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Al sinds het idee voor de eerste Land Rover in 1947, hebben wij auto's gecreëerd die grenzen 
verleggen. Die eigenaren uitdagen om nieuwe gebieden te verkennen en moeilijk terrein 
te overwinnen. Onze auto's vormen de essentie van ons merk. Auto's met een uitmuntend design 
en uitzonderlijke technische capaciteiten. Dat is de reden waarom wij grenzen blijven verleggen, 
conventies in twijfel trekken en elkaar uitdagen om verder te gaan. Land Rover stelt u echt in 
staat meer van uw wereld te maken, om 'above and beyond' te gaan.
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DESIGN
EXTERIEUR
Een verder ontwikkeld design geeft de Discovery een lagere, bredere houdng, en omvat onder 
meer een nieuwe grille en nieuwe bumpers. De Land Rover Discovery R-Dynamic biedt een 
aantrekkelijke combinatie van dynamisch karakter en veelzijdige functionaliteit, met een uniek 
design van de bumpers, velgen en achterlichten. Het dak biedt verschillende opties, inclusief 
glazen panoramadaken in vaste uitvoering of met schuif-/kanteldeel vóór, alsmede een dak 
in contrastkleur Narvik Black.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/model/_/nl_nl/l462_k21/487wq?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-3
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ONMISKENBAAR DESIGN
Nieuw vormgegeven koplampen met markant signature-element en Matrix LED-koplamptechnologie* 
zorgen voor optimaal zicht, terwijl de side vents in carrosseriekleur bijdragen aan het naadloze 
design van de auto. De verbeterde visuele harmonie van de achterzijde vergroot ook de eigentijdse 
uitstraling van het model, waarbij de R-Dynamic bovendien unieke, donkere achterlichten heeft.

*Alleen i.c.m. andere optie(s). 
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KIES UW LAKKLEUR EN VELGEN
Er zijn 12 lakkleuren beschikbaar, waaronder verschillende nieuwe kleuren als Lantau Bronze, 
Hakuba Silver en Charente Grey, om de Land Rover Discovery eenvoudig een persoonlijk accent 
te geven. En dankzij een grote verscheidenheid aan velgen, variërend van 19" tot 22" en met 
verschillende afwerkingen, zijn uw personaliseringsopties nog groter. Gebruik de configurator 
om uw perfecte Land Rover Discovery te creëren.

CONFIGUREREN

https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/model/_/nl_nl/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-5
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INTERIEUR
Het opnieuw ontworpen, moderne interieur biedt nieuwe zitplaatsen op de tweede zitrij, 
met diepe kussens en een nog ergonomischer ontwerp, voor een groter comfort voor u en 
uw gezin. Doordachte details, zoals het diepe opbergvak in de middenconsole, bieden meer 
gemak en flexibiliteit. Handige bedieningsorganen bevinden zich onder direct handbereik, 
inclusief de schakelaars op het vernieuwde stuurwiel, die verborgen blijven totdat ze worden 
verlicht, en de intuïtief ontworpen transmissiekeuzehendel.



DESIGN VEELZIJDIGHEID CAPACITEITEN UW DISCOVERYGEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN

THE WORLD OF 
LAND ROVERDESIGN

NEEM PLAATS IN UW WERELD
Overal in het luxueuze interieur van de Discovery zijn 
hoogwaardige materialen gebruikt, inclusief de optie van 
niet-lederen bekleding. Exclusief voor de R-Dynamic is 
ook Duo Tone-stoelbekleding met stiknaden of biezen* in 
contrastkleur beschikbaar in de combinatie Ebony/Light Oyster. 
Nu kunt u extra stijlvol en comfortabel op ontdekkingsreis, 
waarheen uw avonturen u ook voeren.

CONFIGUREREN

*Afhankelijk van de uitvoering.

https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/model/_/nl_nl/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-7
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COMPROMISLOZE RUIMTE EN PRAKTISCHE FUNCTIONALITEIT
Als u ook graag met maximaal zeven personen op weg wilt kunnen gaan, biedt de flexibele 
configuratie van de Discovery met zeven zitplaatsen de perfecte oplossing. Intelligent Seat Fold* 
maakt het mogelijk om de tweede en derde zitrij eenvoudig te configureren voor een ruime 
bagageruimte tot maximaal 2.391 liter. 

Dankzij slimme opbergvakken in het hele interieur kunt u allerlei verschillende voorwerpen, 
van verschillende afmetingen, gemakkelijk opbergen.

