
NR. 

CRT
COD POZA DENUMIRE DESCRIERE PRET LISTA

1 VPLVP0184 SET TREPTE LATERALE INOX

SET TUBURI PROTECTIE LATERALA - Bare laterale din inox 
lustruit.
Îmbunătățesc aspectul vehiculului. 
Montarea barelor laterale poate limita capacitățile vehiculului în 
teren accidentat.                                                                                   
- Disponibile pentru Pure, SE, SE Plus si HSE .

989

2 VPLVP0202 SET TREPTE LATERALE INOX - Dynamic

SET TUBURI PROTECTIE LATERALA - Bare laterale din inox 
lustruit.
Îmbunătățesc aspectul vehiculului. 
Montarea barelor laterale poate limita capacitățile vehiculului în 
teren accidentat.                                                                                   
- Disponibile pentru HSE Dynamic, Autobiography & 
Autobiography Dynamic .

865

3 VPLVP0208 SET TREPTE LATERALE
SET TEPTE LATERALE- Disponibile pentru HSE Dynamic, 
Autobiography & Autobiography Dynamic .

983

4 VPLVP0225 SET TEPTE LATERALE
SET TEPTE LATERALE- Disponibile pentru  Pure, SE, SE Plus 
si HSE .

266

5 VPLVB0100 SPOILER HAYON, 3 USI
Spoiler spate dinamic, Range Rover Evoque Coupé, 3 uși.

329

6 VPLVB0101 SPOILER HAYON, 5 USI
Spoiler spate dinamic, Range Rover Evoque, 5 uși.

329

7 VPLVB0145 SET CAPACE OGLINZI, CARBON
Fibră de carbon - kit stânga și dreapta
Capac oglindă din fibră de carbon pentru L538 655

ACCESORII RANGE ROVER EVOQUE



8 VPLVB0112 SET GRILE ARIPI, CARBON
Fibră de carbon - kit stânga și dreapta
Kit prize de aer laterale din fibră de carbon pentru L538 803

9 VPLVB0113 SET GRILE CAPOTA, CARBON

Fibră de carbon - kit stânga și dreapta
Kit prize de aer capotă motor din fibră de carbon pentru L538. 
Disponibile pentru HSE Dynamic, Autobiography si
Autobiography Dynamic

803

10 VPLVB0107 KIT ORNAMENTE ESAPAMENT

KIT ORNAMENTE ȚEVI DE EȘAPAMENT PENTRU RANGE 
ROVER EVOQUE CU MOTOR DE 190 CP. Disponibile pentru : 
Pure, SE, SE Plus & HSE, cu două țevi de eșapament 405

11 VPLVS0101 PODEA CULISANTA PORTBAGAJ

Rabatabilă, pentru utilizare sub hayon. Se pliază perfect în 
portbagaj.
Sarcină maximă admisă 200 kg.

531

12 VPLVS0102 SINE SISTEM FIXARE BAGAJE
Asigură obiectele/bagajele în portbagaj.
Plasă fixare și chingă bagaje. 233

13 VPLVS0172 PLASA RETENTIE BAGAJE
Plasă de fixare bagaje - deschidere portbagaj pentru Range 
Rover Evoque 166

14 VUB503130 VEZI VPLCS0269 113

15 VPLCS0269 PLASA FIXARE BAGAJE
Asigură obiectele și bagajele mici în portbagaj.

110

16 VPLGS0166 GEANTA SCHIURI

Geanta căptușită Land Rover pentru transportul 
schiurilor/snowboard-urilor permite transportul a două perechi de 
schiuri și bețele aferente, cu o lungime maximă de 180 cm. Este 
fabricată din poliester 600D rezistent și dispune de mânere 
pentru umăr amovibile.
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.

147



17 VPLVS0218 GRILAJ SUPERIOR PARTITIE, 5 USI

Plasă de reținere pe jumătate din înălțime.
Acest cod de reper este pentru modelele cu 5 uși. Sunt 
disponibile și versiuni pentru modelele Coupé.
Previne proiectarea bagajelor și animalelor de companie în 
habitaclu. Respectă cerințele CEE 17.

244

18 VPLVS0219 GRILAJ SUPERIOR PARTITIE, 3 USI

Plasă de reținere pe jumătate din înălțime. Versiuni disponibile 
pentru modelele Range Rover Evoque și Coupé.
Previne proiectarea bagajelor și animalelor de companie în 
habitaclu. Respectă cerințele CEE 17.

348

19 VPLVS0220 GRILAJ PARTITIE, 5 USI

Proiectată pentru a proteja pasagerii împotriva proiectării 
bagajelor în habitaclu.
Respectă reglementările CEE-17.
Numai pentru modelele cu 5 uși.
Nu este compatibilă cu cuva de protecție portbagaj VPLVS0089.

356

20 VPLVS0221 GRILAJ PARTITIE, 3 USI

Proiectată pentru a proteja pasagerii împotriva proiectării 
bagajelor în habitaclu.
Respectă reglementările CEE-17.
Numai pentru modelele Coupé. 
Nu este compatibilă cu cuva de protecție portbagaj VPLVS0089.

408

21 VPLVS0164 SUPORT IPAD 1

Suport pe tetieră. Versiuni disponibile pentru iPad® 1 și iPad® 2. 
iPad este o marcă comercială înregistrată a Apple Inc., 
înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
Permite fixarea sigură a unui iPad® 1. Îndreptat spre scaunele 
din spate, cu fixare pe tijele tetierei.

217

22 VPLVS0165 SUPORT IPAD 2

Suport pe tetieră. Versiuni disponibile pentru iPad® 1 și iPad® 2. 
Permite fixarea sigură a unui iPad® 2. Îndreptat spre scaunele 
din spate, cu fixare pe tijele tetierei.Compatibil cu a doua, a treia 
si a patra generatie de iPads. Nu este compatibil cu iPad Air, 
sau iPad Mini

217

23 VPLVP0112 PRELATA AUTO

Protejează Range Rover Evoque împotriva factorilor de mediu.
Prelata moale, integrală, asigură o protecție suplimentară unui 
Range Rover Evoque.
Compatibila cu Range Rover Evoque și Evoque Coupé.

