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VPLWC0061 Prelata auto
Prelată protecție exterior.Protejează vehiculul împotriva factorilor de mediu precum ploaia, 

înghețul și praful. Rapid și ușor de instalat.
438 € 0,1 7 € 445 €

VPLWP0165 Set aparatori noroi fata

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent pentru reducerea împroșcării și asigură protecția 

suprafețelor vopsite împotriva murdăriei

Proiectate pentru a completa stilul exteriorului vehiculului.

 Vehiculele cu scări laterale retractabile trebuie echipate cu apărători de noroi față specifice 

(disponibile ulterior)

Disponibile în perechi. Nu sunt disponibile pentru modelele R-S

109 € 0,6 44 € 154 €

VPLWP0166 Set aparatori noroi spate

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent pentru reducerea împroșcării și asigură protecția 

suprafețelor vopsite împotriva murdăriei. Proiectate pentru a completa stilul exteriorului 

vehiculului.

 Vehiculele cu scări laterale retractabile trebuie echipate cu apărători de noroi față specifice

Disponibile în perechi.Nu sunt disponibile pentru modelele R-S

109 € 0,6 44 € 154 €

VPLWP0167 Set aparatori noroi fata - with dss

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent pentru reducerea împroșcării și asigură protecția 

suprafețelor vopsite împotriva murdăriei

Proiectate pentru a completa stilul exteriorului vehiculului.

 Vehiculele cu scări laterale retractabile trebuie echipate cu apărători de noroi față specifice

Disponibile în perechi. Nu sunt disponibile pentru modelele R-S

109 € 0,6 44 € 154 €

VPLGB0073 Set capace oglinda cromate
Elemente exterioare elegante, care accentuează detaliile stilistice ale caroseriei. Însoțesc diferite 

ornamente exterioare deschise la culoare și lucioase.
249 € 0,3 22 € 271 €

VPLWP0159 Set bandouri usi

Kit de bandouri din 4 bucăți livrat grunduit, pregătit pentru a fi vopsit de către dealer în culoarea 

caroseriei.

Protejează panourile ușilor împotriva deteriorării ca urmare a lovirii accidentale de către vehiculele 

din apropiere.

Vopsitoria în culoarea caroseriei asigură o finisare și o estetică premium.

315 € 0,7 52 € 366 €

VPLWS0210PVJ Ornament portbagaj ebony

Fabricat din inox lustruit

De culoare argintiu lucios

Protejează marginea de încărcare în timpul încărcării și descărcării

141 € 0,4 30 € 170 €

VPLWS0210AAM Ornament portbagaj espresso

Fabricat din inox lustruit

De culoare argintiu lucios

Protejează marginea de încărcare în timpul încărcării și descărcării

94 € 0,4 30 € 123 €

VPLWP0154 Set tuburi protectie laterala

 Fabricate din inox și cu un finisaj foarte lucios.

 Accentuează detaliile stilistice ale caroseriei. Notă montarea tuburilor de protectie laterala  poate 

limita capacitățile vehiculului în teren accidentat.

312 € 2,4 178 € 489 €

VPLWP0162 Scut inox fata

 Scut inferior protecție, inox față Scuturi de protecție inferioare față și spate, de tip pentru teren 

accidentat.

 Fabricate din inox și cu un finisaj lucios, lustruit

183 € 0,5 37 € 220 €

VPLWP0163
Scut inox spate, fara armatura 

carlig

Scut inferior protecție, inox spate Scuturi de protecție inferioare față și spate, de tip pentru teren 

accidentat.

 Fabricate din inox și cu un finisaj lucios, lustruit
170 € 0,5 37 € 207 €

VPLWP0164
Scut inox spate, cu armatura 

carlig

Scuturi de protecție inferioare față și spate, de tip pentru teren accidentat. Fabricate din inox și cu 

un finisaj lucios, lustruit 170 € 0,5 37 € 207 €

VPLGP0114 Vezi vplgp0226 1.201 € 0 0 € 1.201 €



Cod Denumire Descriere
Pret lista 2021

(EURO fara TVA) 

Manopera 

(h)

Pret montaj 

(Euro fara TVA))

Pret total client 

(Euro fara TVA)

VPLGP0226 Set trepte laterale

Asigură un acces ușor în habitaclu. Îmbunătățește accesul la plafon.

Designul se remarcă prin sigla Range Rover ștanțată și finisarea exterioară cromată, în acord cu 

celelalte detalii stilistice ale caroseriei.
1.224 € 2,7 200 € 1.424 €

VPLGP0316 Treapta laterala dreapta

Echipament opțional premium, care asigură un acces ușor în habitaclu și la spațiul de depozitare de 

pe plafon, cu extindere automată și un design discret, care accentuează detaliile stilistice ale 

caroseriei. Se extind automat la deschiderea ușii sau la acționarea telecomenzii. Designul discret, cu 

protecție dedicată pentru aripă, asigură retractarea completă a scărilor sub praguri.

Extinderea este sensibilă la obstrucții, iar scările nu se extind în teren accidentat sau dacă este 

cuplat reductorul.

Modul automat poate fi anulat pentru a permite accesul la plafon atunci când ușile sunt închise. Cu 

dungă din inox lucios pe toată lungimea și siglă Range Rover inscripționată cu laser.

Durată de extindere aprox. 1,5 secunde. Sistemul complet include scările, butoanele, ECU, cablajul, 

protecțiile pentru aripile față și toate prinderile necesare. Protecțiile pentru aripi asigură un aspect 

exterior integrat, discret al scărilor exterioare retractabile electric. În locul acestora pot fi montate 

apărători de noroi față.

Solicită VPLGP0316, VPLGP0317,VPLGP0248, VPLGP0249,VPLWP0173, precum si cablaj electric si 

modul.

