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VPLEB0438
SIGLĂ NEGRU MAT CAPOTĂ 

MOTOR

Îmbunătățiți aspectul modelului Range Rover Defender, cu această siglă negru mat de pe capota 

motorului. Include autocolant și 2 inserții cu inscripția „90” sau „110”, pentru aplicare în funcție de 

tipul caroseriei. Pentru 90 și 110.

126 € 0,5 37 € 163 €

VPLEP0433 BARE LATERALE LUCIOASE - 90

Barele laterale lucioase, din aluminiu, îmbunătățesc stilul off-road și completează designul exterior 

al vehiculului, oferind în același timp o protecție suplimentară ușilor și pragurilor, în timpul 

deplasării în off-road. Numai pentru 90. Nu sunt compatibile cu scara laterală fixă. REȚINEȚI: barele 

laterale nu trebuie utilizate pe post de scări laterale. Montarea barelor laterale poate limita 

capacitățile vehiculului în off road.

906 € 1,5 111 € 1.017 €

VPLEP0434 BARE LATERALE LUCIOASE - 110

Barele laterale lucioase, din aluminiu, îmbunătățesc stilul off-road și completează designul exterior 

al vehiculului, oferind în același timp o protecție suplimentară ușilor și pragurilor, în timpul 

deplasării în off-road. Numai pentru 110. Nu sunt compatibile cu scara laterală fixă sau scările 

laterale retractabile. REȚINEȚI: barele laterale nu trebuie utilizate pe post de scări laterale. 

Montarea barelor laterale poate limita capacitățile vehiculului în off road.

984 € 1,5 111 € 1.095 €

VPLEP0391 SCĂRI LATERALE FIXE - 90

Scările laterale fixe reprezintă un upgrade apreciat, ajută la intrarea și ieșirea din vehicul și asigură 

acestuia un aspect off-road robust. Scările sunt realizate din țeavă de aluminiu de culoare negru 

satinat, cu trepte metalice turnate, de culoare argintie, cu protecție din cauciuc de culoare neagră. 

Se remarcă prin designul cu striații ștanțate în cauciuc, specific Land Rover Defender, care 

completează striațiile de pe capota motorului. Cu o scară pe fiecare parte, modelul Land Rover 

Defender 90 dispune de o sarcină utilă de 270 kg pe fiecare parte a vehiculului. Numai pentru 90. 

Modelul 90 dispune de 2 o treaptă pe fiecare parte. Nu sunt compatibile cu barele laterale luciase. 

Montarea scărilor laterale poate limita capacitățile vehiculului în teren accidentat.

1.001 € 1,5 111 € 1.112 €

VPLEP0392 SCĂRI LATERALE FIXE - 110

Scările laterale fixe reprezintă un upgrade apreciat, ajută la intrarea și ieșirea din vehicul și asigură 

acestuia un aspect off-road robust. Scările sunt realizate din țeavă de aluminiu de culoare negru 

satinat, cu trepte metalice turnate, de culoare argintie, cu protecție din cauciuc de culoare neagră. 

Se remarcă prin designul cu striații ștanțate în cauciuc, specific Land Rover Defender, care 

completează striațiile de pe capota motorului. Cu 2 scări pe fiecare parte, modelul Land Rover 

Defender 110 dispune de o sarcină utilă de 270 kg pe fiecare parte a vehiculului și de maxim 135 kg 

pe fiecare treaptă individuală. Numai pentru 110. Modelul 110 dispune de 2 trepte pe fiecare 

parte. Nu sunt compatibile cu scările laterale retractabile sau cu barele laterale lucioase. Montarea 

scărilor laterale poate limita capacitățile vehiculului în teren accidentat.

1.080 € 1,5 111 € 1.191 €

VPLEAFP001

CADRU PROTECȚIE ÎN FORMĂ DE 

A - PENTRU VEHICULELE CU 

CAMERE VIDEO PERIMETRALE 3D

Cadrul de protecție în formă de A asigură o protecție îmbunătățită părții din față a vehiculului. 

Fabricat din plastic rezistent, de înaltă calitate, cu finisaj de culoare antracit, completează aspectul 

vehiculului, pentru un aspect off-road robust. Testat riguros, pentru a respecta reglementările de 

protecție a pietonilor. Pentru 90 și 110. Pentru vehiculele cu camere video perimetrale 3D. Include 

suport număr de înmatriculare. Nu este compatibil cu sistemul de protecție pentru expediții, bull 

bar sau troliu electric cu telecomandă și kit de montare troliu.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,0 222 €

VPLEP0436
SCUT INFERIOR DE PROTECȚIE 

FAȚĂ

Un scut inferior de protecție față robust, cu o grosime de 5 mm, realizat din aluminiu anodizat, cu 

finisaj lucios, asigură protecția părții inferioare a barei de protecție față și a radiatorului, la 

deplasarea în off-road. Scutul inferior de protecție față este ranforsat și de ansamblul de fixare, 

care îmbunătățește protecția oferită. Asigură un acces ușor la inelul de remorcare, care facilitează 

eliberarea vehiculului împotmolit. Testat cu rigurozitate, pentru a respecta toate reglementările de 

protecție a pietonilor, scutul inferior de protecție dispune de tratament anticoroziv integral și 

îmbunătățit, pentru a face față condițiilor dificile Pentru 90 și 110.

816 € 2,0 148 € 964 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-styling/vpleb0438-matte-black-bonnet-decal/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-styling/vplep0433-bright-side-tubes-90/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-styling/vplep0434-bright-side-tubes-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-styling/vplep0391-fixed-side-steps-90/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-styling/vplep0392-fixed-side-steps-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vpleafp001-a-frame-protection-bar-for-vehicles-with-3d-surround-camera/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0436-front-undershield/#tertiary-tabs
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VPLECQR000
KIT DE PROTECȚIE CAROSERIE CU 

STRIAȚII - 110

Kitul de protecție caroserie cu striații este ideal pentru protejarea suprafețelor vopsite împotriva 

zgârieturilor. Fabricat din plastic rezistent, de înaltă calitate, cu o grosime de 3 mm și finisaj de 

culoare antracit, cu design striat. Completează protecția pentru capotă striată, disponibilă pentru 

toate modelele și reprezintă un element specific modelelor Land Rover Defender. Kitul include 

elemente pentru capacele oglinzilor, pasajele roților, colțurile spate și bara spate a vehiculului. 

Numai pentru 110. Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu protecții pasaje de roată.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

1,1 81 €

VPLECQR001
KIT DE PROTECȚIE CAROSERIE CU 

STRIAȚII - 90

Kitul de protecție caroserie cu striații este ideal pentru protejarea suprafețelor vopsite împotriva 

zgârieturilor. Fabricat din plastic rezistent, de înaltă calitate, cu o grosime de 3 mm și finisaj de 

culoare antracit, cu design striat. Completează protecția pentru capotă striată, disponibilă pentru 

toate modelele și reprezintă un element specific modelelor Land Rover Defender. Kitul include 

elemente pentru capacele oglinzilor, pasajele roților, colțurile spate și bara spate a vehiculului. 

Numai pentru 90. Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu protecții pasaje de roată.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

0,7 52 €

VPLEP0419

KIT DE PROTECȚIE CAROSERIE CU 

STRIAȚII - PENTRU VEHICULELE 

CU PROTECȚIE PASAJE DE ROATĂ

Kitul de protecție caroserie cu striații este ideal pentru protejarea suprafețelor vopsite împotriva 

zgârieturilor. Fabricat din plastic rezistent, de înaltă calitate, cu o grosime de 3 mm și finisaj de 

culoare antracit, cu design striat. Completează protecția pentru capotă striată, disponibilă pentru 

toate modelele și reprezintă un element specific modelelor Land Rover Defender. Kitul include 

elemente pentru capacele oglinzilor, colțurile spate și bara spate a vehiculului. Pentru 90 și 110. 

Pentru vehiculele echipate deja cu protecții pasaje de roată.

267 € 1,1 81 € 349 €

VPLEP0435 PRIZĂ DE AER PE PLAFON

Ideală la deplasarea în condiții de praf și nisip, priza de aer pe plafon asigură protecția motorului, 

prin admisia aerului mai curat dintr-o poziție mai ridicată, deasupra capotei motorului, reducând 

astfel cantitatea de particule de praf care ajunge în filtrul de aer. Fabricată din plastic rezistent, de 

înaltă calitate, vopsită în culoarea antracit, se fixează pe stâlpul parbrizului și utilizează prinderile 

existente ale prizei de aer. Pentru 90 și 110. REȚINEȚI: Priza de aer de pe plafon nu îmbunătățește 

capacitățile de trecere a vadului ale vehiculului peste valoarea standard de 900 mm.

689 € 1,1 81 € 770 €

VPLEP0381
PROTECȚIE PASAJE DE ROATĂ - 

90

Oferind o protecție suplimentară și îmbunătățind robustețea exteriorului vehiculului, protecția 

pentru pasajele de roată este fabricată din plastic rezistent, de înaltă calitate, de culoare antracit. 

Ușor de montat, sunt ideale pentru protejarea pasajelor de roată în tipul deplasărilor în off-road. 

Numai pentru 90.

628 € 1,1 81 € 709 €

VPLEP0379
PROTECȚIE PASAJE DE ROATĂ - 

110

Oferind o protecție suplimentară și îmbunătățind robustețea exteriorului vehiculului, protecția 

pentru pasajele de roată este fabricată din plastic rezistent, de înaltă calitate, de culoare antracit. 

Ușor de montat, sunt ideale pentru protejarea pasajelor de roată în tipul deplasărilor în off-road. 

Numai pentru 110.

628 € 1,1 81 € 709 €

VPLEP0447
ORNAMENT LUCIOS MARGINE 

PORTBAGAJ

Ornamentul din inox pentru marginea portbagajului protejează bara de protecție împotriva 

loviturilor și zgârieturilor, în timpul încărcării și descărcării vehiculului și împotriva frecării în timpul 

deplasării în off-road. Pentru 90 și 110.

283 € 0,1 7 € 290 €

VPLEP0387
APĂRĂTORI DE NOROI CLASICE 

FAȚĂ

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent pentru reducerea împroșcării și îmbunătățirea 

protecției suprafețelor vopsite împotriva murdăriei. Aceste apărători de noroi clasice, mai mari, 

flexibile, completează designul exteriorului vehiculului și reprezintă un element specific modelelor 

Land Rover Defender. Pentru 90 și 110. Disponibile sub formă de set pentru partea din față. Nu 

sunt compatibile cu apărătorile de noroi față.