321

24 VPLVS0163 PARASOLAR PARBRIZ
Permite reducerea temperaturii în habitaclu pe vreme caldă.

125



25 VUP100140L GEANTA FRIGORIFICA

Cu alimentare de la priza de 12 V și control termostatic al 
temperaturii.
Temperatură controlată termostatic. Interior ușor de curățat. 
Înălțime 380 mm, lungime 380 mm, lățime 220 mm, volum 14 
litri.

233

26 VPLHV0060 SET BECURI SI SIGURANTE

Diferite becuri de schimb.
Ideal pentru deplasările lungi, kitul nostru de becuri sporește 
siguranța prin maximizarea vizibilității. Kitul este obligatoriu în 
unele țări.

81

27 VPLVS0122 STINGATOR INCENDIU CU SUPORT

Extinctor de 1 kg, cu suport de fixare.
Extinctor cu pulbere. Poate fi montat sub scaunul reglabil electric 
din față, sau în portbagaj, la modelele fără scaune reglabile 
electric.

137

28 VPLVC0060 TRIUNGHI REFLECTORIZANT AVARIE
- Triunghi reflectorizant, pentru utilizare în situații de urgență.

30

29 STC8919AA CHINGA TRACTARE

Include o geantă de depozitare care poate fi utilizată pe post de 
steag de avertizare în momentul utilizării și permite tractarea 
unei sarcini maxime de 3.000 kg.
Sarcină maximă admisă 3.000 kg.

88

30 VPLVV0090 SET CABLURI PORNIRE
Set cabluri pornire, RBC350 - 450 Amp. Pentru informații 
suplimentare, contactați dealerul Land Rover. 156

31 VPLVS0176 CUTIE FRIGORIFICA
Compartiment răcit/încălzit cotieră centrală - pentru scaunele 
spate

472

32 VPLVS0181 SISTEM DEPOZITARE SPATAR

Sistem de depozitare util pentru partea din spate a scaunelor 
față
- mai multe compartimente pentru depozitarea obiectelor mici

93



33 VPLVS0182 SISTEM DEPOZITARE SPATAR SISTEM DEPOZITARE SPATAR 241

34 VPLVS0167 UMERAS TETIERA
Umeraș îndreptat spre bancheta din spate, cu fixare pe tijele 
tetierei. Greutate maximă 3 kg. 45

35 VPLVS0174 LANTERNA

Kit - lanternă reîncărcabilă pentru L538, fabricată din aluminiu 
rezistent, cu finisaj negru anodizat.
Lanternă reîncărcabilă și kit de montaj pentru Range Rover 
Evoque.  Lanterna dispune de conectorul de încărcare integrat 
în portbagaj.  Intensitate a luminii de maximum 300 de lumeni; 
dispune de trei setări suplimentare, care includ un mod de 
semnalizare.

183

36 VPLVT0080 OGLINDA LATERALA, REMORCA

Oglinzi premium pentru tractare, cu o geantă de depozitare 
inscripționată Land Rover.
Se montează cu ușurință pe carcasele oglinzilor exterioare.
Disponibile de la lansare pentru toate modelele Range Rover 
Evoque.

150

37 VPLCS0271 PLASA RETENTIE BAGAJE 98

38 LR003852 vezi VPLCS0271 83

39 VPLCS0319 TRUSA MEDICALA 29
40 VPLVS0125 SISTEM FIXARE BAGAJE 147

41  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.

n/a

42 VPLFS0100 vezi VPLMS0007 265



43  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.

n/a

44 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.

578

45  VPLRS0399 Scaun pentru copii, cu tapiterie din stofa - grupa I-II (15 - 36 kg)

Pentru copii cu o greutate de 15 - 36 kg (aprox. 4- 12 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.

n/a

46 VPLVS0091 COVOR CAUCIUC PROTECTIE PORTBAGAJ

Covoraș din cauciuc negru, pe jumătate din lungimea 
portbagajului.
Asigură protecția podelei portbagajului.
Nu este compatibil cu plasa de separare pe jumătate din 
înălțime VPLVS0219 și VPLVS0218.

145

47 VPLVS0089 CUVA PROTECTIE PORTBAGAJ

Protejează mocheta portbagajului împotriva noroiului, murdăriei 
și uzurii.
Cuva protejează portbagajul la transportul obiectelor murdare și 
ude.
Nu este compatibilă cu plasa de separare integrală (VPLVS0221 
și VPLVS0220) și cu plasa de separare pe jumătate din înălțime 
(VPLVS0219 și VPLVS0218).

169

48 VPLVS0090 HUSA PROTECTIE PORTBAGAJ

Protecție impermeabilă portbagaj.
Stofa rezistentă și flexibilă acoperă podeaua și protejează 
portbagajul până la nivelul centurii caroseriei. Include mănuși 
universale.

153



49 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.

202

50 LR039098 VEZI LR061593 254

51 VPLAS0202AAM SET COVORASE MOCHETA, ESPRESSO

Covoraș cu spate impermeabil. Pentru modelele Coupé și 
Evoque.
Mochetă premium cu o densitate de 2.050 g/m2 și spate 
impermeabil, disponibilă pentru Range Rover Evoque/Coupé 
LHD. Set de covorașe pentru interior Espresso.

205

52 VPLAS0202LAA SET COVORASE MOCHETA, LUNAR

Covoraș cu spate impermeabil. Pentru modelele Coupé și 
Evoque.
Mochetă premium cu o densitate de 2.050 g și spate 
impermeabil, disponibilă pentru Range Rover Evoque/Coupé 
RHD. Set de covorașe pentru interior Luna.