643 € 0 0 € 643 €

VPLGP0317 Treapta laterala stanga 631 € 0 0 € 631 €

VPLGP0249 Kit montaj treapta dreapta 813 € 0 0 € 813 €

VPLGP0248 Kit montaj treapta stanga 813 € 0 0 € 813 €

VPLWP0173 Set ornamente aripi fata 47 € 0 0 € 47 €

VPLGP0290
Cablaj electric trepte retractabile 

(5 locuri)
212 € 0 0 € 212 €

VPLWP0292
Cablaj electric trepte retractabile 

(5+2 locuri)
212 € 0 0 € 212 €

VPLGT0204
Modul control trepte retractabile 

(5 locuri)
529 € 0 0 € 529 €

VPLWT0205
Modul control trepte retractabile 

(5+2 locuri)
529 € 0 0 € 529 €

VPLVS0164 Suport ipad 1
Permite fixarea sigură a unui iPad. Îndreptat spre scaunele din spate, cu fixare pe tijele tetierei. Nu 

este compatibil cu modelele  R-S
50 € 0,1 7 € 58 €

VPLVS0165 Suport ipad 2

Permite fixarea sigură a unui iPad. Îndreptat spre scaunele din spate, cu fixare pe tijele tetierei.

Compatibil cu a doua, a treia si a patra generatie de de iPad-uri. Nu este compatibil cu iPad Air, iPad 

Mini. Nu este compatibil cu modelele  R-S.

173 € 0,1 7 € 180 €

VPLVV0090 Set cabluri pornire Cabluri de pornire robuste, de înaltă calitate, livrate în cutie 180 € 0 0 € 180 €

VPLWS0188 Lanterna reincarcabila

Lanternă reîncărcabilă, cu o intensitate de 300 de lumeni, fabricată din aluminiu, cu finisaj negru 

anodizat. 

Conectorul de încărcare integrat în portbagaj se asigură că lanterna este mereu încărcată și 

pregătită de utilizare. 

Intensitate maximă a luminii și trei setări suplimentare, care includ un mod de semnalizare. 

Cu sigla Land Rover

228 € 0,3 22 € 250 €

VPLVS0122 Stingator incendiu cu suport

Extinctor cu 1 kg de pulbere

Cu suporturi de fixare pe scaunul față și pe podea.

Compatibil numai cu scaunele reglabile electric

141 € 0,2 15 € 156 €

VPLVC0060 Triunghi reflectorizant avarie Poate fi util în situații de urgență și este obligatoriu în unele țări 33 € 0,1 7 € 40 €
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VPLCS0319 Trusa medicala Permite tratamentul tăieturilor și zgârieturilor minore 33 € 0,1 7 € 41 €

STC7642 Vezi  VPLCS0319 71 € 0 0 € 71 €

VPLWS0206 Plasa fixare bagaje

Această plasă de fixare previne căderea obiectelor mici din portbagaj în momentul deschiderii 

hayonului.  Fabricată din materiale ușoare premium, care includ aluminiu robust, prelucrat, de 

înaltă calitate.

63 € 0,5 37 € 100 €

VPLVS0175 Cutie depozitare pliabila
Sistem universal de organizare a portbagajului, pentru fixarea obiectelor mici; poate fi pliat cu 

ușurință dacă nu este utilizat
84 € 0 0 € 84 €

VPLVS0181 Sistem depozitare spatar

Sistem de depozitare util pentru partea din spate a scaunelor față

mai multe compartimente pentru depozitarea obiectelor mici

nu este compatibil cu modelele R-S

105 € 0,1 7 € 112 €

VPLVS0182 Sistem depozitare spatar

Sistem depozitare spătar scaun Fabricat din aceeași piele premium ca și tapițeria, cu capitonaj 

interior moale și capse magnetice

Sistem de depozitare util pentru partea din spate a scaunelor față

Mai multe compartimente pentru păstrarea obiectelor mici nu este compatibil cu modelele R-S

280 € 0,1 7 € 288 €

VPLVS0183 Cutie depozitare

Seif auto fabricat din oțel, cu încuietoare antifurt și spațiu suficient pentru 2 laptopuri de 15" sau 

alte obiecte similare. Se fixează pe șinele din portbagaj cu ajutorul prinderilor de pe interiorul 

seifului.

624 € 0 0 € 624 €

LR055830 Scrumiera
Pentru a forma un pachet pentru fumători complet, trebuie comandată bricheta din pachetul 

pentru fumători (LR033354) și priza pentru brichetă (LR033370).
67 € 0,1 7 € 75 €

LR033354 Bricheta
Pentru a forma un pachet pentru fumători complet, trebuie comandată bricheta din pachetul 

pentru fumători (LR047559) și priza pentru brichetă (LR033370)
18 € 0,1 7 € 25 €

VPLVS0186 Suport umbrela

 Suport pentru umbrelă, cu montare în spațiul pentru picioarele pasagerului. Proiectat pentru a 

permite depozitarea unei umbrele mici, telescopice (disponibilă separat nu este inclusa in pretul 

suportului), existentă în gama de accesorii Land Rover.

Numai pentru scaune reglabile electric

17 € 0,1 7 € 24 €

VPLVS0176 Cutie frigorifica

Compartiment răcit/încălzit cotieră centrală Sistem de încălzire și de răcire a alimentelor și 

băuturilor, încorporat în cotiera centrală spate.

Dispune de capac îmbrăcat în piele, este fixat cu centura de siguranță centrală și alimentat de la 

priza accesorii spate.

Ideal pentru călătoriile lungi în familie

420 € 0,1 7 € 428 €

VPLWS0216 Set parasolare laterale
Parasolare pentru geamurile laterale din spate.