99 € 0,8 59 € 159 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplecqr000-chequer-body-protection-kit-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplecqr001-chequer-body-protection-kit-90/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0419-chequer-body-protection-kit-for-vehicles-with-wheel-arch-protection/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0435-raised-air-intake/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0381-wheel-arch-protection-90/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0379-wheel-arch-protection-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0447-bright-rear-scuff-plate/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0387-front-classic-mudflaps/#tertiary-tabs
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VPLEP0388
APĂRĂTORI DE NOROI CLASICE 

SPATE

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent pentru reducerea împroșcării și îmbunătățirea 

protecției suprafețelor vopsite împotriva murdăriei. Aceste apărători de noroi clasice, mai mari, 

flexibile, cu sigla Land Rover, completează designul exteriorului vehiculului și reprezintă un element 

specific modelelor Land Rover Defender. Pentru 90 și 110. Disponibile sub formă de set pentru 

partea din spate. Nu sunt compatibile cu apărătorile de noroi spate.

99 € 0,6 44 € 144 €

VPLEP0389 APĂRĂTORI DE NOROI FAȚĂ

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent pentru reducerea împroșcării și îmbunătățirea 

protecției suprafețelor vopsite împotriva murdăriei, completând în același timp designul exterior al 

vehiculului. Pentru 90 și 110. Disponibile sub formă de set pentru partea din față. Nu sunt 

compatibile cu apărătorile de noroi clasice față.

84 € 0,8 59 € 143 €

VPLEP0390 APĂRĂTORI DE NOROI SPATE

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent pentru reducerea împroșcării și îmbunătățirea 

protecției suprafețelor vopsite împotriva murdăriei, completând în același timp designul exterior al 

vehiculului. Pentru 90 și 110. Disponibile sub formă de set pentru partea din spate. Nu sunt 

compatibile cu apărătorile de noroi clasice spate.

84 € 0,6 44 € 128 €

VPLEFEP003

SISTEM DE PROTECȚIE FAȚĂ 

PENTRU EXPEDIȚII - PENTRU 

VEHICULELE FĂRĂ SCUT INFERIOR 

DE PROTECȚIE FAȚĂ, CU CAMERE 

VIDEO PERIMETRALE 3D

Pentru cea mai bună protecție, sistemul de protecție față pentru expediții îmbunătățește bara din 

față, oferind o protecție robustă părții din față a vehiculului și îmbunătățește garda la sol în off-

road. Sistemul include cadru protecție premium în formă de A, cu ornament Ceres Silver satinat 

atrăgător și parte inferioară, colțuri ridicate și scut inferior de protecție față, dacă este cazul. Testat 

riguros, pentru a respecta reglementările de protecție a pietonilor. Acest kit include:scut inferior de 

protecție față, ramă cameră, cadru de protecție premium în formă de A, colțuri ridicate și suport 

număr de înmatriculare. Pentru 90 și 110. Pentru vehiculele fără scut inferior de protecție față, cu 

camere video perimetrale 3D. Nu este compatibil cu vehiculele echipate deja cu cadru de protecție 

în formă de A, scut inferior de protecție față, bull bar sau troliu electric cu telecomandă.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

8,3 614 €

VPLWS0475 PEDALIER METALIC LUCIOS

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

habitaclului. Fabricate din inox gravat și lustruit, cu prinderi ascunse, pentru o finisare perfectă. 

Pentru 90 și 110. Toate cu excepția X.

141 € 0,1 7 € 149 €

LR131467
ORNAMENT ILUMINAT PRAG, 

EBONY - 90, PARTE STÂNGA

Ornamente praguri uși față șofer și pasager, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 

pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Aceste ornamente din inox pentru praguri sunt 

asortate cu habitaclul vehiculului, pentru a asigura un aspect premium și un finisaj durabil. Cu sigla 

„Defender” gravată, care se iluminează subtil la deschiderea ușilor față, cu tehnologie cu LED, 

pentru un consum redus de energie, o utilizare în siguranță și o durată îndelungată de exploatare. 

Numai pentru 90. Pentru vehicule cu ornamente interioare Ebony. Disponibil individual. Disponibile 

numai ca pereche pentru partea din față.

230 € 0,2 15 € 245 €

LR131475
ORNAMENT ILUMINAT PRAG, 

EBONY - 90, PARTE DREAPTA

Ornamente praguri uși față șofer și pasager, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 

pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Aceste ornamente din inox pentru praguri sunt 

asortate cu habitaclul vehiculului, pentru a asigura un aspect premium și un finisaj durabil. Cu sigla 

„Defender” gravată, care se iluminează subtil la deschiderea ușilor față, cu tehnologie cu LED, 

pentru un consum redus de energie, o utilizare în siguranță și o durată îndelungată de exploatare. 

Numai pentru 90. Pentru vehicule cu ornamente interioare Ebony. Disponibil individual. Disponibile 

numai ca pereche pentru partea din față.

230 € 0,2 15 € 245 €

LR131466
ORNAMENT ILUMINAT PRAG, 

LUNAR - 90, PARTE STÂNGA

Ornamente praguri uși față șofer și pasager, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 

pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Aceste ornamente din inox pentru praguri sunt 

asortate cu habitaclul vehiculului, pentru a asigura un aspect premium și un finisaj durabil. Cu sigla 

„Defender” gravată, care se iluminează subtil la deschiderea ușilor față, cu tehnologie cu LED, 

pentru un consum redus de energie, o utilizare în siguranță și o durată îndelungată de exploatare. 

Numai pentru 90. Pentru vehicule cu ornamente interioare Lunar. Disponibil individual. Disponibile 

numai ca pereche pentru partea din față.

230 € 0,2 15 € 245 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0388-rear-classic-mudflaps/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0389-front-mudflaps/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplep0390-rear-mudflaps/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/exterior/exterior-protection/vplefep003-front-expedition-protection-system-for-vehicles-without-front-undershield/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/vplws0475-bright-metal-pedals/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/lr131467-ebony-illuminated-sill-treadplate-90-left-side/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/lr131475-ebony-illuminated-sill-treadplate-90-right-side/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/lr131466-lunar-illuminated-sill-treadplate-90-left-side/#tertiary-tabs
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LR131474
ORNAMENT ILUMINAT PRAG, 

LUNAR - 90, PARTE DREAPTA

Ornamente praguri uși față șofer și pasager, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 

pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Aceste ornamente din inox pentru praguri sunt 

asortate cu habitaclul vehiculului, pentru a asigura un aspect premium și un finisaj durabil. Cu sigla 

„Defender” gravată, care se iluminează subtil la deschiderea ușilor față, cu tehnologie cu LED, 

pentru un consum redus de energie, o utilizare în siguranță și o durată îndelungată de exploatare. 

Numai pentru 90. Pentru vehicule cu ornamente interioare Lunar. Disponibil individual. Disponibile 

numai ca pereche pentru partea din față.

230 € 0,2 15 € 245 €

LR131463
ORNAMENT ILUMINAT PRAG, 

EBONY - 110, PARTE STÂNGA

Ornamente praguri uși față șofer și pasager, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 

pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Aceste ornamente din inox pentru praguri sunt 

asortate cu habitaclul vehiculului, pentru a asigura un aspect premium și un finisaj durabil. Cu sigla 

„Defender” gravată, care se iluminează subtil la deschiderea ușilor față, cu tehnologie cu LED, 

pentru un consum redus de energie, o utilizare în siguranță și o durată îndelungată de exploatare. 

Numai pentru 110. Pentru vehicule cu ornamente interioare Ebony. Disponibil individual. 

Disponibile numai ca pereche pentru partea din față.

230 € 0,2 15 € 245 €

LR131471
ORNAMENT ILUMINAT PRAG, 

EBONY - 110, PARTE DREAPTA

Ornamente praguri uși față șofer și pasager, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 

pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Aceste ornamente din inox pentru praguri sunt 

asortate cu habitaclul vehiculului, pentru a asigura un aspect premium și un finisaj durabil. Cu sigla 

„Defender” gravată, care se iluminează subtil la deschiderea ușilor față, cu tehnologie cu LED, 

pentru un consum redus de energie, o utilizare în siguranță și o durată îndelungată de exploatare. 

Numai pentru 110. Pentru vehicule cu ornamente interioare Ebony. Disponibil individual. 

Disponibile numai ca pereche pentru partea din față.

230 € 0,2 15 € 245 €

LR131462
ORNAMENT ILUMINAT PRAG, 

LUNAR - 110, PARTE STÂNGA

Ornamente praguri uși față șofer și pasager, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 

pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Aceste ornamente din inox pentru praguri sunt 

asortate cu habitaclul vehiculului, pentru a asigura un aspect premium și un finisaj durabil. Cu sigla 

„Defender” gravată, care se iluminează subtil la deschiderea ușilor față, cu tehnologie cu LED, 

pentru un consum redus de energie, o utilizare în siguranță și o durată îndelungată de exploatare. 

Numai pentru 110. Pentru vehicule cu ornamente interioare Lunar. Disponibil individual. 

Disponibile numai ca pereche pentru partea din față.

230 € 0,2 15 € 245 €

LR131470
ORNAMENT ILUMINAT PRAG, 

LUNAR - 110, PARTE DREAPTA

Ornamente praguri uși față șofer și pasager, pentru un plus de eleganță și pentru protejarea 

pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. Aceste ornamente din inox pentru praguri sunt 

asortate cu habitaclul vehiculului, pentru a asigura un aspect premium și un finisaj durabil. Cu sigla 

„Defender” gravată, care se iluminează subtil la deschiderea ușilor față, cu tehnologie cu LED, 

pentru un consum redus de energie, o utilizare în siguranță și o durată îndelungată de exploatare. 

Numai pentru 110. Pentru vehicule cu ornamente interioare Lunar. Disponibil individual. 

Disponibile numai ca pereche pentru partea din față.

230 € 0,2 15 € 245 €

VPLES0572PVJ ORNAMENT PORTBAGAJ - EBONY

Fabricat din inox, ornamentul asigură portbagajului un finisaj premium argintiu lucios și protejează 

masca portbagajului împotriva zgârieturilor și loviturilor în timpul încărcării și descărcării. Disponibil 

cu ramă Ebony, pentru a se asorta cu habitaclul vehiculului. Pentru 90 și 110.