205

53 VPLAS0202PVJ SET COVORASE MOCHETA, EBONY

Covoraș cu spate impermeabil, disponibil pentru modelele LHD 
și RHD. Pentru modelele Coupé și Evoque.
Mochetă premium cu o densitate de 2.050 g/m2 și spate 
impermeabil, disponibilă pentru Range Rover Evoque/Coupé 
LHD. Set de covorașe pentru interior Ebony

198

54 LR045097 SET COVORASE CAUCIUC
- Covorașele din cauciuc asigură protecția împotriva murdăririi.

141

55 VPLVS0070PVJ HUSE PROTECTIE SCAUNE FATA, EBONY - Coupe

Pereche pentru scaune față, cu tetiere standard. Protejați 
scaunele unui Range Rover Evoque COUPÉ împotriva hainelor 
umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost 
tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate din 
domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.                                              
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Ebony Black 

184

56 VPLVS0070SVA HUSE PROTECTIE SCAUNE FATA, ALMOND- Coupe

Pereche pentru scaune față, cu tetiere standard. Protejați 
scaunele unui Range Rover Evoque  COUPÉ împotriva hainelor 
umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost 
tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate din 
domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Almond

184



57 VPLVS0071PVJ HUSE PROTECTIE SCAUNE FATA, EBONY

Pereche pentru scaune față, cu tetiere standard. Protejați 
scaunele unui Range Rover Evoque împotriva hainelor umede și 
murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost tratate 
pentru a respecta standardele de inflamabilitate din domeniul 
auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Ebony Black

270

58 VPLVS0071SVA HUSE PROTECTIE SCAUNE FATA, ALMOND

Pereche pentru scaune față, cu tetiere standard. Protejați 
scaunele unui Range Rover Evoque împotriva hainelor umede și 
murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost tratate 
pentru a respecta standardele de inflamabilitate din domeniul 
auto. Ușor de montat, se spală la mașină.                                                     
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Almond

263

59 VPLVS0072PVJ HUSE PROTECTIE SCAUNE SPATE, EBONY - Coupe

Pereche scaune spate,FARA cotiera.Protejați scaunele unui 
Range Rover Evoque COUPE împotriva hainelor umede și 
murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost tratate 
pentru a respecta standardele de inflamabilitate din domeniul 
auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Ebony Black

217

60 VPLVS0072SVA HUSE PROTECTIE SCAUNE SPATE, ALMOND - Coupe

Pereche scaune spate, FARA cotiera.Protejați scaunele unui 
Range Rover Evoque COUPE împotriva hainelor umede și 
murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost tratate 
pentru a respecta standardele de inflamabilitate din domeniul 
auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Almond

217

61 VPLVS0073PVJ HUSE PROTECTIE SCAUNE SPATE, EBONY

Pentru modelele cu 5 usi,cu scaune spate CU cotiera.        
Protejați scaunele unui Range Rover Evoque împotriva hainelor 
umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost 
tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate din 
domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Pereche scaune spate, cu tetiere pentru Europa                               
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Ebony Black

297

62 VPLVS0073SVA HUSE PROTECTIE SCAUNE SPATE, ALMOND

Pereche scaune spate, CU cotiera.Protejați scaunele unui 
Range Rover Evoque împotriva hainelor umede și murdare și 
împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost tratate pentru a 
respecta standardele de inflamabilitate din domeniul auto. Ușor 
de montat, se spală la mașină.                                                                        
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Almond

313



63 VPLVS0074PVJ HUSE PROTECTIE SCAUNE FATA, EBONY - Coupe

Pereche scaune față, cu tetiere pentru sistem multimedia.    
Protejați scaunele unui Range Rover Evoque COUPE împotriva 
hainelor umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor 
au fost tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate 
din domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Nu sunt compatibile cu scaunele sport
Ebony Black

202

64 VPLVS0074SVA HUSE PROTECTIE SCAUNE FATA, ALMOND -Coupe

Pereche scaune față, cu tetiere pentru sistem multimedia.   
Protejați scaunele unui Range Rover Evoque Coupe împotriva 
hainelor umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor 
au fost tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate 
din domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Nu sunt compatibile cu scaunele sport
Almond

196

65 VPLVS0075PVJ HUSE PROTECTIE SCAUNE FATA, EBONY

Pereche scaune față, cu tetiere pentru sistem multimedia.  
Protejați scaunele unui Range Rover Evoque împotriva hainelor 
umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost 
tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate din 
domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Ebony Black

216

66 VPLVS0075SVA HUSE PROTECTIE SCAUNE FATA, ALMOND

Pereche scaune față, cu tetiere pentru sistem multimedia.  
Protejați scaunele unui Range Rover Evoque împotriva hainelor 
umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost 
tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate din 
domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Nu sunt compatibile cu scaunele sport
Almond

196

67 VPLVS0077PVJ HUSE PROTECTIE SCAUNE SPATE, EBONY

Huse scaune spate FARA cotieră.                                              
Protejați scaunele unui Range Rover Evoque împotriva hainelor 
umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost 
tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate din 
domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.                                           
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Ebony

298

68 VPLVS0077SVA HUSE PROTECTIE SCAUNE SPATE, ALMOND

Huse scaune spate FARA cotieră.                                              
Protejați scaunele unui Range Rover Evoque împotriva hainelor 
umede și murdare și împotriva uzurii. Husele scaunelor au fost 
tratate pentru a respecta standardele de inflamabilitate din 
domeniul auto. Ușor de montat, se spală la mașină.
Nu sunt compatibile cu scaunele sport.
Almond

217

69 VPLVS0078AAM ORNAMENTE ILUMINATE PRAGURI, ESPRESSO - Coupe

Ornamente praguri față uși șofer și pasager. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.
Kit ornamente praguri iluminate pentru modelele Coupé cu 
interior Espresso. Acest prag elegant, din inox, iluminează 
discret sigla Range Rover dacă ușile față sunt deschise.

397



70 VPLVS0078LAA ORNAMENTE ILUMINATE PRAGURI, LUNAR - Coupe

Ornamente praguri față uși șofer și pasager. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.
Kit ornamente praguri iluminate pentru modelele Coupé cu 
interior Luna. Acest prag elegant, din inox, iluminează discret 
sigla Range Rover dacă ușile față sunt deschise.