*Alleen i.c.m. andere optie(s). 
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VEILIGHEID
Met maximaal vijf ISOFIX-bevestigingspunten is het installeren 
van kinderzitjes in deze gezins-SUV heel eenvoudig. Ze zorgen 
voor een stevige verbinding tussen het kinderzitje en de auto. 
De Discovery heeft de maximale Euro NCAP-veiligheidsscore van 
vijf sterren behaald en is uitgerust met een omvangrijk systeem 
van maximaal acht airbags om u en uw gezin te beschermen.
De Land Rover Discovery is standaard uitgerust met talrijke 
bestuurdersondersteunende systemen, waaronder 3D Surround 
Camera, Emergency Braking, cruise control met speed limiter 
en Lane Keeping Assist. Het Blind Spot Assist Pack en Driver Assist 
Pack zijn ontwikkeld om u te helpen bij al uw dagelijkse ritten 
en lastige manoeuvres, voor nog meer veiligheid en gemak.
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ELEKTRISCH BEDIEND COMFORT
De Discovery biedt ultiem gebruiksgemak. Met de handsfree elektrische achterklepbediening1 
kunt u de achterklep zelfs openen en sluiten als u uw handen vol hebt, terwijl de elektrisch 
bediende binnenste achterklep1 een platform biedt om op te zitten. Niet alleen handig voor 
bijvoorbeeld een picknick, maar ook voor zaken als het uittrekken van modderige kinderlaarzen. 
Bovendien kunt u met de nieuwe Activity Key2 van uw avonturen genieten zonder dat u de 
conventionele autosleutel hoeft mee te nemen.

1Alleen i.c.m. andere optie(s).  2Optie.
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COMPROMISLOOS COMFORT
Creëer de perfecte ambiance voor u, uw familie en vrienden. 
Uniek voor de Land Rover Discovery: drie rijen met verwarmbare 
zitplaatsen* zorgen ervoor dat elke passagier zijn of haar 
gewenste temperatuur kan instellen. Bovendien kunt u met 
de 4-zone climate control* de temperatuur voor de eerste 
twee zitrijen configureren en de ventilatie voor de derde rij 
optimaliseren. De ionisatie van interieurlucht (optie) verbetert 
het welzijn van bestuurder en passagiers dankzij een speciaal 
ontworpen filter dat fijne deeltjes uit de buitenlucht vasthoudt, 
zoals PM2.5 en luchtgedragen allergenen als stof en pollen. 
In- en uitstappen wordt gemakkelijker dankzij Automatic Access 
Height, waarbij de luchtvering de auto met maximaal 40 mm 
laat zakken.

*Alleen i.c.m. andere optie(s). 
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ALTIJD OPGELADEN
Blijf verbonden tijdens al uw avonturen. De verschillende USB-C-oplaadpunten in de 
Land Rover Discovery en de extra USB-poorten in de geïntegreerde Click & Go-docks* zorgen 
ervoor dat iedere inzittende snel apparaten kan opladen en kan genieten van entertainment, 
waar hij of zij ook zit in de auto. De draadloze telefoonlader (optie) zorgt er tevens voor dat 
snoertjes of telefoonhouders niet langer nodig zijn.

*Alleen i.c.m. andere optie(s). 
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DRIVER ASSISTANCE PACKS

BLIND SPOT ASSIST PACK 1

Blind Spot Assist2 – Als een andere auto in de dode hoek wordt gedetecteerd terwijl u 
aanstalten maakt om van rijstrook te veranderen, gaat er in de betreffende buitenspiegel een 
waarschuwingslampje branden. Tevens zorgt dit systeem voor nauwkeurig berekend tegenstuur 
om uw auto veilig van het andere voertuig – en dus een mogelijke botssituatie – weg te leiden.
Clear Exit Monitor – Waarschuwt achterpassagiers voor naderende gevaren bij het uitstappen, 
zoals passerende voertuigen en fietsers.
Rear Traffic Monitor – Het systeem waarschuwt u voor voertuigen, voetgangers of ander 
potentieel gevaar dat van links en rechts komt tijdens achteruitrijden. Dit komt vooral van 
pas wanneer u achteruit wegrijdt uit een parkeervak.

DRIVER ASSIST PACK 1

Blind Spot Assist Pack – Omvat de functies van het Blind Spot Assist Pack: Blind Spot Assist2, 
Rear Traffic Monitor en Clear Exit Monitor.
Rear Collision Monitor – Als een achteropkomend voertuig niet afremt, probeert de 
Land Rover Discovery de naderende bestuurder te waarschuwen door de alarmknipperlichten 
automatisch te laten knipperen.
Adaptive Cruise Control – Zorgt ervoor dat uw auto op veilige afstand blijft van een voorligger, 
ook als deze langzamer gaat rijden of stopt. Als de voorligger stopt, komt uw auto soepel 
tot stilstand.

1Optie.  2Blind Spot Assist kan botsingen helpen voorkomen. Wanneer u van rijstrook gaat veranderen en uw auto detecteert een ander 
voertuig in de dode hoek, zorgt het systeem voor nauwkeurig berekend tegenstuur – als indicatie dat u een stuurcorrectie moet maken.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor 
te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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Dieselmotoren bieden daarentegen een lager brandstofverbruik over langere afstanden 
en leveren een hoger koppel bij lagere motortoerentallen. Ze zijn ideaal voor langere ritten, 
rijden op de snelweg, trekken van een trailer en offroad-rijden.

*Afhankelijk van de motor. Officiële EU-meetwaarden. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-
omstandigheden kunnen verschillen.