314 € 0,1 7 € 321 €

VPLES0547
PARTIȚIE PORTBAGAJ - DOAR 

PENTRU 110

Această partiție utilă poate fi montată pe plasa de separare din portbagaj, pentru a-l împărți în 2 

zone și este utilă pentru separarea obiectelor fragile sau murdare. Numai pentru 110. Se montează 

în spatele rândului 2 de locuri. Compatibilă cu plasa de separare portbagaj integrală sau pe 

jumătate din înălțime.

233 € 0,5 37 € 270 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/lr131474-lunar-illuminated-sill-treadplate-90-right-side/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/lr131463-ebony-illuminated-sill-treadplate-110-left-side/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/lr131471-ebony-illuminated-sill-treadplate-110-right-side/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/lr131462-lunar-illuminated-sill-treadplate-110-left-side/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/lr131470-lunar-illuminated-sill-treadplate-110-right-side/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-styling/vples0572pvj-loadspace-treadplate-ebony/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0547-loadspace-divider/#tertiary-tabs
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VPLRS0410
PROTECȚIE INTEGRALĂ 

PORTBAGAJ - DOAR PENTRU 110

Protecția integrală pentru portbagaj este soluția ideală pentru protecția completă a portbagajului, 

în cazul transportului obiectelor mari sau murdare. Este proiectată pentru a acoperi podeaua, 

părțile laterale, plafonul și interiorul ușii spate, asigurând portbagajului o protecție maximă 

împotriva obiectelor ude sau murdare precum cizmele, gunoiul din grădină sau echipamentele 

sportive. Protecția se fixează bine pe inelele de amarare și deoarece acoperă integral interiorul 

portbagajului, ferește obiectele voluminoase de privirile curioase, oferind un plus de siguranță. În 

momentul încărcării, panoul căptușit se lasă în jos și joacă rol de protecție pentru bară, iar 

fermoarul lateral asigură un acces ușor la portbagaj. Numai pentru 110.

74 € 0,2 15 € 89 €

VPLES0544
PLASĂ DE SEPARARE - 

INTEGRALĂ, 90

Proiectată pentru a preveni pătrunderea bagajelor sau altor obiecte din portbagaj în 

compartimentul pasagerilor. Se montează la baza primului rând de locuri și pe prinderile de pe 

capitonajul plafonului. Respectă reglementările CEE-17. Numai pentru 90. Se montează numai în 

spatele rândului 1 de locuri.

399 € 0,5 37 € 436 €

LR133503 PLASĂ DE SEPARARE - 110

Plasa de bagaje este o alternativa la partitionarea portbagajului. Previne patrunderea bagajelor sau 

altor obiecte din portbagaj in compartimentul pasageriolor. Se monteaza folosind prinderile de pe 

podea si de pe plafon. Plasa de bagaje se demonteaza usor atunci cand nu este necesara folosirea 

ei. Numai pentru 110. Se montează în spatele rândului 2 de locuri.

224 € 0,5 37 € 261 €

VPLES0565
COVORAȘ DIN CAUCIUC 

PORTBAGAJ - 90

Covorașul din cauciuc sintetic este impermeabil și proiectat special pentru a proteja portbagajul de 

obiectele murdare sau ude. Covorașul are sigla Land Rover, suprafață aderentă, margine înălțată și 

se scoate ușor, pentru curățare. De asemenea, covorașul dispune de o protecție foarte utilă, care 

protejează bara împotriva loviturilor și zgârieturilor ce pot apărea în timpul încărcării și descărcării 

vehiculului. Poate fi depozitată sub covoraș sau demontată, atunci când nu este utilizată. Numai 

pentru 90.

174 € 0,1 7 € 182 €

VPLES0566
COVORAȘ DIN CAUCIUC 

PORTBAGAJ - 110

Covorașul din cauciuc sintetic este impermeabil și proiectat special pentru a proteja portbagajul de 

obiectele murdare sau ude. Covorașul are sigla Land Rover, suprafață aderentă, margine înălțată și 

se scoate ușor, pentru curățare. De asemenea, covorașul dispune de o protecție foarte utilă, care 

protejează bara împotriva loviturilor și zgârieturilor ce pot apărea în timpul încărcării și descărcării 

vehiculului. Poate fi depozitată sub covoraș sau demontată, atunci când nu este utilizată. Numai 

pentru 110.

197 € 0,1 7 € 205 €

VPLES0569
CUVĂ SEMIRIGIDĂ PORTBAGAJ - 

90

Îmbunătățiți protecția portbagajului cu această cuvă semirigidă, care dispune de margini ridicate cu 

50 mm pe ambele părți și în spate, pentru a proteja interiorul de obiectele murdare sau ude. Cuva 

dispune și de o protecție integrată, care protejează bara împotriva loviturilor și zgârieturilor, 

prevenind în același timp transferul murdăriei pe haine în timpul încărcării și descărcării vehiculului. 

Atunci când nu este utilizată, protecția pentru bară poate fi depozitată sub cuvă. Numai pentru 90.

191 € 0,2 15 € 206 €

VPLES0570
CUVĂ SEMIRIGIDĂ PORTBAGAJ - 

110

Îmbunătățiți protecția portbagajului cu această cuvă semirigidă, care dispune de margini ridicate cu 

50 mm pe ambele părți și în spate, pentru a proteja interiorul de obiectele murdare sau ude. Cuva 

dispune și de o protecție integrată, care protejează bara împotriva loviturilor și zgârieturilor, 

prevenind în același timp transferul murdăriei pe haine în timpul încărcării și descărcării vehiculului. 

Atunci când nu este utilizată, protecția pentru bară poate fi depozitată sub cuvă. Numai pentru 

110.

230 € 0,2 15 € 245 €

VPLVS0312
HUSĂ DE PROTECȚIE SCAUNE 

SPATE - DOAR PENTRU 110

Protejează rândul 2 de locuri, măștile ușilor, podeaua și spatele scaunelor din față împotriva 

umezelii, murdăriei și uzurii. Numai pentru 110.
259 € 0,3 22 € 281 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vplrs0410-loadspace-full-protection-liner/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0544-loadspace-partition-full-height-90/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/lr133503-loadspace-partition-net-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0565-loadspace-rubber-mat-90/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0566-loadspace-rubber-mat-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0569-loadspace-semi-rigid-liner-90/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0570-loadspace-semi-rigid-liner-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vplvs0312-protective-second-row-seat-cover/#tertiary-tabs
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VPLES0562
HUSE RÂND 2 DE LOCURI - 110, 5 

LOCURI

Asigură protecția scaunelor împotriva umezelii și murdăriei sau uzurii generale provocate de 

pasageri și animalele de companie. Fabricate din nailon 210D, aceste huse pentru scaune special 

proiectate, de culoare Ebony, sunt foarte robuste și se curăță prin ștergere. Ușor de montat cu 

elastic, bandă velcro și prinderi, fiecare husă protejează în întregime scaunul, inclusiv tetiera. 

Numai pentru 110. Pentru vehiculele cu 5 locuri.

330 € 0,3 22 € 352 €

VPLES0563
HUSE RÂND 2 DE LOCURI - 110, 5 

+ 2 LOCURI

Asigură protecția scaunelor împotriva umezelii și murdăriei sau uzurii generale provocate de 

pasageri și animalele de companie. Fabricate din nailon 210D, aceste huse pentru scaune special 

proiectate, de culoare Ebony, sunt foarte robuste și se curăță prin ștergere. Ușor de montat cu 

elastic, bandă velcro și prinderi, fiecare husă protejează în întregime scaunul, inclusiv tetiera. 

Numai pentru 110. Pentru vehiculele cu 5 + 2 locuri.

330 € 0,3 22 € 352 €

VPLES0564
HUSE RÂND 3 DE LOCURI - 110, 5 

+ 2 LOCURI

Asigură protecția scaunelor împotriva umezelii și murdăriei sau uzurii generale provocate de 

pasageri și animalele de companie. Fabricate din nailon 210D, aceste huse pentru scaune special 

proiectate, de culoare Ebony, sunt foarte robuste și se curăță prin ștergere. Ușor de montat cu 

elastic, bandă velcro și prinderi, fiecare husă protejează în întregime scaunul, inclusiv tetiera. 

Numai pentru 110. Pentru vehiculele cu 5 + 2 locuri.

267 € 0,3 22 € 289 €

VPLES0573 RUCSAC CU FIXARE PE SCAUN

Rucsacul cu fixare pe scaun poate fi utilizat în interiorul și exteriorul vehiculului. Ideal atât pentru 

petrecerea timpului liber, cât și în interes de serviciu, ca bagaj util pentru deplasările cu avionul, 

deoarece se încadrează în dimensiunile maxime permise pentru bagajul de cabină. Când este 

utilizat în vehicul, rucsacul ocupă perfect poziția din mijloc a rândului 2 de locuri și se fixează cu 

ajutorul centurii de siguranță. Părțile laterale sunt rigide și dispune de suport în capac, pentru a 

putea fi folosit pe post de cotieră, consolă sau suport reglabil pentru pahare. Obiectele importante 

pot fi păstrate la îndemâna pasagerilor de pe rândul 2 de locuri și apoi strânse și transportate 

oriunde este nevoie, la terminarea călătoriei. Realizat din material sintetic de culoare negru 

contrastant și gri închis, cu interior gri deschis și partea inferioară aderentă, rucsacul cu fixare pe 

scaun și siglă Land Rover include mai multe buzunare, printre care unul pe exteriorul și unul pe 

interiorul capacului și buzunare laterale pe interior. Suportul pentru pahare este reglabil cu 

separator cu bandă velcro, pentru a se adapta diferitelor recipiente. Partea din față cu fermoar 

poate fi deschisă de pe orice parte și dispune de mâner de transport util în partea superioară și de 2 

chingi reglabile, care pot fi depozitate în buzunarul din spate atunci când nu sunt utilizate. 

Capacitate 20 de litri. Pentru 90 și 110.

188 € 0 0 € 188 €

VPLVS0183 SEIF PORTBAGAJ

Pe barele de amarare din portbagaj poate fi montat seif fabricat din oțel rezistent, cu încuietoare 

securizată, utilizând prinderile de pe interiorul seifului. Asigură depozitarea în siguranță a 

laptopurilor, tabletelor și altor obiecte mici de valoare. Ideal pentru depozitarea ferită și în 

siguranță a diferitelor obiecte, poate fi încuiat cu o cheie separată. Dimensiuni interioare l 40 cm x L 

35 cm x H 10 cm. Numai pentru 110. Nu sunt disponibile pentru modelele cu 5+2 locuri. Pentru 

montare solicită echiparea cu bare de amarare portbagaj.