397

71 VPLVS0078PVJ ORNAMENTE ILUMINATE PRAGURI, EBONY - Coupe

Ornamente praguri față uși șofer și pasager. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.
Kit ornamente praguri iluminate pentru modelele Coupé cu 
interior Ebony Black. Acest prag elegant, din inox, iluminează 
discret sigla Range Rover dacă ușile față sunt deschise.

366

72 VPLVS0314AAM ORNAMENTE ILUMINATE PRAGURI, ESPRESSO

Ornamente praguri față uși șofer și pasager. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.
Kit de ornamente iluminate praguri pentru Range Rover Evoque 
cu interior Espresso. Acest prag elegant, din inox, iluminează 
discret sigla Range Rover dacă ușile față sunt deschise.

502

73 VPLVS0314LAA ORNAMENTE ILUMINATE PRAGURI, LUNAR

Ornamente praguri față uși șofer și pasager. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.
Kit de ornamente iluminate praguri pentru Range Rover Evoque 
cu interior Luna. Acest prag elegant, din inox, iluminează discret 
sigla Range Rover dacă ușile față sunt deschise.

502

74 VPLVS0079PVJ vezi VPLVS0314PVJ 513

75 VPLVS0314PVJ ORNAMENTE ILUMINATE PRAGURI, EBONY

Ornamente praguri față uși șofer și pasager. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.
Kit de ornamente iluminate praguri pentru Range Rover Evoque 
cu interior Ebony Black. Acest prag elegant, din inox, iluminează 
discret sigla Range Rover dacă ușile față sunt deschise.

464

76 VPLVS0112AAM ORNAMENTE PRAGURI, ESPRESSO

Pereche de ornamente praguri, pentru un plus de eleganță și 
pentru protejarea pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. 
Kituri separate pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu 
interiorul.
Kit ornamente praguri din oțel lustruit pentru Range Rover 
Evoque cu interior Espresso.

170

77 VPLVS0112LAA ORNAMANTE PRAGURI, LUNAR

Pereche de ornamente praguri, pentru un plus de eleganță și 
pentru protejarea pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. 
Kituri separate pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu 
interiorul.
Kit ornamente praguri din oțel lustruit pentru Range Rover 
Evoque cu interior Luna.

171

78 VPLVS0112PVJ ORNAMENTE PRAGURI, EBONY

Pereche de ornamente praguri, pentru un plus de eleganță și 
pentru protejarea pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. 
Kituri separate pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu 
interiorul.
Kit ornamente praguri din oțel lustruit pentru Range Rover 
Evoque cu interior Ebony.

233



79 VPLVS0113AAM ORNAMENTE PRAGURI, ESPRESSO - Coupe

Pereche de ornamente praguri, pentru un plus de eleganță și 
pentru protejarea pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. 
Kituri separate pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu 
interiorul.
Kit ornamente praguri din oțel lustruit pentru modelele Coupé cu 
interior Espresso

181

80 VPLVS0113LAA ORNAMENTE PRAGURI, LUNAR - Coupe

Pereche de ornamente praguri, pentru un plus de eleganță și 
pentru protejarea pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. 
Kituri separate pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu 
interiorul.
Kit ornamente praguri din oțel lustruit pentru modelele Coupé cu 
interior Luna.

181

81 VPLVS0113PVJ ORNAMENTE PRAGURI, EBONY - Coupe

Pereche de ornamente praguri, pentru un plus de eleganță și 
pentru protejarea pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. 
Kituri separate pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu 
interiorul.
Kit ornamente praguri din oțel lustruit pentru modelele Coupé cu 
interior Ebony Black

181

82 VPLVS0184AAM ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE FATA

Kit ornamente praguri Union Jack pentru Range Rover Evoque 
(5 uși) cu interior Espresso.Pereche de ornamente praguri Union 
Jack, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea pragurilor 
împotriva loviturilor și zgârieturilor. Kituri separate pentru 
modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.

171

83 VPLVS0184LAA ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE FATA

Kit ornamente praguri Union Jack pentru Range Rover Evoque 
(5 uși) cu interior Luna.Pereche de ornamente praguri Union 
Jack, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea pragurilor 
împotriva loviturilor și zgârieturilor. Kituri separate pentru 
modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.

171

84 VPLVS0184PVJ ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE FATA

Kit ornamente praguri Union Jack pentru Range Rover Evoque 
(5 uși) cu interior Ebony Black.Pereche de ornamente praguri 
Union Jack, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 
pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.

171

85 VPLVS0185AAM ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE FATA - Coupe

Kit ornamente praguri Union Jack pentru Range Rover Evoque 
Coupé cu interior Espresso.Pereche de ornamente praguri 
Union Jack, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 
pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.

177

86 VPLVS0185LAA ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE FATA - Coupe

Kit ornamente praguri Union Jack pentru Range Rover Evoque 
Coupé cu interior Luna.Pereche de ornamente praguri Union 
Jack, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea pragurilor 
împotriva loviturilor și zgârieturilor. Kituri separate pentru 
modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.

141



87 VPLVS0185PVJ ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE FATA - Coupe

Kit ornamente praguri Union Jack pentru Range Rover Evoque 
Coupé cu interior Ebony Black.Pereche de ornamente praguri 
Union Jack, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 
pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Kituri separate 
pentru modelele Coupé și Evoque, asortate cu interiorul.

177

88 VPLHS0044 SET ORNAMENTE PEDALE, CUTIE AUTOMATA

Finisaj lucios, ușor de montat, pentru pedalier.
Kit pedalier sport pentru Range Rover Evoque și Coupé. 
Îmbunătățește aspectul pedalei de accelerație și înlocuiește 
cauciucul pedalei de frână, la modelele cu transmisie automată.

128

89 VPLHS0045 SET ORNAMENTE PEDALE

Finisaj lucios, ușor de montat, pentru pedalier.
Kit pedalier sport pentru Range Rover Evoque și Coupé. 
Îmbunătățește aspectul pedalei de accelerație și înlocuiește 
cauciucul pedalei de frână și de ambreiaj, la modelele cu 
transmisie manuală

192

90 VPLVS0178 ORNAMENT

SUPORT PENTRU PICIOR, RANGE ROVER EVOQUE LHD

70

91 VPLVS0180 SELECTOR VITEZE ROSU

Îmbunătățiți aspectul habitaclului cu acest selector de viteze 
rotativ, elegant, anodizat, de culoare roșie.
Solicită parte superioară selector de viteze îmbrăcată în piele 
VPLSS0143PVJ.