CAPACITEITEN
Van raffinement en brandstofbesparing tot moeiteloos vermogen: de Discovery biedt u 
de keuze uit verschillende motoren. Voor schonere en efficiëntere prestaties maken onze 
Mild Hybrid-motoren gebruik van een accu om energie die normaal gesproken verloren gaat 
tijdens afremmen of uitrollen terug te winnen en op te slaan, om deze vervolgens opnieuw 
te kunnen inzetten*. Onze benzinemotoren bieden een aantrekkelijke, directe rijbeleving die 
zeer geschikt is voor kortere ritten zoals boodschappen doen en naschoolse activiteiten.
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ULTIEM AANPASSINGSVERMOGEN
All Wheel Drive (AWD) zorgt voor een zelfverzekerde rijbeleving, 
zowel op de weg als offroad. Op gladde ondergrond, zoals 
gras en sneeuw, werken AWD en Terrain Response samen 
om automatisch het aandrijfkoppel optimaal over de voor- en 
achterwielen te verdelen ten behoeve van maximale tractie. 
Bovendien is met het trekgewicht tot 3.500 kg en Advanced Tow 
Assist* het trekken van alles, van aanhangers tot paardentrailers, 
veel gemakkelijker.

*Afhankelijk van de motor. Alleen i.c.m. andere optie(s).
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VOL VERTROUWEN OP AVONTUUR
Terrain Response 21 zorgt voor de optimale afstemming van 
de auto door automatisch de best mogelijke voertuiginstellingen 
te selecteren. Hill Descent Control maakt afdalen van lastige 
hellingen gemakkelijker door een constante snelheid aan te 
houden en wielen individueel af te remmen. All Terrain Progress 
Control1 helpt de bestuurder door een constante snelheid 
te handhaven onder uitdagende offroad-omstandigheden. 
Een doorwaaddiepte van 900 mm en Wade Sensing-technologie 
zorgen ervoor dat u vol vertrouwen doorwaadbare waterpartijen 
kunt oversteken, door u te waarschuwen als de maximale 
doorwaaddiepte2 bijna is bereikt.

1Afhankelijk van de motor. Alleen i.c.m. andere optie(s).  
2Controleer altijd de route en het eindpunt voordat u gaat waden.
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MOEITELOOS OFFROAD
ClearSight Ground View1 maakt elke rit gemakkelijker, omdat u als het ware 'door' de motorkap 
van de Land Rover Discovery heen kunt kijken en meerdere beelden van het terrein onder de 
auto kunt zien terwijl u rijdt. Adaptive Dynamics optimaliseert automatisch de instellingen van 
de wielophanging voor de perfecte balans tussen raffinement en wendbaarheid, terwijl u met 
Configurable Terrain Response2 uw systeemvoorkeuren voor offroad-rijden kunt instellen. 

1ClearSight Ground View alleen i.c.m. 360° Surround Camera. Beeld is niet live. Controleer voor uw veiligheid de omgeving. Optie. 
2Afhankelijk van de motor. Optie.

CONFIGUREREN

Combineer dit met de twin-speed tussenbak2 – van onschatbare waarde bij uitdagende 
omstandigheden zoals steile hellingen of afdalingen – en u zult zien dat geen enkel avontuur 
nog buiten uw bereik ligt.

https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/model/_/nl_nl/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-17
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*Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt na de 
door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode. Uw auto is voorbereid voor 
Apple CarPlay. De diensten die worden aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk 
van de beschikbare functies in uw land. Zie apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-
carplay voor meer informatie. Uw auto is voorbereid voor Android Auto. De diensten die 
worden aangeboden door Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbare functies in 
uw land. Zie android.com/intl/en_uk/auto/ voor meer informatie.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om 
te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder 
controle hebben.
Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid 
daarvan verschillen per land. Vraag uw Land Rover dealer naar de beschikbaarheid 
en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. 
Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, 
inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer 
en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.

GEÏNTEGREERDE 
TECHNOLOGIEËN
EENVOUD ALS STANDAARD
U vindt snel wat u zoekt – en verdwaalt niet in menu's, schermen 
en verborgen functies. Pivi Pro*, het infotainmentsysteem van 
de Land Rover Discovery, heeft een intuïtieve 11,4" touchscreen-
interface voor grotere efficiency en extra gebruiksgemak. Voer de 
meeste taken direct vanaf het startscherm uit, met slechts één of 
twee tikken. U wordt onderweg begeleid door de nieuwste 
kunstmatige intelligentie, die functies biedt als het zelflerende 
navigatiesysteem, voor volledig connected rijden.
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PREMIUM FUNCTIONALITEIT
Met Pivi Pro geniet u van snel opstarten en nog grotere 
connectivity. Met de Remote App1 hebt u altijd gemakkelijk 
contact met uw Discovery. Stel vooraf uw navigatiesysteem in, 
controleer waar uw auto zich bevindt, check het brandstofniveau 
en verwarm of koel het interieur voor2 – nog voordat u het portier 
van de auto opent. Onderweg zoekt het slimme navigatiesysteem 
de beste route en geeft het u informatie over beschikbare 
parkeerplaatsen, brandstofprijzen, restaurantlocaties en plekken 
met grote verkeersdrukte. Dit slimme en intuïtieve systeem 
leert tevens welke routes u regelmatig neemt, zodat Smart 
Voice Guidance uw muziek niet onderbreekt met overbodige 
navigatie-instructies. Een 12,3" Interactive Driver Display is als 
optie beschikbaar, evenals een Head-Up Display dat belangrijke 
informatie op de voorruit projecteert, direct in uw gezichtsveld, 
zodat u uw aandacht nog beter bij weg en verkeer kunt houden.

1Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Land Rover 
dealer geadviseerde aanloopperiode. De Remote App moet worden gedownload uit 
de Apple App Store/Google Play Store.  2De functies Remote Start en Remote Climate 
zijn niet beschikbaar in België.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om 
te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder 
controle hebben.
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1Fair Use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan 
worden verlengd na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode.
2Fair Use-beleid van toepassing. Indien binnen een maand 20 GB aan data is 
verbruikt, is het mogelijk dat de datasnelheid en functionaliteit in de auto de 
rest van de maand afneemt.
3Hoeveel streaming-tijd mogelijk is binnen de databundel is afhankelijk van 
de streamingprovider en de resolutie van bekeken video's.
Voor meer informatie over het Fair Use-beleid dat van toepassing is, raadpleeg 
de voorwaarden voor InControl Pivi Pro op landrover.com/pivi-pro-terms.
Bekijken van HD-video's zal het dataverbruik aanzienlijk verhogen.

ENTERTAINMENT VOOR IEDEREEN
Wij weten hoe belangrijk het voor u is om verbonden te blijven. 
Met het Online Pack met data-abonnement1 voor Pivi Pro geniet 
u in uw Discovery van uw favoriete muziek van verschillende 
streamingdiensten, waaronder Spotify, TuneIn en Deezer. 
Uw passagiers kunnen entertainment streamen (tot 20 GB data 
per maand) dankzij WiFi Enabled met data-abonnement2 (optie). 
Zij kunnen hun social media updaten, online games spelen of 
genieten van een spannende film3.
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NAADLOZE CONNECTIVITY
Uw auto blijft up-to-date met software-updates. Het infotainmentsysteem, de telematica en 
de verschillende regelmodules in de auto kunnen allemaal op afstand worden geüpdatet om 
zo optimale prestaties te blijven garanderen. Zo blijft uw auto zich verbeteren. Met de draadloze 
telefoonlader (optie) kunt u compatible smartphones eenvoudig opladen zonder een snoertje 
te hoeven gebruiken of een separaat oplaadstation te installeren. In de auto gebruikt uw telefoon 
de antenne van de auto voor een sterker signaal en duidelijkere gesprekken.
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1. AUDIOSYSTEEM
Geeft uw favoriete muziek een nieuw niveau van realisme 
met een combinatie van luidsprekers, achtkanaals versterker, 
Audio Equalization en Dynamic Volume Control.

2. MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM
Biedt iedere inzittende geweldige definitie en kristalheldere 
tonen, mogelijk gemaakt door de zorgvuldige positionering van 
de luidsprekers en subwoofer – voor een vol en verfijnd geluid.

3. MERIDIAN™ SURROUND SOUND 
AUDIOSYSTEEM
Geniet van een boeiende, authentieke concertzaalbeleving, 
waarbij u wordt omringd door de volle en heldere klanken 
van de luidsprekers naast, vóór en achter u, die naadloos 
met elkaar zijn geïntegreerd met behulp van Trifield™-
technologie.

U GENIET MEER MET MERIDIAN™

Meridian's benadering van in-car audio is volledig gericht op het sturen van het geluidsbeeld: 
diepte, helderheid en realisme van de muziek worden versterkt door een combinatie van 
geavanceerde akoestische technologie en strategisch geplaatste luidsprekers.
Waar u ook zit in de auto, u geniet altijd van dezelfde uitzonderlijke audiobeleving van 
concertkwaliteit. Elk piano-akkoord, hoorngeschal of koor, en elke gitaartokkel of melodie 
manifesteert zich met precisie en textuur, precies zoals de muzikant het heeft bedoeld. 
Het is intiem, dramatisch en uiterst sfeervol – of u nu offroad rijdt of stilstaat in de spits.

8 LUIDSPREKERS   180 W-VERSTERKER 12 LUIDSPREKERS   1 SUBWOOFER   400 W-VERSTERKER 14 LUIDSPREKERS   1 SUBWOOFER   700 W-VERSTERKER

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. Trifield en het 'three fields'-logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Trifield Productions Ltd. Functies en hun beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering.
De afbeeldingen zijn bedoeld om een indicatie te geven van hoe een inzittende rechts voorin de positie van de spelende 
muzikanten ervaart.

ONTDEK MERIDIAN™

https://www.landrover.nl/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-exploremeridian-22
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UW DISCOVERY
Zet vrijheid en avontuur terug op de kaart met de Land Rover Discovery of de 
Land Rover Discovery R-Dynamic. De Discovery is gemaakt voor het moderne gezin 
en combineert een strak design met een veelzijdig interieur, innovatieve technologieën 
en verbeterde mogelijkheden om iets onmiskenbaars te creëren. De R-Dynamic voegt 
daaraan nog een krachtigere uitstraling toe, met een dynamischer karakter als resultaat.