624 € 0,2 15 € 639 €

VPLES0543 BARE DE AMARARE PORTBAGAJ

Barele de amarare din portbagaj asigură îmbunătățirea flexibilității de depozitare și permit 

montarea kitului de fixare bagaje și seifului. Numai pentru 110. Nu sunt disponibile pentru 

modelele cu 5+2 locuri.

369 € 0,3 22 € 391 €

VPLCS0269 PLASĂ DE FIXARE BAGAJE

Previne mișcarea obiectelor și bagajelor în portbagaj în timpul deplasării. Utilizează inelele de 

amarare din portbagaj și include o plasă pe podeaua portbagajului și 2 chingi cu clichet, de 

aproximativ 2 metri lungime. Numai pentru 110.

125 € 0,1 7 € 133 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0562-second-row-seat-covers-110-5-seat/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0563-second-row-seat-covers-110-52-seat/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/interior-protection/vples0564-third-row-seat-covers-110-52-seat/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vples0573-seat-backpack/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplvs0183-loadspace-security-box/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vples0543-loadspace-rails/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplcs0269-luggage-retention-net/#tertiary-tabs
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LR131802

DISPOZITIV DE DESCHIDERE UȘĂ 

GARAJ (HOMELINK®) - FĂRĂ 

OGLINDĂ INTELIGENTĂ

Sistemul HomeLink® este un transmițător universal, montat pe partea interioară a oglinzii 

retrovizoare interioare. Acesta poate fi programat pentru a se conecta la până la 3 sisteme wireless 

de acasă sau de la birou, cum ar fi uși de garaj, porți automate sau iluminare de siguranță. Acest 

sistem înlocuiește telecomenzile individuale necesare pentru fiecare sistem în parte, iar șoferul nu 

trebuie să mai caute telecomanda corectă prin habitaclu, atunci când dorește să o folosească. 

Pentru 90 și 110. Pentru modelele fără oglindă inteligentă. HomeLink® este o marcă comercială 

înregistrată a Gentex Corporation.

593 € 0,1 7 € 600 €

VPLCS0598 SISTEM DE CLĂTIRE PORTABIL

Proiectat pentru a fi utilizat în afara vehiculului, sistemul de clătire portabil asigură o soluție 

comodă pentru spălarea echipamentului utilizat, cum ar fi bocancii murdari, bicicletele și costumele 

de scafandru, înainte de încărcare. În funcție de setarea selectată, acest sistem de clătire portabil 

asigură un debit de apă continuu timp de 2 minute, cu ajutorul unui furtun de duș. Fără a avea 

nevoie de baterii sau de sursă externă de alimentare cu tensiune, sistemul folosește presiunea 

generată în timpul alimentării de la robinet și dispune de o pompă manuală integrată, care asigură 

presiune dacă rezervorul nu este umplut cu apă la domiciliu. Cu husă cu sigla Land Rover și mâner, 

plus geantă de depozitare suplimentară, poate fi fixat pe inelele de amarare din portbagaj în timpul 

deplasării. Pentru 90 și 110.

348 € 0 0 € 348 €

VPLES0571 PARASOLAR PARBRIZ
Parasolarul pentru parbriz reflectă razele soarelui și permite reducerea temperaturii în habitaclu. 

Pentru 90 și 110.
133 € 0 0 € 133 €

VPLVS0175 CUTIE PLIABILĂ
Cutia pliabilă din portbagaj nu permite deplasarea obiectelor pe durata transportului. Poate fi pliată 

ușor atunci când nu este utilizată. Pentru 90 și 110.
84 € 0 0 € 84 €

VPLVV0090 CABLURI DE PORNIRE

Dacă motorul nu pornește, cablurile de pornire vă permit să-l reporniți cu ajutorul bateriei altui 

vehicul. Simplu și sigur de utilizat, aceste cabluri de pornire robuste și de înaltă calitate nu trebuie 

să lipsească din dotare. Pentru 90 și 110.

180 € 0 0 € 180 €

LR147249

CHEIE INTELIGENTĂ DE TIP 

BRĂȚARĂ - 434MHZ - DE LA 

MODEL 2021

Cheia inteligenta de tip bratara funcționează ca o cheie normală a vehiculului, permițând 

proprietarilor să lase cheia convenționala în vehicul și să poarte în schimb acest dispozitiv practic 

pentru încheietura mâinii. Acest lucru este deosebit de util pentru proprietarii cu un stil de viață 

activ sau pentru momentele în care portul unei chei normale ar putea să nu fie convenabil. 

Rezistentă la apă, rezistentă la intemperii, permite proprietarilor să blocheze și să deblocheze în 

siguranță toate ușile vehiculului, inclusiv zona spațiului de încărcare, utilizând ecranul LCD *, care 

afișează și ora. Această bratara permite, de asemenea, proprietarilor să pornească și să conducă 

vehiculul. Brățara sa neagră are o dimensiuni standard, ceea ce o face ușor de personalizat cu o 

curea de 22 mm la alegere. Se poate încărca din interiorul vehiculului utilizând încărcătorul USB. 

Incepand cu MY21. Pentru 90 și 110. * Bratara este compatibilă cu intrarea fără cheie, astfel încât 

pentru vehiculele cu această caracteristică proprietarul nu trebuie să utilizeze ecranul LCD pentru a 

debloca vehiculul. Un cablu de încărcare cu cheie de activitate este, de asemenea, disponibil și 

poate fi comandat separat.

296 € 0 0 € 296 €

LR154899
CABLU INCARCARE BRATARA 

ACTIVITY KEY

Specific doar Land Rover, cablul de incarcare pentru cheia inteligenta de tip bratara permite 

incarcarea din interiorul vehiculului. De la model 2021.
12 € 0 0 € 12 €

VPLRS0388 SUPORT CLICK AND GO

Click and Go este un sistem montat pe spătarul scaunului și destinat pasagerilor de pe rândul 2 de 

locuri. Suportul util Click and Go se fixează între tijele tetierei și poate utiliza prinderi suplimentare 

pentru fixarea tabletelor, genților și cămășilor sau hainelor. Fiecare prindere este disponibilă 

separat. Suportul poate fi demontat ușor, dacă nu este utilizat. Pentru 90 și 110. Pentru vehicule cu 

tetiere ajustabile. Pentru montaj sunt necesare atasamentele Click and Go, atunci cand acestea nu 

fac parte din echiparea standard.

29 € 0,1 7 € 36 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/lr131802-garage-door-opener-homelink%C2%AE-non-smart-mirror/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplcs0598-portable-rinse-system/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vples0571-windscreen-sun-shield/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplvs0175-collapsible-organiser/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplvv0090-jump-cables/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/lr147249-activity-key-wristband-434mhz-21my-onwards/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/lr154899-activity-key-charging-cable/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplrs0388-click-and-go-base/#tertiary-tabs
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VPLRS0390 CLICK AND HANG

Sistemul Click and Hang este de același tip cu sistemul Click and Go. Acest umeraș pentru haine 

amovibil permite transportul fără cute al cămășilor și hainelor. De asemenea, dispune de un cârlig 

integrat, pentru a putea fi utilizat în afara vehiculului. Pentru 90 și 110. Baza Click and Go este 

necesara pentru montaj. Vehiculele cu baza Click and Go integrata, nu necesita Baza Click and Go 

VPLRS0388.

85 € 0,1 7 € 92 €

VPLGS0593 CLICK AND HOOK

Sistemul Click and Hook este de același tip cu sistemul Click and Go. Acest cârlig universal permite 

crearea unui spațiu de depozitare suplimentar, pentru obiectele care pot fi atârnate și este util în 

special pentru genți sau pungi. Pentru 90 și 110. Baza Click and Go este necesara pentru montaj. 

Vehiculele cu baza Click and Go integrata, nu necesita Baza Click and Go VPLRS0388.

41 € 0,1 7 € 48 €

VPLRS0391 CLICK AND PLAY - IPAD 2 - 4

Suportul Click and Play pentru iPad 2 - 4 este de același tip cu sistemul Click and Go. Acest suport 

amovibil pentru tabletă poate fi poziționat ușor în mai multe unghiuri și reprezintă un echipament 

de confort și divertisment. Pentru 90 și 110. Pentru iPad 2-4. Baza Click and Go este necesara 

pentru montaj. Vehiculele cu baza Click and Go integrata, nu necesita Baza Click and Go 

VPLRS0388.

159 € 0,1 7 € 166 €

VPLRS0392 CLICK AND PLAY - IPAD AIR

Suportul Click and Play pentru iPad Air este de același tip cu sistemul Click and Go. Acest suport 

amovibil pentru tabletă poate fi poziționat ușor în mai multe unghiuri și reprezintă un echipament 

de confort și divertisment. Pentru 90 și 110. Pentru iPad Air. Baza Click and Go este necesara 

pentru montaj. Vehiculele cu baza Click and Go integrata, nu necesita Baza Click and Go 

VPLRS0388.

159 € 0,1 7 € 166 €

VPLRS0393 CLICK AND PLAY - IPAD MINI 1 - 3

Suportul Click and Play pentru iPad Mini 1 - 3 este de același tip cu sistemul Click and Go. Acest 

suport amovibil pentru tabletă poate fi poziționat ușor în mai multe unghiuri și reprezintă un 

echipament de confort și divertisment. Pentru 90 și 110. Pentru I-Pad mini 1-3. Nu este aplicabil 

pentru iPad Mini 4. Baza Click and Go este necesara pentru montaj. Vehiculele cu baza Click and Go 

integrata, nu necesita Baza Click and Go VPLRS0388.

159 € 0,1 7 € 166 €

VPLRS0394
CLICK AND PLAY - SAMSUNG 

10,1"

Suportul Click and Play pentru Samsung cu ecran de 10,1" este de același tip cu sistemul Click and 

Go. Acest suport amovibil pentru tabletă poate fi poziționat ușor în mai multe unghiuri și reprezintă 

un echipament de confort și divertisment. Pentru 90 și 110. Pentru Samsung 10.1". Baza Click and 

Go este necesara pentru montaj. Vehiculele cu baza Click and Go integrata, nu necesita Baza Click 

and Go VPLRS0388.