140

92 VPLSS0142 SELECTOR VITEZE ARGINTIU

Îmbunătățiți aspectul habitaclului cu acest selector de viteze 
rotativ, elegant. Upgrade selector de viteze rotativ și parte 
superioară selector de viteze îmbrăcată în piele, disponibile 
separat.
Ramă selector de viteze rotativ pentru an model 2012 cu motor 
diesel EURO 5.

88

93 VPLSS0143PVJ CAPAC PIELE SELECTOR VITEZE

Îmbunătățiți aspectul habitaclului cu acest selector de viteze 
rotativ, elegant. Upgrade selector de viteze rotativ și parte 
superioară selector de viteze îmbrăcată în piele, disponibile 
separat.
Parte superioară selector de viteze rotativ pentru an model 2012 
cu motor diesel EURO 5.
Ebony Black

28

94 VPLVS0187CAY PADELE SCHIMBARE VITEZE ROSII

- Prelucrate din aluminiu
- Anodizarea asigură o rezistență foarte bună la uzură, de 
culoare roșie
- Lustruite manual, pentru un finisaj premium

458



95 VPLVS0187MMU PADELE SCHIMBARE VITEZE ARGINTII

- Prelucrate din aluminiu
- Finisaj anodizat, care asigură o rezistență foarte bună la uzură

458

96

97 VPLVB0090BAF AUTOCOLANT BRONZ CAPOTA Autocolant capotă motor - bronz 123
98 VPLVB0090CAH AUTOCOLANT ROSU CAPOTA Autocolant capotă motor - rosu 123
99 VPLVB0090LBN AUTOCOLANT GRI CAPOTA Autocolant capotă motor - gri 123

100 VPLVB0090MEN AUTOCOLANT RHODIUM CAPOTA Autocolant capotă motor - rhodium 171
101 VPLVB0090NER AUTOCOLANT ALB CAPOTA Autocolant capotă motor -alb 123
102 VPLVB0090PAB AUTOCOLANT NEGRU CAPOTA Autocolant capotă motor - negru 123

103 VPLVB0091BAF AUTOCOLANT BRONZ STANGA  - Coupé AUTOCOLANT BRONZ STANGA  - Coupé 92

104 VPLVB0091CAH AUTOCOLANT ROSU STANGA  - Coupé AUTOCOLANT ROSU STANGA  - Coupé 92

105 VPLVB0091LBN AUTOCOLANT GRI STANGA - Coupé AUTOCOLANT GRI STANGA - Coupé 92

106 VPLVB0091MEN AUTOCOLANT RHODIUM STANGA - Coupé AUTOCOLANT RHODIUM STANGA - Coupé 128

107 VPLVB0091NER AUTOCOLANT ALB STANGA - Coupé AUTOCOLANT ALB STANGA - Coupé 92

108 VPLVB0091PAB AUTOCOLANT NEGRU STANGA - Coupé AUTOCOLANT NEGRU STANGA - Coupé 128

109 VPLVB0092BAF AUTOCOLANT BRONZ DREAPTA - Coupé AUTOCOLANT BRONZ DREAPTA - Coupé 92

110 VPLVB0092CAH AUTOCOLANT ROSU DREAPTA - Coupé AUTOCOLANT ROSU DREAPTA - Coupé 92

111 VPLVB0092LBN AUTOCOLANT GRI DREAPTA - Coupé AUTOCOLANT GRI DREAPTA - Coupé 92

112 VPLVB0092MEN AUTOCOLANT RHODIUM DREAPTA - Coupé AUTOCOLANT RHODIUM DREAPTA - Coupé 128

113 VPLVB0092NER AUTOCOLANT ALB DREAPTA - Coupé AUTOCOLANT ALB DREAPTA - Coupé 92

114 VPLVB0092PAB AUTOCOLANT NEGRU DREAPTA - Coupé AUTOCOLANT NEGRU DREAPTA - Coupé 92

115 VPLVB0093BAF AUTOCOLANT BRONZ STANGA 5 USI AUTOCOLANT BRONZ STANGA 5 USI 92

116 VPLVB0093CAH AUTOCOLANT ROSU STANGA 5 USI AUTOCOLANT ROSU STANGA 5 USI 128

117 VPLVB0093LBN AUTOCOLANT GRI STANGA 5 USI AUTOCOLANT GRI STANGA 5 USI 128

118 VPLVB0093MEN AUTOCOLANT RHODIUM STANGA 5 USI AUTOCOLANT RHODIUM STANGA 5 USI 128

119 VPLVB0093NER AUTOCOLANT ALB STANGA 5 USI AUTOCOLANT ALB STANGA 5 USI 128

AUTOCOLANTE

  

 * Rețineți că setul complet este format din toate cele 3 componente (capotă, parte stânga, parte dreapta), consultați detaliile de mai jos:

Set pentru 1 vehicul

Capotă

3 uși și 5 uși VPLVB0090 + cod culoare 

Parte stânga 

3 uși VPLVB0091 + cod culoare 

5 uși VPLVB0093 + culoare

Parte dreapta 

3 uși VPLVB0092 + cod culoare

5 uși VPLVB0094 + cod culoare

Coduri de culoare: alb (NER), argintiu (MEN), negru (PAB), gri (LBN), bronz (BAF), roșu (CAH)

Exemplu pentru 3 uși, culoare albă, set pentru un vehicul: VPLVB0090NER, VPLVB0091NER, VPLVB0092NER.