Ușor de montat și demontat.
213 € 0,2 15 € 228 €

VPLWS0217 Parasolar luneta Parasolar pentru lunetă. Ușor de montat și demontat. 139 € 0,2 15 € 154 €

VPLWS0231 Parasolar parbriz
Parasolar parbrizFormă adaptată la parbrizul unui Range Rover Sport

Cu sigla Range Rover. Reflectă razele soarelui și permite reducerea temperaturii în habitaclu
139 € 0,1 7 € 146 €

VUP100140L Geanta frigorifica
Cu alimentare de la priza de 12 V. Temperatură controlată termostatic. Interior ușor de curățat. 

Înălțime 380 mm, lungime 380 mm, lățime 220 mm. Volum 14 litri.
264 € 0 0 € 264 €

VPLVS0167 Umeras tetiera

Sârmă din oțel cromat de 7 mm, prelucrată pentru a crea un umeraș suspendat elastic, cu inserții 

din plastic negru și sigla Land Rover, cu fixare între tijele tetierei față, în spatele scaunului față.Nu 

este compatibil cu modelele R-S.

57 € 0,1 7 € 65 €

VPLWS0242 Sine portbagaj, 5 locuri
Bare longitudinale în portbagaj, care asigură îmbunătățirea flexibilității de depozitare. barele 

longitudinale din portbagaj permit montarea kitului de fixare bagaje
409 € 0,5 37 € 446 €

VPLWS0243 Sine portbagaj, 7 locuri
Sine portbagaj 5 + 2 locuri bare longitudinale în portbagaj, care asigură îmbunătățirea flexibilității 

de depozitare. barele longitudinale din portbagaj permit montarea kitului de fixare bagaje
120 € 0,5 37 € 157 €
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VPLGS0171 Sistem fixare bagaje

Acest kit de fixare bagaje asigură o soluție completă și flexibilă de fixare a bagajelor și altor obiecte 

în portbagaj.

Kitul include o tijă telescopică, o chingă flexibilă retractabilă și o geantă pentru transport. Kit de 

dispozitive care se fixează pe barele longitudinale din portbagaj cu un mecanism de 

blocare/eliberare rapidă, pentru a asigura o soluție flexibilă de fixare a bagajelor. Comanda 

impreuna cu sine portbagaj

233 € 0,5 37 € 270 €

LR038817 Vezi LR068389 242 € 0 0 € 242 €

LR068389 Casca audio wireless 321 € 0 0 € 321 €

VPLRS0396 Scaun pentru copii - sezut isofix
Sezut ISOFIX pentru utilizare cu scaun pentru copii grupa 0+ (nastere 13 kg) Copiii sunt mai in 

siguranta daca ocupa unul dintre locurile din spate.
253 € 0,1 7 € 261 €

VPLRS0397

Scaun pentru copii, cu tapiterie 

din stofa - grupa 0+ (nastere - 13 

kg)

Pentru copii de la nastere 13 kg (aprox. de la nastere 12 -15 luni). Cu sigla Land Rover. Include 

protectie impotriva soarelui/vantului si husa capitonata, care poate fi spalata la masina. Amplasat 

cu spatele, numai pentru locurile exterioare din spate.

Poate fi montat cu ajutorul centurii de siguranta cu prindere in 3 puncte a vehiculului sau sezutului 

scaunului ISOFIX pentru copii VPLRS0396. Copiii sunt mai in siguranta daca ocupa unul dintre 

locurile din spate.

340 € 0,1 7 € 347 €

VPLRS0398
Scaun pentru copii, cu tapiterie 

din stofa - grupa 0-i (9 - 18 kg)

Pentru copii cu o greutate de 9 18 kg (aprox. 9 luni 4 ani). Cu sigla Land Rover. Amplasat cu fata, pe 

scaunul spate. Husa capitonata, care poate fi spalata la masina. Tetiera si centura reglabile la o 

singura tragere. Compatibil cu prinderile ISOFIX. Scaunul pentru copii include sisteme Isofix de 

fixare directa a scaunului pe punctele Isofix de conectare ale vehiculului. Copiii sunt mai in 

siguranta daca ocupa unul dintre locurile din spate.

681 € 0,1 7 € 688 €

VPLRS0399
Scaun pentru copii, cu tapiterie 

din stofa - grupa i-ii (15 - 36 kg)

Pentru copii cu o greutate de 15 36 kg (aprox. 412 ani). Cu sigla Land Rover. Amplasat cu fata, pe 

scaunul spate. Husa capitonata, care poate fi spalata la masina. Scaunul reglabil pe inaltime, din 2 

bucati, asigura pozitionarea corespunzatoare a centurii de siguranta. Protectie imbunatatita la 

impact lateral. Compatibil cu prinderile ISOFIX. Scaunul pentru copii include sisteme Isofix de fixare 

directa a scaunului pe punctele Isofix de conectare ale vehiculului. Copiii sunt mai in siguranta daca 

ocupa unul dintre locurile din spate.