47 € 0,1 7 € 54 €

VPLRS0397 SCAUN PENTRU COPII, GRUPA 0

Pentru copii de la naștere - 13 kg (aproximativ de la naștere la 12/15 luni). Cu sigla Land Rover. 

Amplasat cu spatele, pe scaunul spate. Include protecție împotriva soarelui/vântului și husă 

capitonată, care poate fi spălată la mașină. Ușor, cu tetieră reglabilă în înălțime, centură cu 

prindere în 5 puncte și reglare cu o singură tragere. Poate fi montat cu ajutorul centurii de 

siguranță cu prindere în 3 puncte a vehiculului sau suportului scaunului ISOFIX pentru copii. 

Aprobat conform standardului de testare european CEE R44-04. Pentru 90 și 110. Compatibil cu 

suportul ISOFIX - VPLRS0396. Copiii sunt mai în siguranță dacă ocupă unul dintre locurile din spate.

340 € 0,1 7 € 347 €

VPLRS0578 SCAUN PENTRU COPII, GRUPA 1

Pentru copii cu înălțimea cuprinsă între 76 și 105 cm (aproximativ între 15 luni și 4 ani, 9 - 22 kg). 

Cu sigla Land Rover. Amplasat cu fața, pe bancheta din spate. Husă capitonată, care poate fi spălată 

la mașină. Tetieră reglabilă în înălțime, centură cu prindere în 5 puncte și reglare la o singură 

tragere. Protecție îmbunătățită la impact lateral. Sistem de înclinare cu mai multe poziții. Numai 

pentru sistem de fixare ISOFIX. Indicatoarele confirmă că sistemul ISOFIX a fost instalat 

corespunzător. Aprobat conform standardului de testare european CEE R129/01. Sisteme ISOFIX de 

fixare directă a scaunului pe punctele ISOFIX de conectare ale vehiculului. Copiii sunt mai în 

siguranță dacă ocupă unul dintre locurile din spate.

738 € 0,1 7 € 745 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplrs0390-click-and-hang/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplgs0593-click-and-hook/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplrs0391-click-and-play-ipad-2-4/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplrs0392-click-and-play-ipad-air/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplrs0393-click-and-play-ipad-mini-1-3/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/function-technology/vplrs0394-click-and-play-samsung-10.1-tab-3-and-tab-4/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/safety/vplrs0397-group-0-child-seat/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/safety/vplrs0578-group-1-child-seat/#tertiary-tabs
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VPLRS0610
SCAUN PENTRU COPII, GRUPA 

2/3

Pentru copii cu greutate intre 15 kg si 36 kg (aproximativ între 3½ to 12 ani). Cu sigla Land Rover. 

Amplasat cu fața, pe bancheta din spate. Husă capitonată, care poate fi spălată la mașină. Tetieră 

reglabilă în înălțime, centură cu prindere în 5 puncte și reglare la o singură tragere. Protecție 

îmbunătățită la impact lateral. Sistem de înclinare cu mai multe poziții. Numai pentru sistem de 

fixare ISOFIX. Indicatoarele confirmă că sistemul ISOFIX a fost instalat corespunzător. Aprobat 

conform standardului de testare european CEE R44/04. Pentru 90 si 110 Compatibil cu montarea 

ISOFIX. Scaunul pentru copii include sistemul ISOFIX care ancorează scaunul direct la punctele de 

conectare ISOFIX ale vehiculului. Copiii sunt mai în siguranță dacă ocupă unul dintre locurile din 

spate.

424 € 0,1 7 € 432 €

VPLRS0396
ȘEZUT ISOFIX SCAUN PENTRU 

COPII

Șezut ISOFIX pentru utilizare cu scaun pentru copii - grupa 0 (naștere - 13 kg) - scaun pentru copii 

VPLRS0397. Pentru 90 și 110. Copiii sunt mai în siguranță dacă ocupă unul dintre locurile din spate.
253 € 0,1 7 € 261 €

VPLVC0060 TRIUNGHI REFLECTORIZANT
Esențial în situații de urgență. Se depozitează în portbagaj. Pentru 90 și 110. Obligatoriu în 

echiparea vehiculului, în anumite țări.
33 € 0 0 € 33 €

VPLCS0319 TRUSĂ DE PRIM AJUTOR
Permite tratamentul tăieturilor și zgârieturilor minore. Pentru 90 și 110. Obligatoriu în echiparea 

vehiculului, în anumite țări.
33 € 0 0 € 33 €

VPLES0568
CUVĂ DE PROTECȚIE CUSUTĂ 

PORTBAGAJ

Această cuvă specială acoperă și protejează toate zonele acoperite cu mochetă ale podelei 

portbagajului, rândului 2 de scaune și părților laterale ale portbagajului. Fabricată din stofă moale 

cusută, cu o parte integrală din cauciuc și protecție detașabilă pentru bară, este ușor de curățat 

prin ștergere și este ideală pentru proprietarii care transportă adesea câini sau alte animale de 

companie în portbagajul vehiculului. Numai pentru 110.

355 € 0,1 7 € 362 €

VPLCS0520

CUȘCĂ PLIABILĂ PENTRU 

TRANSPORT ANIMALE DE 

COMPANIE

Cușca pliabilă asigură o modalitate sigură și confortabilă pentru transportul animalelor de 

companie și este ideală pentru proprietarii care transportă adesea câini și alte animale de 

companie în portbagajul vehiculului. Fabricată din nailon 600 rezistent, cușca pliabilă pentru 

transportul animalelor de companie are un cadru metalic ușor și include pernă din stofă cusută, 

ferestre din plasă și un mecanism de încuiere tensionat cu arc, care poate fi utilizat atunci când este 

cazul. Mânerele de transport și colțurile ranforsate conferă o finisare premium, cu un buzunar 

lateral ce asigură depozitarea la îndemână a obiectelor mici sau altor accesorii pentru animale de 

companie. Înălțime 52 cm, lățime 52 cm, lungime 72 cm. Numai pentru 110.

359 € 0 0 € 359 €

VPLRS0517
RAMPĂ DE ACCES PENTRU 

ANIMALE DE COMPANIE

Cu dimensiuni și unghi optime, rampa de acces pentru animale de companie asigură accesul 

acestora în portbagaj fără ca proprietarul să trebuiască să le ridice, fiind astfel ideală pentru 

proprietarii care transportă adesea câini și alte animale de companie în portbagajul vehiculului. 

Rampa suportă o greutate maximă de 85 kg și dispune de panouri laterale din aluminiu și parte 

centrală aderentă, din plastic. Picioarele din aluminiu previn alunecarea rampei, iar chingile permit 

fixarea pe inelele de amarare din portbagaj, oferind o soluție ușoară, robustă și practică. Rampa 

cântărește 8 kg și poate fi pliată, pentru a fi depozitată în geanta specială. Înălțime 11 cm, lățime 41 

cm, lungime depliată 193 cm și lungime pliată 83 cm. Numai pentru 110. Mare.

419 € 0 0 € 419 €

VPLEPET000 PACHET PET TRANSPORTATION

Opțiune utilă pentru a asigura animalelor de companie un mediu confortabil și care poate fi montat 

și demontat rapid, în funcție de necesități. Combină cușca pliabilă pentru transport animale de 

companie, vasul cu apă rezistent la vărsare și covorașul din cauciuc pentru portbagaj. Soluția 

perfectă pentru proprietarii care transportă adesea câini și alte animale de companie în portbagajul 

vehiculului. Numai pentru 110.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

0 0 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/safety/vplrs0610-group-23-child-seat/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/safety/vplrs0396-isofix-child-seat-base/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/safety/vplvc0060-warning-triangle/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/safety/vplcs0319-first-aid-kit/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/pet-products/vples0568-quilted-loadspace-liner/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/pet-products/vplcs0520-foldable-pet-carrier/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/pet-products/vplrs0517-pet-access-ramp/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/pet-products/vplepet000-pet-transportation-pack/#tertiary-tabs
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VPLCS0518
VAS CU APĂ REZISTENT LA 

VĂRSARE

Oferind o soluție utilă pentru folosirea în timpul deplasării sau în afara vehiculului, vasul cu apă 

rezistent la vărsare dispune de un design inteligent, care redirecționează apa spre centru atunci 

când este agitată și este ideal pentru proprietarii care transportă adesea câini sau alte animale de 

companie în portbagajul vehiculului. Vasul are o deschidere largă și permite animalului de 

companie să bea apă în orice moment, dispune de bază antiderapantă din cauciuc și de chingă de 

fixare pe inelul de amarare din portbagaj. Vasul are un volum de 350 ml. Pentru 90 și 110.

58 € 0 0 € 58 €

VPLER0189
SCARĂ RETRACTABILĂ ACCES 

PLAFON

Specifică modelului Land Rover Defender, scara retractabilă pentru acces la plafon este o 

interpretare inovatoare și elegantă a accesoriului tradițional pentru Land Rover Defender. 

Proiectată pentru a asigura îmbunătățirea aspectului exterior al vehiculului, a fost optimizată 

pentru minimizarea zgomotului aerodinamic și dispune de extindere specifică, în 2 trepte, pentru a 

asigura un gabarit compact în poziția rabatat. Cu montare pe prinderile de pe aripi și de pe plafon, 

maximizează accesibilitatea la plafon. Scara de acces la plafon dispune de încuietoare, pentru a 

asigura blocarea în poziția rabatat. Scara dispune de trepte din aluminiu anodizat cu părți laterale 

din aluminiu, vopsite electrostatic în culoarea neagră, îmbrăcate în plastic robust, de înaltă calitate 

și cu un cadru de culoare antracit. Pentru un plus de durabilitate, prima și ultima treaptă sunt 

realizate din oțel, iar învelișul din cauciuc al treptelor asigură îmbunătățirea aderenței. Sarcina 

maximă a scării este de 150 kg, suficient pentru a permite susținerea unei persoane care transportă 

echipament. Pentru 90 și 110. Pentru montare este necesară echiparea cu bare de amarare. Scara 

poate fi montată pe ambele părți ale vehiculului, însă dacă acesta este echipat deja cu suport 

exterior pentru bagaje montat pe lateral, poate fi montată numai pe partea stângă. Compatibilă cu 

toate accesoriile de transport pe plafon.