120 VPLVB0093PAB AUTOCOLANT NEGRU STANGA 5 USI AUTOCOLANT NEGRU STANGA 5 USI 128

121 VPLVB0094BAF AUTOCOLANT BRONZ DREAPTA 5 USI AUTOCOLANT BRONZ DREAPTA 5 USI 92

122 VPLVB0094CAH AUTOCOLANT ROSU DREAPTA 5 USI AUTOCOLANT ROSU DREAPTA 5 USI 92

123 VPLVB0094LBN AUTOCOLANT GRI DREAPTA 5 USI AUTOCOLANT GRI DREAPTA 5 USI 128

124 VPLVB0094MEN AUTOCOLANT RHODIUM DREAPTA 5 USI AUTOCOLANT RHODIUM DREAPTA 5 USI 128

125 VPLVB0094NER AUTOCOLANT ALB DREAPTA 5 USI AUTOCOLANT ALB DREAPTA 5 USI 128

126 VPLVB0094PAB AUTOCOLANT NEGRU DREAPTA 5 USI AUTOCOLANT NEGRU DREAPTA 5 USI 128

127 VPLVR0085 SET BARE LONGITUDINALE, ARGINTIU

Barele longitudinale si barele transversale sunt necesare pentru 
utilizarea tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. 
Bare transversale sunt disponibile separat. 
Sarcină maximă admisă 75 kg. Înălțime vehicul, dacă sunt 
montate: Range Rover Evoque 1640 mm/Range Rover Evoque 
Coupé 1609 mm.
Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra 
antenei pentru satelit să afecteze calitatea semnalului 
recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și 
de navigație prin satelit, dacă există în dotare.

591

128 VPLVR0086 SET BARE LONGITUDINALE, NEGRU

Barele longitudinale si barele transversale sunt necesare pentru 
utilizarea tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. 
Bare transversale sunt disponibile separat.  
Sarcină maximă admisă 75 kg. Înălțime vehicul, dacă sunt 
montate: Range Rover Evoque 1640 mm/Range Rover Evoque 
Coupé 1609 mm.
Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra 
antenei pentru satelit să afecteze calitatea semnalului 
recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și 
de navigație prin satelit, dacă există în dotare.

591

129 VPLVR0087 SET ORNAMENTE LONGITUDINALE, NEGRU

Suporti finisaj - negru . Kit capete bare longitudinale, necesar 
pentru vehiculele cu plafon din tablă. Pentru utilizare împreună 
cu kitul de bare longitudinale negre - VLPVR0086 . Bare 
transversale disponibile separat. Barele longitudinale si barele 
transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor 
Land Rover cu montare pe plafon.

249

130 VPLVR0088 SET ORNAMENTE LONGITUDINALE, ARGINTIU

Suporti finisaj - argintiu. Kit capete bare longitudinale, necesar 
pentru vehiculele cu plafon din tablă. Pentru utilizare împreună 
cu kitul de bare longitudinale argintii - VLPVR0085.
Bare transversale disponibile separat. Barele longtudinale, 
barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor 
accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon.

249

131 VPLVR0089 SET ORNAMENTE BARE, ARGINTIU - plafon panoramic

Suporti finisaj - argintiu. Kit capete bare longitudinale, necesar 
pentru vehiculele cu plafon panoramic, din sticlă. Pentru utilizare 
împreună cu kitul de bare longitudinale argintii - 
VLPVR0085.Bare transversale disponibile separat. Barele 
longitudinale si  barele transversale sunt necesare pentru 
utilizarea tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon.

149



132 VPLVR0090 SET ORNAMENTE BARE, NEGRU - plafon panoramic

Suporti finisaj - negru. Kit capete bare longitudinale, necesar 
pentru vehiculele cu plafon panoramic, din sticlă. Pentru utilizare 
împreună cu kitul de bare longitudinale negre - 
VLPVR0086.Bare transversale disponibile separat. Barele 
longitudinale, barele transversale sunt necesare pentru utilizarea 
tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon.

149

133 VPLVR0073 SET BARE TRANSVERSALE EVOQUE

Kit bare transversale argintii, pentru modelele cu bare 
longitudinale. Sarcină maximă admisă 71,8kg.
Profil aerodinamic, proiectat pentru minimizarea rezistenței la 
înaintare și zgomotului. Cu antifurt, pentru securitate, și profil în 
T, pentru utilizarea accesoriilor Land Rover cu montare pe 
plafon. Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare 
pentru utilizarea tuturor accesoriilor Range Rover Evoque și 
Coupé cu montare pe plafon.
Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra 
antenei pentru satelit, să afecteze calitatea semnalului 
recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și 
de navigație prin satelit, dacă există în dotare.

273

134 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

353

135 VPLVR0062 CUTIE PORTBAGAJ

Are o capacitate de 440 de litri și 75 kg și un suport solid, pentru 
montarea ușoară și rapidă pe barele transversale.
Se poate deschide de pe ambele părți. Cu încuietoare, pentru 
securitate. Dimensiuni exterioare: 1.750mm lungime, 820mm 
lățime, 450mm înălțime. Volum 410 litri. Barele longitudinale și 
barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor 
accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon.
Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra 
antenei pentru satelit, să afecteze calitatea semnalului 
recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și 
de navigație prin satelit, dacă există în dotare.

539

136 VPLVR0096 SISTEM RIDICARE CUTIE BAGAJE
Sistem universal de ridicare și încărcare.
Ajutor pentru ridicarea accesoriilor de pe plafon 137



137 VPLRR0159 PORTBAGAJ

Acest sistem de amarare flexibil permite transportul unei mase 
maxime de 75 kg.
Sarcină utilă 62,6 kg.Barele longitudinale și barele transversale 
sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land Rover 
cu montare pe plafon.

504

138 LR006849 DISPOZITIV TRANSPORT SCHIURI

Acesta este un suport pentru schiuri/snowboard, cu încuietoare, 
pentru 4 perechi de schiuri sau 2 snowboard-uri și dispune de 
șine de culisare, pentru o încărcare ușoară. Are o sarcină 
maximă admisă de 36 kg.
Cu încuietoare, pentru securitate. Permite transportul a 4 perechi 
de schiuri sau 2 snowboarduri. Cu șine de culisare, pentru o 
încărcare ușoară. Sarcină utilă 36kg.