422 € 0,1 7 € 430 €

VPLWS0223 Covor cauciuc protectie scaune
Extensie impermeabilă covoraș din cauciuc, care acoperă partea din spate a scaunelor spate, atunci 

când acestea sunt rabatate
105 € 0,1 7 € 113 €

VPLWS0224 Cuva protectie portbagaj Cuvă cu margini înălțate, care protejează portbagajul împotriva murdăriei 243 € 0,1 7 € 251 €

VPLWS0225 Covor cauciuc protectie portbagaj
Covoraș impermeabil din cauciuc, cu margine protectoare și suprafață aderentă. Covorașul din 

cauciuc, cu inscripția Range Rover, protejează portbagajul împotriva murdăriei.
228 € 0,1 7 € 235 €

VPLWS0226 Protectie semirigida portbagaj
Cuvă care protejează portbagajul împotriva murdăriei. Protecția semirigidă pentru portbagaj 

dispune de margine înălțată pe trei părți, pentru a proteja mochetele de pe părțile laterale.
243 € 0,1 7 € 251 €

VPLWS0227 Husa protectie portbagaj
Stofa rezistentă protejează portbagajul până la nivelul centurii caroseriei. Aceasta acoperă, de 

asemenea, podeaua portbagajului, dacă al doilea rând de scaune este rabatat.
204 € 0,3 22 € 226 €

VPLVS0179 Protectie bara spate
Protejează bara spate împotriva loviturilor și zgârieturilor, în momentul încărcării. De asemenea, 

protejează împotriva murdăririi picioarelor de bara de protecție spate.
230 € 0,1 7 € 237 €

VPLWS0235 Grilaj compartiment bagaje

Proiectată pentru a proteja pasagerii împotriva proiectării bagajelor în habitaclu. După montarea 

inițială la dealer, aceasta poate fi demontată cu ușurință în câteva minute, cu ajutorul unei scule 

corespunzătoare. Dispune de trapă pentru schiuri utilă. Respectă reglementările CEE-17. Trapa 

permite transportul unor obiecte mai lungi precum schiurile, dacă scaunele din spate dispun la 

rândul lor de trapă pentru schiuri. Compatibilă cu covorașul din cauciuc pentru portbagaj, cuva de 

protecție, sistemul de bare longitudinale și copertina pentru portbagaj.

459 € 1,0 74 € 533 €
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VPLWS0236
Grilaj superior compartiment 

bagaje

Proiectată pentru a proteja pasagerii împotriva proiectării bagajelor în habitaclu. După montarea 

inițială la dealer, aceasta poate fi demontată cu ușurință în câteva minute, cu ajutorul unei scule 

corespunzătoare. Compatibilă cu covorașul din cauciuc pentru portbagaj, cuva de protecție, 

sistemul de bare longitudinale și copertina pentru portbagaj. Opțiunea flexibilă permite și rabatarea 

rândului 2 de scaune

306 € 1,0 74 € 380 €

VPLWS0237
Grilaj separator compartiment 

bagaje

Trebuie montată împreună cu grilajul compartiment bagaje (integral sau pe jumătate din înălțime). 

Compatibilă cu covorașul pentru portbagaj și cu o cuvă de protecție portbagaj. 
289 € 0,1 7 € 297 €

VPLWS0190 Set covorase cauciuc

Covorașele din cauciuc pentru locurile din față și de pe rândul 2 asigură protecția împotriva 

murdăririi. 

 Cu sigla Land Rover și colțuri exterioare metalice, rezistente.

182 € 0,1 7 € 189 €

VPLWS0228PVJ Set huse scaune fata ebony

Protejați scaunele unui Range Rover împotriva hainelor umede și murdare și împotriva uzurii.  Huse 

impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei. 

 Disponibile în culorile Almond și Ebony.  Huse scaune cu trapă de încărcare, dacă o permite 

configurația scaunelor. Se montează ușor și se spală la mașină.

96 € 0,3 22 € 119 €

VPLWS0228SVA Set huse scaune fata almond

Protejați scaunele unui Range Rover împotriva hainelor umede și murdare și împotriva uzurii. 

 Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei.  Disponibile 

în culorile Almond și Ebony. 

 Huse scaune cu trapă de încărcare, dacă o permite configurația scaunelor. Se montează ușor și se 

spală la mașină.

329 € 0,3 22 € 351 €

VPLWS0229PVJ Set huse scaune spate ebony

Protejați scaunele unui Range Rover împotriva hainelor umede și murdare și împotriva uzurii. 

 Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei. 

 Disponibile în culorile Almond și Ebony. 

 Huse scaune cu trapă de încărcare, dacă o permite configurația scaunelor

Se montează ușor și se spală la mașină.

369 € 0,3 22 € 391 €

VPLWS0229SVA Set huse scaune spate almond

Protejați scaunele unui Range Rover împotriva hainelor umede și murdare și împotriva uzurii. 

 Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei.  Disponibile 

în culorile Almond și Ebony. 

 Huse scaune cu trapă de încărcare, dacă o permite configurația scaunelor. Se montează ușor și se 

spală la mașină.

108 € 0,3 22 € 130 €

VPLWS0230PVJ
Set huse scaune spate ebony  

(load THRU)

Protejați scaunele unui Range Rover împotriva hainelor umede și murdare și împotriva uzurii.  Huse 

impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei. 

 Disponibile în culorile Almond și Ebony.  Huse scaune cu trapă de încărcare, dacă o permite 

configurația scaunelor. Se montează ușor și se spală la mașină.

108 € 0,3 22 € 130 €

VPLWS0230SVA
Set huse scaune spate almond 

(load thru)

Protejați scaunele unui Range Rover împotriva hainelor umede și murdare și împotriva uzurii.  Huse 

impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei.  Disponibile în 

culorile Almond și Ebony.  Huse scaune cu trapă de încărcare, dacă o permite configurația 

scaunelor. Se montează ușor și se spală la mașină.