CONFIGUREREN

LAND ROVER DISCOVERY LAND ROVER DISCOVERY R-DYNAMIC

https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/model/_/nl_nl/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-23
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ACCESSOIRES
Stem uw Land Rover Discovery nog beter af op uw specifieke behoeften met accessoires 
uit ons uitgebreide programma, zodat u alles kunt meenemen wat u nodig hebt voor 
uw avonturen. De bagagebox, het veelzijdige imperiaal of de ski-/snowboarddrager zijn 
perfect voor vakantiereizen met het hele gezin, terwijl de trekaccessoires het mogelijk 
maken dat u probleemloos allerlei soorten trailers kunt trekken. Bovendien bieden wij 
diverse Pet Packs om huisdieren comfortabel en gemakkelijk mee te kunnen nemen.
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LAND ROVER COLLECTION
Ons exclusieve programma lifestyle-artikelen is geïnspireerd door onze auto's en gecreëerd 
met typisch Brits gevoel voor stijl. 

Land Rover chronograaf horloge – Dit uurwerk is voorzien van een wijzerplaat met zonnecel, 
datumaanduiding en chronograaf met extra, kleine wijzerplaten. Oranje accent op een kleinere 
wijzerplaat, buitenrand en secondewijzer.
Premium golfparaplu – Niet-geleidende golfparaplu met frame van glasvezel. Voorzien van 
doek met windvang voor extra windbestendigheid en 'LAND ROVER' woordmerk op de rand 
van het doek.
Modern drivers jack – wees voorbereid op alle omstandigheden. Dit moderne drivers jack is 
bijzonder veelzijdig. Voorzien van gewatteerde schouders, drukknopen met Land Rover logo 
op de manchetten en woordmerk in geborsteld metaal. Waterbestendige ritsen en DWR®-coating.
Land Rover zakenkoffer – Deze zakenkoffer in Graphite Grey is klaar voor wat de werkdag 
ook brengt. Het ontwerp is gebaseerd op de bodembescherming van Land Rover modellen. 
Met een shell van polycarbonaat, een frame van aluminium en door de TSA goedgekeurde 
sloten neemt u uw belangrijke documenten altijd veilig mee.
Weekendtas – Vol veelzijdigheid. Land Rover's Weekender weekendtas is gemaakt van zeer soepel, 
geolied, natuurlijk generfd, bruin leder en is in alle opzichten bijzonder veelzijdig. Ideaal voor dagjes 
weg of een weekendavontuur. Voorzien van stevige handgrepen, een afneembare gepolsterde 
schouderband en een praktisch ritsvak. Inclusief beschermhoes.
Defender multitool – Multitool in zwart staal in credit card-formaat met Defender-silhouet. 
Voorzien van een aantal praktische tools, waaronder een profieldieptemeter voor banden.

BEKIJK DE COLLECTION

https://www.landrover.nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-explorethecollection-25
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THE WORLD OF LAND ROVER
Uw Land Rover is ontworpen om u te helpen meer uit uw leven en wereld te halen. Hij brengt u naar plaatsen 
waar andere auto's niet eens kunnen komen, in een stijl die niet kan worden geëvenaard. Met een model van 
Special Vehicles Operations kan dat gevoel van individualiteit naar een nog hoger niveau worden verheven. 
Om de Land Rover lifestyle te vieren, hebben wij een programma Land Rover experiences, publicaties en de 
Land Rover Lifestyle Collection gecreëerd. Ontdek een nieuwe wereld. Ga erop uit en geniet ervan.

BOEK EEN EXPERIENCE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS LAND ROVER COLLECTION LAND ROVER ADVENTURE TRAVEL

https://www.landrover.nl/experience/lr-experience-drives/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-bookanexperience-26
https://www.landrover.nl/special-vehicle-operations/special-vehicles.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-specialvehicleoperations-26
https://www.landrover.nl/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landrovercollection-26
https://www.landrover.nl/experience/adventure-travel/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landroveradventuretravel-26
https://www.instagram.com/landrovernederland/
https://www.youtube.com/user/LandRoverNederland?gl=US
https://www.facebook.com/LandRoverNederland
https://twitter.com/LandRoverNLD
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CONFIGUREREN
Gebruik de configurator om uw perfecte 
Land Rover Discovery te ontwerpen.

DEALER ZOEKEN
Vind uw dichtstbijzijnde Land Rover dealer.

VERGELIJK ONZE MODELLEN
Kies maximaal drie Land Rover modellen om met elkaar 
te vergelijken.

PROEFRIT AANVRAGEN
Vraag een proefrit aan bij uw Land Rover dealer.