206

139 VPLFR0091 SUPORT BICICLETA

Suport pentru biciclete blocabil, proiectat pentru transportul unei 
singure biciclete, maximum 20 kg.  Barele longitudinale și barele 
transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor 
Land Rover cu montare pe plafon.
Barele longitudinale și barele transversale permit montarea a 
maximum două suporturi pentru biciclete. Este posibil ca 
obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru 
satelit, să afecteze calitatea semnalului recepționat de vehicul și 
să influențeze negativ sistemul audio și de navigație prin satelit, 
dacă există în dotare.

157

140 VUB503160 INELE SUPLIMENTARE PORTBAGAJ

Cârligele de amarare asigură o soluție de fixare flexibilă la 
utilizarea barelor transversale și a longitudinale.
Pentru utilizarea șinelor în T pe barele longitudinale și barele 
transversale

83

141 CAR500010 CHINGA ASIGURARE BAGAJE - 5M

Această chingă utilă cu clichet permite fixarea bagajelor la 
utilizarea portbagajului de plafon.
Chingă pentru fixarea obiectelor pe barele transversale și pe 
portbagaj

20

142 VPLVT0167 CARLIG REMORCA Ansamblu carlig de remorcare de tip gât de lebăda 280

143 VPLVT0102 VEZI VPLVT0167 340



144 VPLVT0166 CARLIG REMORCA, DEMONTARE RAPIDA

Detașabilă
Ansamblu carlig remorca pentru Range Rover Evoque , cu 
sistem detașabil.

655

145 VPLVT0100 VEZI VPLVT0166 643

146 VPLVT0101 VEZI VPLVT0170 340

147 VPLVT0170 CARLIG REMORCA

Cârlig de tractare cu flanșă
Ansamblu bară de tractare pentru Range Rover Evoque an 
model 2013, cu sistem de cârlig prins cu șurub.

295

148 VPLHT0060 ADAPTOR 13 PINI - 7 PINI

Adaptor conexiune priză pentru tractare, care asigură conversia 
prizei cu 13 pini la 12N 12S. Asigură alimentarea cu tensiune a 
tuturor lămpilor spate și echipamentelor interioare ale remorcii, 
dacă este cazul.
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, VPLHT0061. Compatibil cu placa de iluminare - cod 
reper STC8153.

115

149 VPLHT0061 PRIZA REMORCA 13 PINI

Kit priză cu 13 pini, cu toate prinderile. Pentru UK/Europa, LHD 
și RHD. Bara de tractare nu este inclusă.
Priză de tip european pentru tractare, care permite alimentarea 
electrică a întregului sistem de iluminare spate și a 
echipamentelor interioare ale remorcii.

212

150 VPLVT0064 ADAPTOR 13 PINI - 7 PINI

Adaptor conexiune priză pentru tractare, care asigură conversia 
prizei cu 13 pini la 12N
Solicită utilizarea unei prize pentru tractare cu 14 pini, cod reper 
VPLHT0061.

55

151 STC8153 GRUP LUMINI SUPORT BICICLETA 81



152 VPLVR0067 SUPORT TRANSPORT 2 BICICLETE

Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractate, versiune 
pentru 2 biciclete.
 - Poate fi îndepărtat de vehicul, pentru a permite accesul la 
hayon
- Dispune de mecanism de fixare/eliberare rapidă.  
 - Fabricat din aluminiu și alte materiale ușoare. 
 - Include sistem de iluminare și suport pentru numărul de 
înmatriculare.  
 - Cu antifurt. 
 - Suportul poate fi rabatat/poate culisa, pentru a asigura o 
depozitare ușoară dacă nu este utilizat.
 - Inscripționat Land Rover. Sarcină utilă max. 40 kg - suport 
pentru 2 biciclete. 

607

153 VPLVR0069 SUPORT TRANSPORT 3 BICICLETE

Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractate, versiune 
pentru 3 biciclete.
 - Poate fi îndepărtat de vehicul, pentru a permite accesul la 
hayon
- Dispune de mecanism de fixare/eliberare rapidă.  
 - Fabricat din aluminiu și alte materiale ușoare. 
 - Include sistem de iluminare și suport pentru numărul de 
înmatriculare.  
 - Cu antifurt. 
 - Suportul poate fi rabatat/poate culisa, pentru a asigura o 
depozitare ușoară dacă nu este utilizat.
 - Inscripționat Land Rover. Sarcină utilă max. 51 kg - suport 
pentru 3 biciclete.  

737

154 VPLVW0070 SET PIULITE ROATA
Set de 20 de piulițe de roată, potrivite în special pentru jantele 
din aliaj ușor, cu finisaj negru lucios. 267

155 VPLVW0072 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.

94

156 LR001381 PIULITA ROATA
Kit piulițe roată, cu antifurt - argintii. Set 4 bucati piulite si o cheie

3



157 LR089428 ORNAMENT CENTRAL ROATA
Capac central cu sigla Range Rover. Finisaj lustruit, lucios

13

158 LR027663 SET CAPACE VALVA

Este disponibilă o gamă exclusivă de capace de valvă elegante, 
cu sigla Land Rover, Range Rover sau cu design Union Jack. 
Asigură o notă subtilă de eleganță
Set de 4 - capace de valvă cu sigla Range Rover.

25

159 LR027664 SET CAPACE VALVA

Este disponibilă o gamă exclusivă de capace de valvă elegante, 
cu sigla Land Rover, Range Rover sau cu design Union Jack. 
Asigură o notă subtilă de eleganță
Set de 4 capace de valvă, cu sigla Union Jack

33

160 LR027666 SET CAPACE VALVA

Este disponibilă o gamă exclusivă de capace de valvă elegante, 
cu sigla Land Rover, Range Rover sau cu design Union Jack. 
Asigură o notă subtilă de eleganță
Set de 4 capace de valvă cu sigla  Black Union Jack.