80 € 0,3 22 € 102 €

LR041634 Set covorase mocheta espresso
Covorașele din mochetă cu o densitate de 2050 de grame, asigură interiorului o notă de lux și sunt 

impermeabile
199 € 0,1 7 € 206 €

LR041635 Set covorase mocheta ebony
Covorașele din mochetă cu o densitate de 2050 de grame, asigură interiorului o notă de lux și sunt 

impermeabile
358 € 0,1 7 € 366 €

VPLWS0207
Set ornamente praguri fata 

"sport"

Ornamentele din aluminiu acoperă pragurile ușilor față și spate. Cu siglă „SPORT” inscripționată cu 

laser.
295 € 0,1 7 € 302 €

VPLWS0208

Ornamente praguri iluminate 

"range rover"- set pentru un 

vehicul

Ornamentele iluminate pentru praguri, cu inscripția Range Rover, sunt disponibile ca set pentru un 

vehicul
1.029 € 0,7 52 € 1.080 €
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VPLWS0209

Ornamente praguri iluminate 

personalizate - set pentru un 

vehicul

Ornamentele personalizate pentru praguri, iluminate, sunt disponibile ca pereche pentru ușile din 

față sau ca set pentru un vehicul.  Ornamentele pentru pragurile din spate sunt doar iluminate (nu 

sunt personalizate). Cu iluminare albă. 

1.537 € 0,7 52 € 1.589 €

VPLWS0212
Ornamente personalizate praguri 

fata

Ornamentele personalizate pentru praguri, iluminate, permit clienților să selecteze un mesaj 

personalizat, cu ajutorul setului aprobat de fonturi/caractere. Cu iluminare albă.
1.098 € 0,7 52 € 1.150 €

VPLWS0211AAM
Ornament iluminat portbagaj, 

espresso

Fabricat din inox lustruit

Conferă o finisare premuim portbagajului
123 € 0,5 37 € 160 €

VPLWS0211PVJ
Ornament iluminat portbagaj, 

ebony

Fabricat din inox lustruit

Conferă o finisare premuim portbagajului
576 € 0,5 37 € 613 €

VPLGS0160 Set ornamente pedale

Ornamente alternative pentru pedale, lucioase, care dau o notă suplimentară de eleganță 

habitaclului.  

 Fabricate din inox lustruit și texturat. 

 Cu prinderi ascunse, pentru o finisare perfectă.

141 € 0,1 7 € 149 €

VPLVS0187CAY Padele schimbare viteze rosii

Padele schimbător vitezePrelucrate din aluminiu

Anodizarea asigură o rezistență foarte bună la uzură, de culoare roșie. Lustruite manual, pentru un 

finisaj premium

531 € 0,1 7 € 538 €

VPLVS0187MMU Padele schimbare viteze argintii
Padele schimbător viteze Prelucrate din aluminiu

Finisaj anodizat, care asigură o rezistență foarte bună la uzură
153 € 0,1 7 € 160 €

VPLWR0103 Set bare longitudinale argintii

bare longitudinale elegante, aerodinamice, din aluminiu satinatFacilitează montarea barelor 

transversale, pentru transportul pe plafondispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care 

asigură fixarea în poziție optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției 

greutății și dinamicii.

762 € 0,5 37 € 799 €

VPLWR0109 Suporti finisaj argintiu 321 € 0,5 37 € 358 €

VPLWR0104 Set bare longitudinale negre

bare longitudinale elegante, aerodinamice, de culoare neagră

Facilitează montarea barelor transversale, pentru transportul pe plafon. Dispun de orificii/știfturi 

de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție optimă a barelor transversale, în vederea 

îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.

729 € 0,5 37 € 766 €

VPLWR0108 Suporti finisaj negru 321 € 0,5 37 € 358 €

VPLGR0102 Set bare transversale

Bare elegante și durabile, din aluminiu cu finisaj lucios 

 Forma în T a șinelor utilizează întreaga lungime a barelor și asigură spațiul necesar montării mai 

multor accesorii.

Designul aerodinamic minimizează zgomotul la vânt și rezistența la înaintare. Pentru montare sunt 

necesare barele longitudinale

Dacă sunt montate, înălțimea crește cu 93 mm.

497 € 0,5 37 € 534 €

VUB503160 Inele suplimentare portbagaj
Kit cârlige amarare bare transversale Șase puncte suplimentare de amarare, pentru utilizare 

împreună cu barele transversale în T
135 € 0 0 € 135 €

VPLVR0067 Suport transport 2 biciclete

Caracteristici - Mecanism de cuplare pe bara de tractare, blocabil cu o mânăMecanism de rabatare 

cu pedală, pentru un acces ușor la hayonSuport cu clichet, pentru fixarea sigură și ergonomică a 

bicicletelorTestat la accidente în oraș și aprobat TÜV/GS Hayonul superior și inferior se poate 

deschide cu suportul în poziția rabatat. Cu mecanism de fixare/eliberare rapidă. Compatibil cu 

carlig remorca reglabil sau cu carlig remorca retractabil. Fabricat din aluminiu și alte materiale 

ușoare. Cu încuietoare, pentru securitate. Sarcină maximă admisă 40 kg. Necesită utilizarea 

protectiei suport 2&3 biciclete VPLWR0124

673 € 0,3 22 € 695 €
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VPLVR0069 Suport transport 3 biciclete

caracteristici - Mecanism de cuplare pe bara de tractare, blocabil cu o mânăMecanism de rabatare 

cu pedală, pentru un acces ușor la hayonSuport cu clichet, pentru fixarea sigură și ergonomică a 

bicicletelorTestat la accidente în oraș și aprobat TÜV/GS. Hayonul superior și inferior se poate 

deschide cu suportul în poziția rabatat. Cu mecanism de fixare/eliberare rapidă. Compatibil cu 

carlig remorca reglabil sau cu carlig remorca retractabil. Fabricat din aluminiu și alte materiale 

ușoare. Cu încuietoare, pentru securitate. Sarcină maximă admisă 51 kg. Necesită utilizarea 

protectiei suport 2&3 biciclete VPLWR0124

793 € 0,3 22 € 815 €

VPLWR0124 Protectie suport 2&3 biciclete Necesar pentru montarea suportului transport 2&3 biciclete. 72 € 0 0 € 72 €

VPLWR0106 Suport transport 4 biciclete 1.029 € 0 0 € 1.029 €

VPLWR0123 Protectie suport 4 biciclete 88 € 0 0 € 88 €

STC8153 Grup lumini suport bicicleta

Prelungitoare de 4 metri cu ștecher pentru priză de tractare tip N. Placa de iluminare suplimentară 

dispune de cablu prelungitor de 4 metri și de chingi de fixare elastice. Rețineți: Compatibilă numai 

cu priza de tip „N” pentru tractare. Nu este compatibilă cu rulote, remorci sau plăci de iluminare 

prevăzute cu lămpi LED, montate în spate.