CUSTOMER SERVICE LAND ROVER ASSISTANCE LAND ROVER FINANCIAL SERVICES LAND ROVER FLEET & BUSINESS

UW GEMOEDSRUST

https://www.landrover.nl/ownership/contact/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-customerservice-27
https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/model/_/nl_nl/l462?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-buildyourown-27
https://www.landrover.nl/dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-findaretailer-27
https://www.landrover.nl/ownership/land-rover-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landroverroadsideassistance-27
https://www.landrover.nl/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-compareourvehicles-27
https://www.landrover.nl/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landroverfinancialservices-27
https://jaguarlandrover.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=SepSlEIhXHPpWx7cJftz28qfFDAwbzhdhT0Ndf2k28SS7Gq8CqKjX4eXcN8sAX%2BPklpSaej_8OGjEB4tGZ&modelCode_url_dx_dws=discovery&formCode=lr-td-nl-nl&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-bookatestdrive-27
https://www.landrover.nl/fleet-and-business/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l462my21-landroverfleet&business-27
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N.B.: Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk 
van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen 
te updaten om de specificaties van modeljaar 2022 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator 
en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor 
modeljaar 2022. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. 
Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van 
haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.
KLEUREN: De hier getoonde kleuren dienen uitsluitend ter illustratie. In deze brochure en op een 
beeldscherm getoonde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw 
dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde kleuren en bekledingen zijn opgenomen in het 
huidige aanbod. Land Rover behoudt zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te wijzigen dan wel 
uit het programma te nemen. Uw dealer informeert u graag over de beschikbare kleuren/bekledingen. 
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.
Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief touchscreen, 
app-schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan regelmatige software-updates, versiebeheer en andere 
systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.

Opties en de beschikbaarheid hiervan kunnen verschillen per uitvoering (model en aandrijflijn), 
of kunnen alleen i.c.m. andere opties worden geselecteerd. Raadpleeg uw dealer voor meer 
informatie of configureer uw auto online. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken 
wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de 
auto onder controle hebben. Bepaalde functies vereisen een micro-SIM-kaart en een geschikt 
datacontract dat doorloopt na de door uw dealer geadviseerde aanloopperiode.
Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover. 
Android™ is een geregistreerd handelsmerk van Google LLC. 
Apple® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. 
Meridian™ is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
Trifield™ en het three fields logo zijn geregistreerde handelsmerken van Trifield Productions Ltd.
De foto's in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties kunnen derhalve 
afwijken van die van de uitvoeringen in ons land. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 
CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties.
Getoonde auto's: Land Rover Discovery R-Dynamic HSE in Lantau Bronze met interieur in Duo Tone 
Ebony/Light Oyster en Land Rover Discovery SE in Eiger Grey met interieur in Ebony/Light Oyster. 
Getoonde auto's zijn uitgevoerd met opties en accessoires (afhankelijk van de markt).

Jaguar Land Rover Limited 
Registered Office: Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom.
Registered in England: Number 1672070
landrover.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.
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DIESEL MHEV
MOTOR D250 D300
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) 4 4

Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm) 183 (249) @ 4.000 221 (300) @ 4.000 
Maximum koppel (Nm @ tpm) 570 @ 1.250-2.250 650 @ 1.500-2.500 
Cilinderinhoud (cm3) 2.996 2.996 
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 6 / 4 6 / 4 
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm) 83,0 / 92,31 83,0 / 92,31 
Compressieverhouding (:1) 15,5 15,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT* KLASSE A KLASSE B KLASSE A KLASSE B
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 9,1 / 9,1 9,2 / 9,2 9,1 / 9,1 9,2 / 9,2
Buitenweg l/100 km 6,3 / 6,3 6,4 / 6,4 6,3 / 6,3 6,4 / 6,4 
Gecombineerd l/100 km 7,3 / 7,4 7,4 / 7,4 7,3 / 7,4 7,4 / 7,4

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 241 / 241 243 / 244 241 / 241 243 / 244 
Buitenweg g/km 167 / 167 168 / 169 167 / 167 168 / 169 
Gecombineerd g/km 194 / 194 196 / 196 194 / 194 196 / 196

4 Standaard.
Klasse A (20" – 22" lichtmetalen velgen). 
Klasse B (19" lichtmetalen velgen).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP 
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
Sommige kenmerken op afbeeldingen 
kunnen variëren tussen optioneel en 
standaard, afhankelijk van het modeljaar. 
Vanwege de impact van COVID-19 is het ons 
niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te 
updaten om de specificaties van modeljaar 
2022 goed weer te geven. Raadpleeg de 
configurator en neem daarnaast contact 
op met uw dealer voor gedetailleerde 
informatie over specificaties voor modeljaar 
2022. Baseer uw keuze en eventuele 
bestelling niet alleen op afbeeldingen op 
de website. Jaguar Land Rover Limited streeft 
er voortdurend naar om de specificaties, 
het design en de productie van haar auto's, 
onderdelen en accessoires te verbeteren, en 
er vinden derhalve voortdurend wijzigingen 
plaats. Wij behouden ons het recht voor 
om wijzigingen door te voeren zonder 
kennisgeving vooraf.

