range Rover – Twoja osłona we wszelkich warunkach. Sprawdzony w wietrznych warunkach 

parasol Range Rover ma czarną skórzaną rączkę z wytłoczonym napisem Range Rover, sprężynowe 

automatyczne otwieranie i czaszę z poliestru. 

Spinki do mankietów Range Rover – wyrafinowany, inspirowany tarczą wskaźników Range Rovera 

zestaw spinek do mankietów wykonany z frezowanej stali. Z wykończeniem z czarnego niklu 

i wytłoczonym napisem.

Portfel skórzany Range Rover – Elegancki portfel z wytłaczanej skóry w kolorze Deep Garnet

z nadrukiem w jodełkę na wewnętrznej wyściółce. Z detalem w kształcie tarczy wskaźników Range

Rovera i wytłoczonym wewnątrz napisem. 

Okulary przeciwsłoneczne Range Rover – lekkie srebrne okulary przeciwsłoneczne w stylu lotniczym. 

Wykonane z pojedynczego arkusza japońskiego tytanu Seta, z polaryzowanymi soczewkami NXT® 

zapewniającymi najwyższą ochronę przed promieniowaniem UV i wyrazistość barw.



Twój Land Rover został zaprojektowany i skonstruowany tak, aby pomóc Ci w lepszym korzystaniu 

z otaczającego świata. Jest w stanie zabrać Cię w miejsca, do których inni po prostu nie mogą dotrzeć, przy tym 

robi to w niezrównanym stylu. Dzięki pojazdowi od Special Vehicle Operations to poczucie indywidualności 

może wzrosnąć jeszcze bardziej. Aby uczcić styl życia Land Rovera, połączyliśmy szereg doświadczeń, 

publikacji i kolekcję Land Rovera. Świat czeka na to, by go odkrywać. Opuść cztery ściany i ciesz się nim.

LAND ROVER EXPERIENCE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS KOLEKCJA LAND ROVER LAND ROVER ADVENTURE TRAVEL

https://www.landrover.pl/experience
https://www.landrover.pl/special-vehicle-operations
https://www.landrover.pl/kolekcja
https://www.landrover.pl/experiences-adventure-travel
https://www.facebook.com/landroverpolska
https://www.instagram.com/landroverpolska/
http://www.youtube.com/user/Landroverwpolsce


WAŻNE INFORMACJE: Niektóre widoczne na zdjęciach elementy wyposażenia mogą być oferowane jako 
opcja lub standardowo w różnych latach modelowych, a ze względu na Covid-19 wiele naszych zdjęć nie 
zostało zaktualizowanych tak, by odzwierciedlały specyfikacje roku modelowego 2022. Skorzystaj 
z konfiguratora pojazdu i dodatkowo skonsultuj się z lokalnym Dealerem, aby uzyskać szczegółowe 
specyfikacje dla roku modelowego 2022 i nie opieraj zamówienia wyłącznie na zdjęciach widocznych na 
stronie. Jaguar Land Rover Limited stale poszukuje sposobów na ulepszenie specyfikacji, konstrukcji, 
projektu i sposobu produkcji swoich pojazdów, części i akcesoriów, a zmiany dokonywane są nieustannie, 
w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. KOLORY: 
Przedstawione tutaj kolory służą wyłącznie dla celów ilustracyjnych. Są one odtwarzane na ekranie i dlatego 
mogą się różnić od barw rzeczywistego wykończenia. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania 
dowolnego wykończenia kolorystycznego bez powiadomienia. Niektóre z przestawionych kolorów mogą 
być niedostępne w Twoim kraju. Prosimy o sprawdzenie dostępności kolorów i aktualnych specyfikacji u 
lokalnego Dealera marki Land Rover. Dystrybutorzy i Dealerzy nie są przedstawicielami firmy Jaguar Land 
Rover Limited i nie są uprawnieni do zaciągania wiążących zobowiązań w imieniu Jaguar Land Rover 
Limited na mocy jakiegokolwiek wyraźnego czy dorozumianego zobowiązania czy umowy o reprezentacji. 
Informacje i obrazy wyświetlane w związku z korzystaniem z technologii InControl, w tym poszczególne 
ekrany aplikacji Touchscreen lub ich sekwencje, podlegają regularnym aktualizacjom oprogramowania, 
mechanizmom kontroli wersji i innym zmianom systemowym/wizualnym zależnym od wybranych opcji. 
Funkcje opcjonalne i ich dostępność mogą się różnić w zależności od specyfikacji pojazdu (modelu 
i konkretnego układu napędowego) lub też mogą wymagać zainstalowania funkcji dodatkowych.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym Dealerem lub skonfiguruj swój pojazd online. 
Kierowcy powinni korzystać z funkcji technologicznych pojazdu tylko wówczas, gdy jest to bezpieczne. 
Kierowcy muszą przez cały czas utrzymywać pełną kontrolę nad pojazdem. Niektóre funkcje wymagają 
odpowiedniej karty SIM z odpowiednią umową na transmisję danych, która będzie wymagać dalszej 
subskrypcji po początkowym okresie uzgodnionym z Dealerem. 

Firma Land Rover zaleca stosowanie wyłącznie oleju Castrol EDGE Professional. Android™ to znak towarowy 
firmy Google LLC. Apple® to zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach zastrzeżony znak 
towarowy firmy Apple Inc. Meridian™ to zastrzeżony znak towarowy firmy Meridian Audio Ltd. Trifield™
i urządzenie 3D to znaki towarowe Trifield Productions Ltd.

Prezentowane pojazdy pochodzą z globalnej oferty marki Land Rover. Specyfikacje, opcje i dostępność 
mogą się różnić w zależności od danego rynku i należy je zweryfikować u najbliższego Dealera marki Land 
Rover. Dane dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa mogą się różnić w zależności od typu kół i wyposażenia 
dodatkowego. 

Pojazdy na zdjęciach to między innymi Range Rover Evoque Autobiography w kolorze Carpathian Grey 
i R-Dynamic HSE w kolorze Nolita Grey. Pojazdy są przedstawione z wyposażeniem opcjonalnym 
i akcesoriami (zależnymi od rynku).

Inchcape JLR Poland sp. z o.o.

Generalny Importer Land Rover w Polsce, 

ul. Łopuszańska 38 B, 02-232 Warszawa.

landrover.pl
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