93 € 0,1 7 € 100 €

VPLVR0062 Cutie portbagaj

Finisaj negru lucios. Cu încuietoare, pentru securitate. Cu deschidere de pe ambele părți. Include 

suport solid, pentru montarea ușoară și rapidă pe barele transversale. Volum 410 litri. Sarcină utilă 

maximă 75 kg. Dimensiuni exterioare: 1.750mm lungime, 820mm lățime, 450mm înălțime.

613 € 0,1 7 € 620 €

VPLVR0061 Cutie portbagaj schiuri

Cutie portbagaj plafon sport. Design fin, aerodinamic, culoare negru lucios. Poate fi montată pe 

orice parte a vehiculului, în vederea deschiderii spre bordură. Sistem de fixare încorporat, pentru 

schiuri sau alte obiecte lungi. Cu încuietoare, pentru securitate. Volum 320 litri.

800 € 0,1 7 € 808 €

VPLWR0100 Cutie portbagaj schiuri

LARGE SPORTS ROOF BOXLARGE SPORTS ROOF BOXSistem de fixare robust, cu clic și indicator de 

cuplu integrat, pentru prindere ușoară și sigură cu o singură mână.

 Dispune de mânere de deschidere pe ambele părți ale capacului și de mânere în interior, pentru 

montare, încărcare și descărcare ușoare.

 Suprafață de încărcare aderentă, pentru o încărcare mai sigură.

 Sarcină utilă 8 schiuri

Sarcină utilă 5 6 snowboarduri

Lungime maximă schiuri 205 cm

Volum 430 litri

1.058 € 0,1 7 € 1.065 €

VPLRR0159 Portbagaj
Sistem de amarare flexibil, care permite transportul bagajelor pe plafon. Sarcină utilă maximă 75 

kg.
573 € 0,3 22 € 595 €

LR006849 Dispozitiv transport schiuri
Permite transportul a patru perechi de schiuri sau două snowboard-uri. Cu încuietoare, pentru 

securitate. Cu șine de culisare, pentru o încărcare ușoară. Sarcină utilă maximă 36kg.
233 € 0,1 7 € 241 €

VPLGR0107 Kit transport placa surf

Permite transportul unei plăci pentru surf sau pentru velă, a unui caiac sau a unei canoe.  Include 

suport multifuncțional blocabil pentru transportul catargului, ramelor sau vâslelor.  Se înclină 

pentru a ajuta la încărcare/descărcare.  Dispune de chingi blocabile și suporți din cauciuc, pentru a 

păstra o distribuție optimă a greutății și a proteja caiacul și vehiculul împotriva 

zgârieturilor/loviturilor.

Sarcină maximă admisă 45 kg

401 € 0,1 7 € 408 €

VPLVR0096 Sistem ridicare cutie bagaje

Ajutor pentru încărcarea pe plafon (elevator cutie). 

Se fixează pe plafonul garajului. 

Permite depozitarea cutiei portbagaj de plafon sau a echipamentului pentru sporturi nautice pe 

plafonul garajului.

Vă permite să ridicați cu ușurință echipamentul pe plafon.

164 € 0 0 € 164 €

CAR500010 Chinga asigurare bagaje - 5m
Chingă de amarare din nailon, pentru fixarea bagajelor pe barele transversale sau pe portbagajul de 

plafon. 5 metri lungime, 20 mm lățime. Disponibilă individual
7 € 0 0 € 7 €
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VPLGS0166 Geanta schiuri

Geantă pentru schiuri/snowboard, cu inscripția Land Rover.

 Permite transportul a două perechi de schiuri și bețele aferente, cu o lungime maximă de 180 cm

 Fabricată din poliester 600D rezistent

 Include mânere pentru umăr amovibile

165 € 0 0 € 165 €

VPLWR0101 Suport bicicleta

Suport pentru biciclete montat pe plafon cu fixare pe furcă și suport pentru roată. Barele 

longitudinale si barele transversale permit montarea a două suporturi pentru biciclete. Suport 

pentru biciclete blocabil, proiectat pentru transportul unei singure biciclete, maximum 20 kg.

Barele longitudinale (de culoare neagră sau argintie) și barele transversale sunt necesare pentru 

utilizarea tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. Este posibil ca obiectele amplasate 

deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze calitatea semnalului recepționat de 

vehicul și să influențeze sistemul audio și de navigație prin satelit, dacă există în dotare. 

La montarea barelor longitudinale este necesară utilizarea capetelor  de finisare.

312 € 0,2 15 € 327 €

VPLFR0091 Suport bicicleta

Suport pentru biciclete montat pe plafon cu fixare pe roată.  Barele longitudinale si barele 

transversale permit montarea a două suporturi pentru biciclete. Suport pentru biciclete blocabil, 

proiectat pentru transportul unei singure biciclete, maximum 20 kg.