840 € 1,0 74 € 914 €

VPLER0180
PORTBAGAJ DE PLAFON PENTRU 

EXPEDIȚII - 90

Portbagajul de plafon pentru expediții are un profil aerodinamic, este ușor și cu un design perfect 

integrat, care îmbunătățește stilul exteriorului vehiculului și oferă o soluție suplimentară de 

transport pe plafon, ușor accesibilă. Este proiectat pentru a asigura performanțe aerodinamice și 

minimizarea zgomotului la vânt. Portbagajul de plafon pentru expediții se montează direct pe 

barele de amarare, asigură o soluție flexibilă de transport pe plafon și poate fi demontat atunci 

când nu este utilizat. De asemenea, include șine în formă de T, pentru a permite fixarea diferitelor 

obiecte. Portbagajul de plafon pentru expediții este fabricat din șine din aluminiu anodizat fixate pe 

un cadru negru, realizat din aliaj turnat, vopsit electrostatic. Designul specific permite deschiderea 

în continuare a trapei de plafon și este compatibil cu recepția cu ajutorul antenei. În poziția montat, 

sarcina maximă admisă a portbagajului de plafon pentru expediții este de 88kg, în funcție de tipul 

anvelopelor. Numai pentru 90. Pentru montare este necesară echiparea cu bare de amarare. Nu 

este compatibil cu barele transversale. Trebuie ținut întotdeauna cont ca sarcina maximă pe 

plafonul vehiculului să nu fie depășită. Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru 

satelit montate pe plafon să afecteze calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze 

negativ sistemul audio și de navigație prin satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe 

plafon este posibil să restricționeze deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea 

trapei de plafon trebuie avut grijă, pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

1.452 € 0,8 59 € 1.511 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/interior/pet-products/vplcs0518-spill-resistant-water-bowl/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vpler0189-deployable-roof-ladder/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vpler0180-expedition-roof-rack-90/#tertiary-tabs
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VPLER0181
PORTBAGAJ DE PLAFON PENTRU 

EXPEDIȚII - 110

Portbagajul de plafon pentru expediții are un profil aerodinamic, este ușor și cu un design perfect 

integrat, care îmbunătățește stilul exteriorului vehiculului și oferă o soluție suplimentară de 

transport pe plafon, ușor accesibilă. Este proiectat pentru a asigura performanțe aerodinamice și 

minimizarea zgomotului la vânt. Portbagajul de plafon pentru expediții se montează direct pe 

barele de amarare, asigură o soluție flexibilă de transport pe plafon și poate fi demontat atunci 

când nu este utilizat. De asemenea, include șine în formă de T, pentru a permite fixarea diferitelor 

obiecte. Portbagajul de plafon pentru expediții este fabricat din șine din aluminiu anodizat fixate pe 

un cadru negru, realizat din aliaj turnat, vopsit electrostatic. Designul specific permite deschiderea 

în continuare a trapei de plafon și este compatibil cu recepția cu ajutorul antenei. În poziția montat, 

sarcina maximă admisă a portbagajului de plafon pentru expediții este de 132 kg, în funcție de tipul 

anvelopelor. Numai pentru 110. Pentru montare este necesară echiparea cu bare de amarare. Nu 

este compatibil cu barele transversale. Trebuie ținut întotdeauna cont ca sarcina maximă pe 

plafonul vehiculului să nu fie depășită. Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru 

satelit montate pe plafon să afecteze calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze 

negativ sistemul audio și de navigație prin satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe 

plafon este posibil să restricționeze deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea 

trapei de plafon trebuie avut grijă, pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

1.491 € 0,8 59 € 1.550 €

VPLEP0437
SUPORT EXTERIOR PENTRU 

BAGAJE MONTAT PE LATERAL

Specific Land Rover, suportul exterior pentru bagaje montat pe lateral asigură o soluție de 

depozitare ușor de accesat în exteriorul vehiculului. Proiectat pentru a asigura performanțe 

aerodinamice și reducerea zgomotului la vânt. Materialul este testat pentru a asigura integritatea 

în condiții dificile. De asemenea, este compatibil cu antena radio, însă obiectele metalice din 

interiorul acestuia pot influența performanțele de recepție. Acest suport exterior dispune de 

încuietoare, este impermeabil și este perfect pentru transportul bocancilor, costumelor de 

scafandru sau altor obiecte pe care preferați să nu le transportați în habitaclu. Dispune de un 

suport pentru a fixa bine capacul în poziția deschis în timpul încărcării și descărcării. O plasă 

interioară asigură reținerea obiectelor în timpul deplasării și la deschiderea capacului. De 

asemenea, dispune de un dop din cauciuc în partea inferioară, care facilitează curățarea și 

scurgerea. Este de culoare Ceres Silver satinat, cu siglă Land Rover, are un volum de 24 de litri și o 

sarcină utilă de 17 kg. Pentru 90 și 110. Sinele de plafon sunt necesare pentru montaj. Se monteaza 

doar pe partea dreapta a vehiculului. Nu este compatibil daca scara este montata pe aceeasi parte 

a vehiculului. ATENTIE: Dupa montaj, cutia laterala de depozitare si suportul acesteia nu se 

demonteaza de pe vehicul.

785 € 1,0 74 € 859 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vpler0181-expedition-roof-rack-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplep0437-exterior-side-mounted-gear-carrier/#tertiary-tabs
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VPLZR0186
SUPORT PENTRU BICICLETE, CU 

FIXARE PE ROATĂ

Un suport pentru biciclete, cu montare pe plafon, ușor de montat pe șinele în formă de T ale 

barelor de transversale. Fabricat din materiale premium, pentru a face față condițiilor dificile, 

dispune și de aprobare TUV și respectă cerințele testelor City Crash. Compatibil cu cadrele de 

bicicletă cu o lungime maximă de 100 mm. Poate fi montat pe orice parte a plafonului vehiculului. 

Chingile cu eliberare rapidă pentru roți asigură încărcarea șidescărcarea ușoară. Fixează în 

siguranță bicicleta pe poziție, cu încuietori incluse atât pentru prinderea bicicletei pe suport, cât și a 

suportului pe barele transversale. Asigură transportul unei singure biciclete pe suport și pot fi 

montate maxim 3 suporturi. Masa maximă a bicicletei 20kg per suport. Pentru 90 și 110. Pentru 

montare este necesară echiparea cu bare de amarare și bare transversale. Trebuie ținut 

întotdeauna cont ca sarcina maximă pe plafonul vehiculului să nu fie depășită. Este posibil ca 

obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze calitatea 

semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație prin 

satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe plafon este posibil să restricționeze 

deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea trapei de plafon trebuie avut grijă, 

pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

180 € 0,3 22 € 203 €

VPLWR0101
SUPORT PENTRU ROATĂ ȘI 

BICICLETĂ, CU FIXARE PE FURCĂ

Montat pe plafon, suportul pentru roată și bicicletă, cu fixare pe furcă, asigură o modalitate simplă 

și sigură de fixare a bicicletelor, cu roata din față demontată și este ideal pentru biciclete ușoare și 

cursiere. Pentru roata față este disponibil un suport separat. Suport pentru biciclete ușor de 

montat, cu încuietoare, care permite transportul unei singure biciclete. Pot fi montate maximum 2 

suporturi pentru biciclete. Masa maximă a bicicletei 17 kg per suport. Pentru 90 și 110. Sine de 

plafon si bare transversale sunt necesare pentru montaj. Suportul nu este compatibil cu furci de 

biciclete Mountain Bike cu ax de 15mm, dar este compatibil cu furci cu ax de 20mm. Intotdeauna 

trebuie sa se tina cont de capacitatea maxima de incarcare a plafonului si sa va asigurati ca aceasta 

nu este depasita. Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe 

plafon să afecteze calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul 

audio și de navigație prin satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe plafon este posibil 

să restricționeze deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea trapei de plafon trebuie 

avut grijă, pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

312 € 0,3 22 € 334 €

VPLRR0159 PORTBAGAJ DE PLAFON

Sistem de amarare flexibil, care permite transportul bagajelor pe plafon. Pentru 90 și 110. Pentru 

montare este necesară echiparea cu bare de amarare și bare transversale. Trebuie ținut 

întotdeauna cont ca sarcina maximă pe plafonul vehiculului să nu fie depășită. Este posibil ca 

obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze calitatea 

semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație prin 

satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe plafon este posibil să restricționeze 

deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea trapei de plafon trebuie avut grijă, 

pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

573 € 0,2 15 € 588 €

VPLER0190 BARE DE AMARARE - 90

Barele de amarare elegante facilitează montarea barelor transversale, care permit montarea 

accesoriilor pentru transport pe plafon. Barele de amarare sunt testate pentru a face față 

condițiilor dificile și sunt rezistente la coroziune. Fabricate din aluminiu cu finisaj negru lucios și 

capace de capăt din plastic negru, se asortează cu orice culoare a caroseriei. Punctele de 

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

îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii. Testate City Crash și conforme ISO-PAS 11154. În 

poziția montat, sarcina maximă admisă a barelor de amarare este de 100 kg. Numai pentru 90. 

Trebuie ținut întotdeauna cont ca sarcina maximă pe plafonul vehiculului să nu fie depășită.

634 € 0,6 44 € 679 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplzr0186-wheel-mounted-cycle-carrier/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplwr0101-fork-mounted-cycle-and-wheel-carrier/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplrr0159-luggage-carrier/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vpler0190-roof-rails-90/#tertiary-tabs
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VPLER0177 BARE DE AMARARE - 110

Barele de amarare elegante facilitează montarea barelor transversale, care permit montarea 

accesoriilor pentru transport pe plafon. Barele de amarare sunt testate pentru a face față 

condițiilor dificile și sunt rezistente la coroziune. Fabricate din aluminiu cu finisaj negru lucios și 

capace de capăt din plastic negru, se asortează cu orice culoare a caroseriei. Punctele de 

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

îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii. Testate City Crash și conforme ISO-PAS 11154. În 

poziția montat, sarcina maximă admisă a barelor de amarare este de 100 kg. Numai pentru 110. 

Trebuie ținut întotdeauna cont ca sarcina maximă pe plafonul vehiculului să nu fie depășită.

672 € 0,6 44 € 717 €

VPLER0179 BARE TRANSVERSALE - 90

Proiectate și realizate special pentru modelul Land Rover Defender, barele transversale sunt 

optimizate din punct de vedere aerodinamic și al reducerii zgomotului la vânt. Fabricate din 

aluminiu anodizat, pentru un aspect premium, sunt ușor de montat cu ajutorul cheii din dotare. 