MOTOREN
U hebt de keuze uit diesel- of benzinemotoren, waarvan de meeste zijn uitgerust met Mild Hybrid-
technologie. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding, en zijn alle 
uitgerust met Stop/Start-technologie. Daarnaast zijn alle MHEV-uitvoeringen voorzien van Smart 
Regenerative Charging.
Configureer uw Land Rover Discovery op landrover.com



DIESEL MHEV
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP* D250 D300
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 12,5-12,5 / 12,5-12,5 12,5-12,5 / 12,5-12,5
Middelhoog l/100 km 8,1-8,7 / 8,2-8,8 8,1-8,7 / 8,2-8,8 
Hoog l/100 km 6,5-7,2 / 6,6-7,3 6,5-7,2 / 6,6-7,3
Extra hoog l/100 km 8,3-8,9 / 8,3-8,9 8,3-8,9 / 8,3-8,9
Gecombineerd l/100 km 8,3-8,8 / 8,3-8,9 8,3-8,8 / 8,3-8,9

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 329-327 / 328-327 329-327 / 328-327 
Middelhoog g/km 211-227 / 214-230 211-227 / 214-230
Hoog g/km 171-188 / 173-191 171-188 / 173-191 
Extra hoog g/km 217-232 / 218-234 217-232 / 218-234 
Gecombineerd g/km 216-230 / 218-232 216-230 / 218-232

Bruikbare tankinhoud (l) 89 89
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l) 18 18
Diesel partikelfilter 4 4

PRESTATIES
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s) 8,1 6,8
Topsnelheid (km/h) 194 209

4 Standaard.
Klasse A (20" – 22" lichtmetalen velgen). 
Klasse B (19" lichtmetalen velgen).
*De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie 
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS



DIESEL MHEV
REMSYSTEEM D250 D300

Remmen vóór
Vaste vier zuiger-remklauwen met 

2x2 tegengesteld werkende zuigers 
en geventileerde remschijven 

(19" velgen) Vaste vier zuiger-remklauwen 
met 2x2 tegengesteld werkende zuigers 

en geventileerde remschijven 
(20" – 22" velgen) Vaste monobloc zes zuiger-
remklauwen met 2x3 tegengesteld werkende 

zuigers en geventileerde remschijven

Diameter remschijven vóór (mm) 363 (19" velgen) 363
(20" – 22" velgen) 380

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger 
en geventileerde remschijven

Zwevende remklauwen met één zuiger 
en geventileerde remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 350 (19" velgen) 350
(20" – 22" velgen) 365

Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor 
geïntegreerd in remklauwen achter

Elektrische parkeerremmotor 
geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN*
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Ledig gewicht** (kg) 2.386 / 2.437 2.386 / 2.437 
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 3.080 / 3.260 3.080 / 3.260

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.500 3.500
Maximum kogeldruk† (kg) 350 350

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 80 80

4 Standaard.
*Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde opties 
kunnen dit gewicht verhogen.
**Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
†Indien uitgerust met elektrisch 
uit-/ inklapbare trekhaak. 195 kg met 
afneembare trekhaak.

TECHNISCHE GEGEVENS



BENZINE BENZINE MHEV
MOTOR P300 P360
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) – 4

Transmissie Automaat Automaat
Aandrijving All Wheel Drive (AWD) All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm) 221 (300) @ 5.500 265 (360) @ 5.500-6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm) 400 @ 1.500-4.500 500 @ 1.750-5.000
Cilinderinhoud (cm3) 1.997 2.995
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 6 / 4 
Configuratie Langs-voorin geplaatste lijnmotor Langs-voorin geplaatste lijnmotor 
Boring/slag (mm) 83,0 / 92,29 83,0 / 92,29
Compressieverhouding (:1) 9,5 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT* KLASSE A KLASSE B KLASSE A KLASSE B
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 10,9 / 10,9 11,0 / 11,1 12,1 / 12,1 12,2 / 12,2
Buitenweg l/100 km 8,1 / 8,1 8,3 / 8,3 7,6 / 7,6 7,7 / 7,7
Gecombineerd l/100 km 9,1 / 9,1 9,3 / 9,3 9,3 / 9,3 9,3 / 9,3

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 248 / 248 251 / 251 275 / 275 278 / 278 
Buitenweg g/km 183 / 184 188 / 189 173 / 173 174 / 174 
Gecombineerd g/km 207 / 208 211 / 212 210 / 210 212 / 212

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 15,2-16,2 / 15,4-16,4 14,7-15,2 / 14,8-15,4
Middelhoog l/100 km 10,6-11,8 / 10,8-12,0 10,2-11,1 / 10,4-11,3
Hoog l/100 km 9,3-10,4 / 9,4-10,6 8,9-9,4 / 9,0-9,5
Extra hoog l/100 km 11,1-12,3 / 11,2-12,4 10,4-11,2 / 10,5-11,3 
Gecombineerd l/100 km 11,0-12,1 / 11,2-12,3 10,5-11,2 / 10,6-11,3 

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 343-366 / 348-371 330-343 / 333-346 
Middelhoog g/km 240-266 / 244-271 230-250 / 234-254 
Hoog g/km 209-234 / 212-238 201-212 / 202-214 
Extra hoog g/km 251-277 / 253-280 235-253 / 237-255 
Gecombineerd g/km 248-273 / 251-277 236-252 / 238-254