25

161 VPLVW0077 MANOMETRU PRESIUNE ANVELOPE

Manometru digital pentru presiunea în anvelope.
Salvează presiunea recomandată și dispune de o duză specială, 
care se rotește 360° pentru a se fixa pe valva anvelopei, de 
lampă LED, indicator de măsurare a grosimii profilului, scară de 
măsurare în psi, bari, kpa, Kg/Cm2 și de cutie de depozitare.

37

162 LR005169 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 față. 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. Disponibil 
numai pentru anvelope 225/65R17. Numai pentru roțile din față. 
Jante 17".

360

163 VPLSW0079 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 față. 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 235/60 R18, 235/55 R19 și 254/45 R20. Numai pentru 
roțile din față. Jante 18"-20".

689



164 VPLVW0073 SISTEM ADERENTA ZAPADA

Pentru utilizare pe drumuri acoperite de zăpadă.
Ajutor pentru tracțiune destinat vehiculelor cu tracțiune pe față 
sau integrală.

121

165 VPLVP0065 SET APARATORI NOROI FATA

Îmbunătățiți și protejați un Range Rover Evoque și Coupé, cu 
apărători de noroi față pentru modelele SE, SE Plus, Pure și 
HSE.
Apărătorile de noroi elegante protejează împotriva împroșcării și 
asigură protecția suprafețelor vopsite.
Pereche față.

87

166 VPLVP0066 SET APARATORI NOROI FATA

Îmbunătățiți și protejați un Range Rover Evoque, cu apărători de 
noroi față.
Apărătorile de noroi elegante protejează împotriva împroșcării și 
asigură protecția suprafețelor vopsite. Compatibile cu modelele 
HSE Dynamic, Autobiography & Autobiography Dynamic 

87

167 VPLVP0069 SET APARATORI NOROI SPATE

Îmbunătățiți și protejați un Range Rover Evoque și Coupé, cu 
apărători de noroi spate pentru modelelePure, SE, SE Plus si 
HSE.
Apărătorile de noroi elegante protejează împotriva împroșcării și 
asigură protecția suprafețelor vopsite.
Pereche spate.

87

168 VPLVP0070 SET APARATORI NOROI SPATE

Îmbunătățiți și protejați un Range Rover Evoque, cu apărători de 
noroi spate. Compatibil cu modelele HSE Dynamic, 
Autobiography si Autobiography Dynamic
Apărătorile de noroi elegante protejează împotriva împroșcării și 
asigură protecția suprafețelor vopsite.

87

169 VPLSW0066 SOLUTIE CURATAT JANTE, 500ML

Formula de înaltă performanță a soluției de curățat jantele este 
concepută special pentru vehiculele Land Rover și permite 
îndepărtarea depunerilor de praf de frână, fără a afecta 
componentele adiacente ale roților sau sistemului de frânare. 
Aceasta este singura soluție de curățat jantele disponibilă 
aprobată de JLR, conform cerințelor noastre tehnice exacte. Nu 
este disponibilă în SUA/Canada. Disponibilă în 2 formule de 
ambalare: spray de 500 ml, destinat vânzării către clienți, și 
bidon de 5 litri, destinat utilizării de către dealeri.
Formulă specială Autoglym pentru vehiculele Land Rover. 
Îndepărtează praful de frână și murdăria și mențin jantele din 
aliaj ușor ca noi.
A se utiliza împreună cu peria de curățat jantele.

13

170 VPLDW0068 PERIE JANTE 18



171 VPLDW0067 SOLUTIE CURATAT JANTE, 5L

Formula de înaltă performanță a soluției de curățat jantele este 
concepută special pentru vehiculele Land Rover și permite 
îndepărtarea depunerilor de praf de frână, fără a afecta 
componentele adiacente ale roților sau sistemului de frânare. 
Aceasta este singura soluție de curățat jantele disponibilă 
aprobată de JLR, conform cerințelor noastre tehnice exacte. Nu 
este disponibilă în SUA/Canada. Disponibilă în 2 formule de 
ambalare: spray de 500 ml, destinat vânzării către clienți, și 
bidon de 5 litri, destinat utilizării de către dealeri.

37

172 LR028119 JANTA ALIAJ 19"- STIL 5
Jantă 8,0J x 19 in., aliaj ușor, numai Range Rover Evoque și 
Coupé, numai jantă. Model 10 spite.
Cu finisaj diamantat.

716

173 LR084670 JANTA ALIAJ 19"- STIL 103 10 SPITE - STIL 103 716

174 LR044301 vezi LR048428 691

175 LR048428 JANTA ALIAJ 19" 691

176 LR024426 vezi LR048433 807

177 LR048433 JANTA ALIAJ 20" - Stil 7 

Jantă 8,0J x 20 in., aliaj ușor, numai Range Rover Evoque și 
Coupé, numai jantă.
Finisaj cromat închis

807



178 LR072432 JANTA ALIAJ 20" - Stil 601 JANTA ALIAJ 20" - 6 spite . Stil 601 968

179 LR054049 JANTA ALIAJ 20"- STIL 8

Jantă 8,0J x 19 in., forjată, aliaj ușor, numai Range Rover 
Evoque și Coupé, numai jantă. Model 9 spite.
Finisaj lustruit.
 

866

180 VPLVW0074 JANTA ALIAJ 20" - STIL 901, CU FINISAJ ALB
Jantă 8,0J x 19 in., forjată, aliaj ușor, numai Range Rover 
Evoque și Coupé, numai jantă.
Finisaj alb

514

181 VPLVW0075 JANTA ALIAJ 20" -STIL 901, CU FINISAJ "Technical Grey"

Jantă cu 9 spițe, forjată, din aliaj ușor, numai jantă.
Finisaj Technical Grey. Anvelope recomandate 245/45 R20 
103V

569

182 VPLVW0071 vezi VPLVW0094 782

183 VPLVW0094 JANTA ALIAJ 20"  -STIL 901, CU FINISAJ "GLOSS BLACK"

Jantă 8,0J x 19 in., forjată, aliaj ușor, numai Range Rover 
Evoque și Coupé, numai jantă. Anvelope recomandate : 
245/45/R20 99V
Finisaj negru lucios.

782

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.

Nota : Imaginile au doar caracter informativ

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.