Pozițiile presetate asigură montarea barelor transversale în poziție optimă pe barele de amarare, în 

vederea optimizării aerodinamicii și distribuției greutății, oferind un plus de încredere la utilizarea 

în siguranță a portbagajului de plafon. Cu încuietoare pentru o siguranță îmbunătățită, includ șine 

în formă de T, pentru a facilita montarea și demontarea accesoriilor pentru transport pe plafon. 

Material testat pentru a face față condițiilor dificile, rezistent la coroziune. Testate City Crash și 

conforme ISO-PAS 11154. În poziția montat, sarcina maximă admisă a barelor transversale este de 

94 kg. Numai pentru 90. Pentru montare este necesară echiparea cu bare de amarare. Trebuie 

ținut întotdeauna cont ca sarcina maximă pe plafonul vehiculului să nu fie depășită. Este posibil ca 

obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze calitatea 

semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație prin 

satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe plafon este posibil să restricționeze 

deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea trapei de plafon trebuie avut grijă, 

pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

283 € 0,5 37 € 320 €

VPLER0178 BARE TRANSVERSALE - 110

Proiectate și realizate special pentru modelul Land Rover Defender, barele transversale sunt 

optimizate din punct de vedere aerodinamic și al reducerii zgomotului la vânt. Fabricate din 

aluminiu anodizat, pentru un aspect premium, sunt ușor de montat cu ajutorul cheii din dotare. 

Pozițiile presetate asigură montarea barelor transversale în poziție optimă pe barele de amarare, în 

vederea optimizării aerodinamicii și distribuției greutății, oferind un plus de încredere la utilizarea 

în siguranță a portbagajului de plafon. Cu încuietoare pentru o siguranță îmbunătățită, includ șine 

în formă de T, pentru a facilita montarea și demontarea accesoriilor pentru transport pe plafon. 

Material testat pentru a face față condițiilor dificile, rezistent la coroziune. Testate City Crash și 

conforme ISO-PAS 11154. În poziția montat, sarcina maximă admisă a barelor transversale este de 

94 kg. Numai pentru 110. Pentru montare este necesară echiparea cu bare de amarare. Trebuie 

ținut întotdeauna cont ca sarcina maximă pe plafonul vehiculului să nu fie depășită. Este posibil ca 

obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze calitatea 

semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație prin 

satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe plafon este posibil să restricționeze 

deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea trapei de plafon trebuie avut grijă, 

pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

283 € 0,5 37 € 320 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vpler0177-roof-rails-110/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vpler0179-cross-bars-90/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vpler0178-cross-bars-110/#tertiary-tabs
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VPLZR0191 CUTIE PORTBAGAJ DE PLAFON

Cutie portbagaj de plafon cu un design discret, aerodinamic pentru reducerea zgomotului la rulare. 

Fabricată din materiale premium, pentru un aspect elegant, cu finisaj negru lucios și rezistentă în 

condiții dificile. Funcția de deschidere de pe ambele părți asigură cutiei portbagaj de plafon o 

funcționalitate îmbunătățită. Sistemul de fixare robust, cu clic și indicator de cuplu integrat asigură 

montarea rapidă și sigură, cu o singură mână. Cutia portbagaj de plafon dispune de încuietoare, 

pentru securitate. Sistemul de închidere centralizată permite scoaterea cheii din încuietoare numai 

dacă toate punctele de încuiere sunt închise corespunzător. Cutia portbagaj de plafon dispune de 

aprobare TUV și respectă cerințele testelor City Crash. Dimensiuni exterioare: 1.704 mm lungime, 

861 mm lățime, 448 mm înălțime. Volum 400 litri. Greutate cutie 17.5 kg. În poziția montat, sarcina 

maximă admisă a cutiei portbagaj de plafon este de 75 kg. Pentru 90 și 110. Nu este compatibila cu 

vehiculele echipate cu motoare V8. Barele longitudinale transversale sunt necesare pentru 

montarea accesoriilor Land Rover pe plafon. Nu este compatibil cu suportul plafon tip grilaj. Va 

rugam sa luati întotdeauna în considerare capacitatea maximă de încărcare a plafonului vehiculului 

pentru a va asigura că aceasta nu este depășită. Vă rugăm să consultați Manualul proprietarului 

pentru detalii despre capacitatea de încărcare a plafonului vehiculului dumneavoastră. Este posibil 

ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze calitatea 

semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație prin 

satelit. Este posibil ca unele accesorii montate pe plafon să restricționeze deschiderea trapei. 

Deschiderea trapei trebuie facuta cu grijă, pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe 

plafon.

821 € 0,1 7 € 829 €

VPLGR0107
SUPORT ACCESORII PENTRU 

SPORTURI NAUTICE

Permite transportul unei vele cu catarg, a unui caiac sau a unei canoe. Include suport 

multifuncțional cu încuietoare, pentru transportul 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 și loviturilor. 

Dacă este montat, sarcina maximă admisă a suportului de accesorii pentru sporturi nautice este de 

45 kg. Pentru 90 și 110. Pentru montare este necesară echiparea cu bare de amarare și bare 

transversale. Trebuie ținut întotdeauna cont ca sarcina maximă pe plafonul vehiculului să nu fie 

depășită. Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să 

afecteze calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de 

navigație prin satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe plafon este posibil să 

restricționeze deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea trapei de plafon trebuie 

avut grijă, pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

401 € 0,3 22 € 423 €

VPLWR0099
SUPORT ACCESORII SPORTURI 

NAUTICE PENTRU 2 CAIACE

Permite transportul a 2 caiace sau canoe. Potrivit și pentru transportul bărcilor mici. Include 

adaptor șină în T și chingă reglabilă de 275 cm. Pentru 90 și 110. Pentru montare este necesară 

echiparea cu bare de amarare și bare transversale. Trebuie ținut întotdeauna cont ca sarcina 

maximă pe plafonul vehiculului să nu fie depășită. Este posibil ca obiectele amplasate deasupra 

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

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

transportate pe plafon este posibil să restricționeze deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La 

deschiderea trapei de plafon trebuie avut grijă, pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate 

pe plafon.

109 € 0,2 15 € 123 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplzr0191-roof-box/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplgr0107-aqua-sports-carrier/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplwr0099-aqua-sports-carrier-for-2-kayaks/#tertiary-tabs


Cod Denumire Descriere
Pret lista 2021

(EURO fara TVA) 

Manopera 

(h)

Pret montaj 

(Euro fara TVA)

Pret total client 

(Euro fara TVA)

VPLZR0187
SUPORT PENTRU SCHIURI ȘI 

SNOWBOARD

Suportul pentru schiuri și snowboard este proiectat pentru a se fixa direct pe șinele în formă de T 

ale barelor transversale și include glisiere, pentru a se putea extinde în vederea încărcării și 

descărcării ușoare. Brațele din cauciuc moale fixează schiurile și snowboard-urile pe poziție, fără să 

zgârie sau să deterioreze suprafețele acestora. Butoanele supradimensionate facilitează 

deschiderea și închiderea în timp ce purtați mănuși. Sistemele de încuiere cu o singură cheie fixează 

schiurile sau snowboard-urile pe suport și suportul pe vehicul, pentru o securitate îmbunătățită. 

Suportul poate transporta 4 perechi de schiuri, 2 snowboard-uri sau 2 perechi de schiuri și un 

snowboard. Este proiectat pentru a se adapta aproape tuturor tipurilor de schiuri și snowboard-uri, 

inclusiv celor cu legături înalte. Dacă este montat, sarcina maximă admisă a suportului schiuri și 

snowboard-uri este de 36 kg. Pentru 90 și 110. Pentru montare este necesară echiparea cu bare de 

amarare și bare transversale. Trebuie ținut întotdeauna cont ca sarcina maximă pe plafonul 

vehiculului să nu fie depășită. Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 

montate pe plafon să afecteze calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ 

sistemul audio și de navigație prin satelit, dacă există în dotare. Obiectele transportate pe plafon 

este posibil să restricționeze deschiderea trapei de plafon a vehiculului. La deschiderea trapei de 

plafon trebuie avut grijă, pentru ca aceasta să nu lovească obiectele montate pe plafon.

309 € 0,3 22 € 331 €

VPLGS0166 GEANTĂ PENTRU SCHIURI

Geanta Land Rover căptușită, pentru transportul schiurilor/snowboard-urilor, permite transportul a 

2 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. Pentru 90 și 110.

165 € 0 0 € 165 €

VPLEEDT002

KIT BARĂ DE REMORCARE 

RETRACTABILĂ ELECTRIC - 

SUSPENSIE PNEUMATICĂ, 

INTERIOR LUNAR, CAPAC INEL DE 

REMORCARE CERES SILVER 

SATINAT

Bara de remorcare retractabilă electric este acționată de la un buton din portbagaj sau din 

meniurile sistemului multimedia. Este sensibilă la obstacolele întâlnite în timpul extinderii/retragerii 

și se retrage automat, dacă este cazul. Atunci când nu este utilizată, bara de remorcare retractabilă 

electric se retrage în spatele barei de protecție și asigură un aspect atrăgător, fără întreruperi. 