Barele longitudinale (de culoare neagră sau argintie) și barele transversale sunt necesare pentru 

utilizarea tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. Este posibil ca obiectele amplasate 

deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze calitatea semnalului recepționat de 

vehicul și să influențeze sistemul audio și de navigație prin satelit, dacă există în dotare. 

La montarea barelor longitudinale este necesară utilizarea capetelor  de finisare.

179 € 0,2 15 € 194 €

VPLWT0165 Carlig remorca reglabil

Carligul remorca reglabil permite fixarea în trei poziții diferite 

 este ușor de montat (după montarea armăturii), iar poziția acesteia poate fi schimbată foarte 

rapid.

 Include cârlig de remorcare de 50 mm

Pentru montare este necesară o priză pentru tractare 13 pini

Permite tractarea unei remorci cu o masă totală maximă autorizată de 3.500 kg și o sarcină maximă 

pe cârligul de tractare de 250 kg

997 € 1,3 96 € 1.093 €

VPLWT0159 Vezi VPLWT0165 775 € 0 0 € 775 €

VPLWT0112 Vezi VPLWT0149 1.091 € 0 0 € 1.091 €

VPLWT0114 Priza electrica 13 pini

Priză pentru tractare, cu 13 pini, necesara pentru a fi folosita impreuna cu carligul de remorcare.

Priză de tip european pentru tractare; permite alimentarea electrică a întregului sistem de 

iluminare spate și a echipamentelor interioare ale remorcii. Adaptor priză pentru tractare, necesar 

pentru montarea unei plăci de iluminare.

198 € 0,1 7 € 206 €

VPLHT0060 Adaptor 13 pini - 7 pini

Adaptor conexiune priză pentru tractare 12N/12S, care asigură conversia prizei cu 13 pini la 

12N/12S.

Asigură alimentarea cu tensiune a tuturor lămpilor spate și echipamentelor interioare ale remorcii, 

dacă priza pentru tractare este de tip 12N/12S. Solicită utilizarea unei prize pentru tractare cu 13 

pini, VPLWT0114. Compatibil cu placa de iluminare cod reper STC8153.

Rețineți

Acest accesoriu nu este compatibil cu rulote, remorci sau plăci de iluminare prevăzute cu lămpi 

LED, montate în spate.

131 € 0,1 7 € 138 €
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VPLVT0064 Adaptor 13 pini - 7 pini

Adaptor conexiune priză pentru tractare 12N, care asigură conversia prizei cu 13 pini la 12N.

Solicită utilizarea unei prize pentru tractare cu 13 pini, cod reper VPLWT0114.

Rețineți

Acest accesoriu nu este compatibil cu rulote, remorci sau plăci de iluminare prevăzute cu lămpi 

LED, montate în spate.

63 € 0,1 7 € 70 €

VPLWB0136 Capac carlig fix, argintiu Necesar pentru montarea carligului remorca reglabil, VPLWT0112 210 € 0 0 € 210 €

VPLWB0137 Capac carlig fix, negru Necesar pentru montarea carligului remorca reglabil, VPLWT0112 214 € 0 0 € 214 €

VPLWB0139 Capac carlig fix, indus Necesar pentru montarea carligului remorca reglabil, VPLWT0112 214 € 0 0 € 214 €

VPLWT0111 Carlig remorca retractabil

Carligul remorca retractabil pentru L494 dispune de o bară de tractare cu extindere electrică, care 

se rabatează sub bara de protecție spate dacă nu este utilizat și asigură un aspect atrăgător.  

 Operația de extindere/retragere durează 12 secunde.

 Cu acționare de la un buton din portbagaj

Priză pentru tractare disponibilă separat (se retrage odată cu bara de tractare).  

 Revine în poziția inițială dacă întâlnește obstacole în timpul extinderii/retragerii.  Este sensibil la 

obstacole și se retrage automat dacă este cazul.

 Permite tractarea unei remorci cu o masă totală maximă autorizată de 3.500 kg și o sarcină 

maximă pe cârligul de tractare de 200 kg

2.401 € 1,6 118 € 2.519 €

VPLWT0217 Cablaj electric carlig retractabil 261 € 0 0 € 261 €

VPLWT0153 Vezi VPLWT0217 252 € 0 0 € 252 €

VPLWT0123 Buton actionare carlig retractabil 206 € 0 0 € 206 €

VPLWB0135 Capac carlig retractabil, argintiu Necesar pentru montarea carligului remorca retractabil,  VPLWT0111 167 € 0 0 € 167 €

VPLWB0138 Capac carlig retractabil, negru Necesar pentru montarea carligului remorca retractabil,  VPLWT0111 153 € 0 0 € 153 €

VPLWB0140 Capac carlig retractabil, indus Necesar pentru montarea carligului remorca retractabil,  VPLWT0111 153 € 0 0 € 153 €

STC8919AA Chinga tractare
Chinga tractare Include geantă de depozitare care poate fi utilizată pe post de steag de avertizare în 

momentul utilizării. Sarcină maximă admisă 3.000 kg.
98 € 0 0 € 98 €

LR033229 Roata rezerva aluminiu 6j*20" Roată rezervă compactă 170 € 0,2 15 € 185 €

VPLGW0081 Set tractiune zapada

Sistemul de tracțiune pe zăpadă este proiectat pentru a asigura o direcție și un control al frânelor 

îmbunătățite pe zăpadă și pe gheață, atunci când echipează roțile din spate. Cu montare ușoară, 

fabricate din oțel călit, galvanizat, de înaltă calitate, lanțurile sunt furnizate într-o geantă de 

transport robustă, din vinil, unde pot fi depozitate dacă nu sunt utilizate. Pentru anvelope 235/65 

R19, 255/55 R20, 275/45 R21 și 275/40 R22. Numai pentru roțile din spate. Jante 19"-22".