4 Standaard   – Niet beschikbaar.
Klasse A (17", 18" en 20" lichtmetalen velgen). 
Klasse B (19" en 21" lichtmetalen velgen).
*De hier vermelde waarden zijn berekend 
volgens NEDC op basis van officiële WLTP 
fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden 
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en 
brandstofverbruikscijfers kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen en accessoires. 
NEDC-cijfers worden berekend met een 
wettelijk bepaalde formule op basis van 
WLTP-cijfers en geven een equivalent van 
wat die cijfers zouden zijn geweest met de 
vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven 
kunnen zo worden bepaald.
**De hier vermelde waarden zijn het 
resultaat van officiële fabrieksmetingen 
conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor 
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
'real-world'-omstandigheden kunnen 
verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energie 
verbruikscijfers en actieradius kunnen 
variëren al naargelang factoren als rijstijl, 
omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, opties 
en accessoires.

MOTOREN



BENZINE BENZINE MHEV
BRANDSTOFVERBRUIK – vervolg P300 P360
Bruikbare tankinhoud (l) 90 90
Benzine partikelfilter (GPF) – –

PRESTATIES
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s) 7,3 6,5
Topsnelheid (km/h) 201 209

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Vaste vier zuiger-remklauwen met 

2x2 tegengesteld werkende zuigers 
en geventileerde remschijven 

Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen 
met 2x3 tegengesteld werkende zuigers 

en geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm) 363 380

Remmen achter Zwevende remklauwen met één zuiger 
en geventileerde remschijven

Zwevende remklauwen met één zuiger 
en geventileerde remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 350 365

Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor 
geïntegreerd in remklauwen achter

Elektrische parkeerremmotor 
geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN*
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Ledig gewicht** (kg) 2.232 / 2.284 2.366 / 2.417 
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.940 / 3.120 3.020 / 3.210 

TREKGEWICHT
Zitplaatsen 5 / 7 5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg) 750 750
Maximum trailergewicht, geremd (kg) 3.000 3.500
Maximum kogeldruk† (kg) 350 350

DAKLAST
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 80 80

– Niet beschikbaar.
*Vermelde gewichten gelden voor auto's 
in standaarduitvoering. Gemonteerde opties 
kunnen dit gewicht verhogen.
**Inclusief een bestuurder van 75 kg, 
alle vloeistoffen en 90% brandstof.
†Indien uitgerust met elektrisch 
uit-/ inklapbare trekhaak. 195 kg met 
afneembare trekhaak.

TECHNISCHE GEGEVENS



B CA

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

*Op auto's met 4-zone climate control bedraagt de breedte van de bagageruimte 
1.273 mm.  **Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform 
VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).  †Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte 
via simulatie te vullen met vloeistof.  ††Doorwaaddiepte (25 graden in- en uitrijden) 
750 mm, doorwaaddiepte diep water (9 graden in- en uitrijden) 900 mm. 
‡In offroad-rijhoogte en met afdekking sleepoog verwijderd.

STANDAARD RIJHOOGTE
Maximum hoogte 1.888 mm (luchtvering)
De instapstand van de luchtvering reduceert 
bovengenoemde waarde met 40 mm

OFFROAD-RIJHOOGTE
Maximum hoogte 1.964 mm (luchtvering) 

HOOFDRUIMTE
Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak  
1.001 / 991 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak  
1.016 / 991 mm

BEENRUIMTE
Maximum beenruimte vóór 993 mm
Maximum beenruimte tweede zitrij 950 mm
Maximum beenruimte derde zitrij 850 mm

INHOUD BAGAGERUIMTE
Hoogte 854 mm, breedte 1.411 mm*
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.200 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij
5 zitplaatsen / 7 zitplaatsen
VDA-norm 2.061 / 1.997 liter**, bruto 2.485 / 2.391 liter†

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
5 zitplaatsen / 7 zitplaatsen
VDA-norm 986 / 922 liter**, bruto 1.231 / 1.137 liter†

Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij
VDA-norm 172 liter**, bruto 258 liter†

Lengte 4.956 mm

A B C
Offroad-geometrie Aanloophoek Overloophoek Afloophoek

Standaard – luchtvering 26,0° 21,2° 24,8°

Offroad‡ – luchtvering 34,0° 27,5° 30,0°

Breedte, spiegels ingeklapt 2.073 mm
Breedte, spiegels uitgeklapt 2.220 mm

Spoorbreedte achter 
met luchtvering: 1.686,6 mm

Spoorbreedte vóór 
met luchtvering: 1.692,4 mm 

Hoogte
met 

luchtvering: 
1.888 mm

Lengte achter eerste zitrij 1.954 mm

Breedte 
bagageruimte 

1.411 mm*

Lengte achter tweede zitrij 1.101 mm

Wielbasis 2.923 mm

BODEMVRIJHEID
Standaard (luchtvering) 207 mm 
Offroad (luchtvering) 283 mm

DRAAICIRKEL
Tussen stoepranden 12,41 m
Tussen muren 12,84 m
Stuuromwentelingen 2,7

DOORWAADDIEPTE††

Maximum doorwaaddiepte
met luchtvering 900 mm