793 € 0,4 30 € 823 €

LR027560 Set capace valva
Îmbunătățiți aspectul jantelor din aliaj ușor.

Set de 4 capace de valvă, cu sigla Land Rover.
32 € 0,1 7 € 40 €

LR027663 Set capace valva
Îmbunătățiți aspectul jantelor din aliaj ușor.

Set de 4 capace de valvă, cu sigla Range Rover.
32 € 0,1 7 € 40 €

LR027664 Set capace valva
Îmbunătățiți aspectul jantelor din aliaj ușor.

Set de 4 capace de valvă, cu sigla Union Jack.
33 € 0,1 7 € 40 €

LR027666 Set capace valva
Îmbunătățiți aspectul jantelor din aliaj ușor.

Set de 4 capace de valvă, cu sigla Black Union Jack.
33 € 0,1 7 € 40 €

VPLWW0093 Set piulite antifurt

Fabricate conform unor standarde de siguranță exigente, piulițele de roată cu antifurt asigură o 

securitate suplimentară la un cost redus a jantelor și anvelopelor.

Potrivite în special pentru jantele din aliaj ușor, cu finisaj negru lucios. Kitul include un set de 4 

piulițe de roată cu antifurt și o cheie.

138 € 0,4 30 € 168 €
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VPLWW0078 Set piulite roti Set de 20 de piulițe de roată, potrivite în special pentru jantele din aliaj ușor, cu finisaj negru lucios. 360 € 0,3 22 € 382 €

VPLVW0077 Manometru presiune anvelope

Duză rotativă 360 de grade, pentru localizarea valvei anvelopei. Lampă LED, pentru localizarea 

valvei anvelopei. Indicator de măsurare a grosimii profilului, pentru a vedea uzura anvelopelor. 

Gradat în psi, bar, kpa, Kg/Cm2, scară 0 99 psi/0 7 bari.

18 € 0 0 € 18 €

VPLSW0066 Solutie curatat jante, 500ml

Soluție Autoglym de curățat jantele din aliaj ușor, spray aerosol de 500 ml. Formulă specială 

Autoglym pentru vehiculele Land Rover. Îndepărtează praful de frână și murdăria și mențin jantele 

din aliaj ușor, ca noi.

16 € 0 0 € 16 €

LR037742 Janta aliaj 19"

Jantă 19 in., 5 spițe duble, Sparkle Silver, disponibilă ca accesoriu.

Disponibilă numai pentru modelele cu motor <span>TdV6 diesel de 3,0 l (190 kw) și 3,0 SC 

benzină.</span> STYLE 1

711 € 1,5 111 € 822 €

LR044848 Janta aliaj 20" Jantă 20 in., 5 spițe duble, Sparkle Silver, disponibilă ca accesoriu. STYLE 12 925 € 1,5 111 € 1.036 €

VPLWW0090 Janta aliaj 20" Jantă 20 in., 5 spițe duble negru lucios cod tip 18 953 € 1,5 111 € 1.064 €

LR044850 Janta aliaj 21" Jantă 21 in., 5 spițe triple, disponibilă ca accesoriu. STYLE 14 1.063 € 1,5 111 € 1.174 €

LR045069 Janta aliaj 21" Jantă 21 in., 5 spițe triple, disponibilă ca accesoriu. Argintiu deschis și finisaj diamantat  STYLE 15 1.148 € 1,5 111 € 1.259 €

VPLWW0091 Janta aliaj 21" Jantă 21 in., 5 spițe duble negru lucios style 19 1.092 € 1,5 111 € 1.203 €

VPLWW0083 Janta aliaj 21" Forjată și cu finisaj deosebit STYLE 20 214 € 1,5 111 € 325 €

VPLWW0084 Janta aliaj 21" Forjată și cu finisaj deosebit STYLE 21 290 € 1,5 111 € 401 €

VPLWW0085 Janta aliaj 21" Forjată și cu finisaj deosebit STYLE 22 1.405 € 1,5 111 € 1.516 €

VPLWW0086 Janta aliaj 22"
Forjată și cu finisaj deosebit.

Nu este disponibilă pentru modelele cu 5 + 2 locuri, sau modelele R-S STYLE 23
1.559 € 1,5 111 € 1.670 €

VPLWW0087 Janta aliaj 22"
Forjată și cu finisaj deosebit.

Nu este disponibilă pentru modelele R-S.  STYLE 25
1.474 € 1,5 111 € 1.585 €

VPLWW0088 Janta aliaj 22"
Forjată și cu finisaj deosebit.

Nu este disponibilă pentru modelele cu R-S STYLE 24
1.559 € 1,5 111 € 1.670 €

VPLWW0089 Janta aliaj 22"
Forjată și cu finisaj deosebit.

Nu este disponibilă pentru modelele cu R-S STYLE 26
1.464 € 1,5 111 € 1.575 €

LR034913 Cutie depozitare kit depanare Kit reparare anvelopă spumă 65 € 0,1 7 € 73 €

VPLGS0162 Grilaj "cargo" 459 € 0,3 22 € 481 €

VPLVT0080 Oglinda laterala, remorca 173 € 0,1 7 € 180 €

VPLCS0269 Plasa fixare bagaje 125 € 0,1 7 € 133 €

VUB503130 Vezi VPLCS0269 134 € 0 0 € 134 €

Pentru a va asigura ca reperul dorit este compatibil cu vehiculul dumneavoastra, va rugam sa va adresati celui mai apropiat dealer sau reparator autorizat Land Rover.

Preturi in EUR fara TVA. Preturile si codurile reperelor pot suferi modificari. Pentru confirmarea preturilor si a codurilor in vigoare, va rugam sa va adresati celui mai apropiat dealer sau reparator autorizat Land Rover.