Include și priză pentru remorcare, care se retrage împreună cu bara de remorcare. Include funcție 

de măsurare a sarcinii pe cuplare de remorcare, de până la 200 kg. Permite tractarea unei remorci 

cu o masă maximă de 3.500 kg și o sarcină pe cupla de remorcare de 195 kg. Include funcție 

specifică de verificare a luminilor remorcii, care permite șoferului să verifice fără ajutor dacă 

luminile de poziție, lămpile de marșarier și stopurile pe frână ale remorcii funcționează 

corespunzător. Testarea luminilor remorcii se activează de la un comutator din portbagaj sau de la 

ecranul tactil, în funcție de echiparea vehiculului. Kitul include bară de remorcare retractabilă 

electric, modul cârlig de remorcare, suport modul, cablaj, comutator, ramă comutator, ansamblu 

difuzoare și capac inel de remorcare. Pentru 90 și 110. Pentru vehicule cu suspensie pneumatica si 

culoarea interiorului Lunar. Kit-ul se furnizeaza impreuna cu un capac ochi remorcare - Ceres Silver 

Satin. ATENTIE: Pentru 110 dotate cu trepte retractabile, modulul pentru carlig si suportul pentru 

modul nu sunt necesare pentru montaj. Priza pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, 

remorcilor sau plăcilor de iluminare, inclusiv a celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu 

toate acestea, există o intensitate minimă a curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare 

este posibil să nu o accepte. Pentru detalii privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, 

consultați manualul de utilizare.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,3 244 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplzr0187-ski-and-snowboard-carrier/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/carrying/vplgs0166-ski-bag/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vpleedt002-electrically-deployable-tow-bar-kit-air-suspension-lunar-interior-primed-tow-eye-cover/#tertiary-tabs
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VPLEEDT003

KIT BARĂ DE REMORCARE 

RETRACTABILĂ ELECTRIC - 

SUSPENSIE PNEUMATICĂ, 

INTERIOR LUNAR, CAPAC INEL DE 

REMORCARE STARLIGHT SATINAT

Bara de remorcare retractabilă electric este acționată de la un buton din portbagaj sau din 

meniurile sistemului multimedia. Este sensibilă la obstacolele întâlnite în timpul extinderii/retragerii 

și se retrage automat, dacă este cazul. Atunci când nu este utilizată, bara de remorcare retractabilă 

electric se retrage în spatele barei de protecție și asigură un aspect atrăgător, fără întreruperi. 

Include și priză pentru remorcare, care se retrage împreună cu bara de remorcare. Include funcție 

de măsurare a sarcinii pe cuplare de remorcare, de până la 200 kg. Permite tractarea unei remorci 

cu o masă maximă de 3.500 kg și o sarcină pe cupla de remorcare de 195 kg. Include funcție 

specifică de verificare a luminilor remorcii, care permite șoferului să verifice fără ajutor dacă 

luminile de poziție, lămpile de marșarier și stopurile pe frână ale remorcii funcționează 

corespunzător. Testarea luminilor remorcii se activează de la un comutator din portbagaj sau de la 

ecranul tactil, în funcție de echiparea vehiculului. Kitul include bară de remorcare retractabilă 

electric, modul cârlig de remorcare, suport modul, cablaj, comutator, ramă comutator, ansamblu 

difuzoare și capac inel de remorcare. Pentru 90 și 110. Pentru vehicule cu suspensie pneumatica si 

culoarea interiorului Lunar. Kit-ul se furnizeaza impreuna cu un capac ochi remorcare - Satin 

Starlight. ATENTIE: Pentru 110 dotate cu trepte retractabile, modulul pentru carlig si suportul 

pentru modul nu sunt necesare pentru montaj. Priza pentru remorcare permite alimentarea 

rulotelor, remorcilor sau plăcilor de iluminare, inclusiv a celor prevăzute cu lămpi LED montate în 

spate. Cu toate acestea, există o intensitate minimă a curentului, pe care unele sisteme de 

iluminare auxiliare este posibil să nu o accepte. Pentru detalii privind sarcina electrică minimă și 

maximă acceptată, consultați manualul de utilizare.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,3 244 €

VPLEEDT006

KIT CÂRLIG DE REMORCARE 

RETRACTABIL ELECTRIC - 

SUSPENSIE PNEUMATICĂ, 

INTERIOR EBONY, CAPAC INEL DE 

REMORCARE CERES SILVER 

SATINAT

Bara de remorcare retractabilă electric este acționată de la un buton din portbagaj sau din 

meniurile sistemului multimedia. Este sensibilă la obstacolele întâlnite în timpul extinderii/retragerii 

și se retrage automat, dacă este cazul. Atunci când nu este utilizată, bara de remorcare retractabilă 

electric se retrage în spatele barei de protecție și asigură un aspect atrăgător, fără întreruperi. 

Include și priză pentru remorcare, care se retrage împreună cu bara de remorcare. Include funcție 

de măsurare a sarcinii pe cuplare de remorcare, de până la 200 kg. Permite tractarea unei remorci 

cu o masă maximă de 3.500 kg și o sarcină pe cupla de remorcare de 195 kg. Include funcție 

specifică de verificare a luminilor remorcii, care permite șoferului să verifice fără ajutor dacă 

luminile de poziție, lămpile de marșarier și stopurile pe frână ale remorcii funcționează 

corespunzător. Testarea luminilor remorcii se activează de la un comutator din portbagaj sau de la 

ecranul tactil, în funcție de echiparea vehiculului. Kitul include bară de remorcare retractabilă 

electric, modul cârlig de remorcare, suport modul, cablaj, comutator, ramă comutator, ansamblu 

difuzoare și capac inel de remorcare. Pentru 90 și 110. Pentru vehicule cu suspensie pneumatica si 

interior Ebony. Kit-ul este furnizat cu capac pentru ochiul de remorcare Ceres Silver Satin. Atentie: 

pentru vehiculele 110 care au trepte retractabile montate nu mai este necesar modulul de 

remorcare si suportul acestuia. Priza pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, remorcilor 

sau plăcilor de iluminare, inclusiv a celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu toate 

acestea, există o intensitate minimă a curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare este 

posibil să nu o accepte. Pentru detalii privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, 

consultați manualul de utilizare.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,3 244 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vpleedt003-electrically-deployable-tow-bar-kit-air-suspension-lunar-interior-satin-starlight-tow-eye-cover/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vpleedt006-electrically-deployable-tow-bar-kit-air-suspension-ebony-interior-primed-tow-eye-cover/#tertiary-tabs
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VPLEEDT007

KIT CÂRLIG DE REMORCARE 

RETRACTABIL ELECTRIC - 

SUSPENSIE PNEUMATICĂ, 

INTERIOR EBONY, CAPAC INEL DE 

REMORCARE STARLIGHT SATINAT

Bara de remorcare retractabilă electric este acționată de la un buton din portbagaj sau din 

meniurile sistemului multimedia. Este sensibilă la obstacolele întâlnite în timpul extinderii/retragerii 

și se retrage automat, dacă este cazul. Atunci când nu este utilizată, bara de remorcare retractabilă 

electric se retrage în spatele barei de protecție și asigură un aspect atrăgător, fără întreruperi. 

Include și priză pentru remorcare, care se retrage împreună cu bara de remorcare. Include funcție 

de măsurare a sarcinii pe cuplare de remorcare, de până la 200 kg. Permite tractarea unei remorci 

cu o masă maximă de 3.500 kg și o sarcină pe cupla de remorcare de 195 kg. Include funcție 

specifică de verificare a luminilor remorcii, care permite șoferului să verifice fără ajutor dacă 

luminile de poziție, lămpile de marșarier și stopurile pe frână ale remorcii funcționează 

corespunzător. Testarea luminilor remorcii se activează de la un comutator din portbagaj sau de la 

ecranul tactil, în funcție de echiparea vehiculului. Kitul include bară de remorcare retractabilă 

electric, modul cârlig de remorcare, suport modul, cablaj, comutator, ramă comutator, ansamblu 

difuzoare și capac inel de remorcare. Pentru 90 și 110. Pentru vehicule cu suspensie pneumatica si 

interior Ebony. Kit-ul este furnizat cu capac pentru ochiul de remorcare Satin Starlight. Atentie: 

pentru vehiculele 110 care au trepte retractabile montate nu mai este necesar modulul de 

remorcare si suportul acestuia. Priza pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, remorcilor 

sau plăcilor de iluminare, inclusiv a celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu toate 

acestea, există o intensitate minimă a curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare este 

posibil să nu o accepte. Pentru detalii privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, 

consultați manualul de utilizare.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,3 244 €

VPLEDET002

KIT BARĂ DE REMORCARE 

DETAȘABILĂ - SUSPENSIE 

PNEUMATICĂ, CERES SILVER 

SATINAT

Bară de remorcare detașabilă, comod și ușor de folosit, asigură un aspect fără întreruperi atunci 

când nu este utilizată. Dispune de cârlig de tractare detașabil, care poate fi depozitat sub podeaua 

portbagajului într-o locație specială, atunci când nu este utilizat. Masă maximă remorcă 3.500 kg și 

sarcină pe cupla de remorcare 195 kg. Include priză cu 13 pini pentru remorcare. Kitul include bară 

de remorcare detașabilă, gât de lebădă detașabil, modul, suport modul, cablaj și capac inel de 

remorcare. Pentru 90 și 110. Pentru modelele cu suspensie pneumatică. În kit este inclus un capac 

inel de remorcare Ceres Silver satinat. Rețineți: pentru modelele 110 echipate deja cu scări 

laterale retractabile, nu sunt necesare pentru montare modulul de remorcare și suportul 

acestuia. Priza pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, remorcilor sau plăcilor de 

iluminare, inclusiv a celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu toate acestea, există o 

intensitate minimă a curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare este posibil să nu o 

accepte. Pentru detalii privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, consultați manualul 

de utilizare.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,3 244 €

VPLEDET003

KIT BARĂ DE REMORCARE 

DETAȘABILĂ - SUSPENSIE 

PNEUMATICĂ, STARLIGHT 

SATINAT

Bară de remorcare detașabilă, comod și ușor de folosit, asigură un aspect fără întreruperi atunci 

când nu este utilizată. Dispune de cârlig de tractare detașabil, care poate fi depozitat sub podeaua 

portbagajului într-o locație specială, atunci când nu este utilizat. Masă maximă remorcă 3.500 kg și 

sarcină pe cupla de remorcare 195 kg. Include priză cu 13 pini pentru remorcare. Kitul include bară 

de remorcare detașabilă, gât de lebădă detașabil, modul, suport modul, cablaj și capac inel de 

remorcare. Pentru 90 și 110. Pentru modelele cu suspensie pneumatică. În kit este inclus un capac 

inel de remorcare Starlight satinat. Rețineți: pentru modelele 110 echipate deja cu scări laterale 

retractabile, nu sunt necesare pentru montare modulul de remorcare și suportul acestuia. Priza 

pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, remorcilor sau plăcilor de iluminare, inclusiv a 

celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu toate acestea, există o intensitate minimă a 

curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare este posibil să nu o accepte. Pentru detalii 

privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, consultați manualul de utilizare.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,3 244 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vpleedt007-electrically-deployable-tow-bar-kit-air-suspension-ebony-interior-satin-starlight-tow-eye-cover/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vpledet002-detachable-tow-bar-kit-air-suspension-primed-tow-eye-cover/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vpledet003-detachable-tow-bar-kit-air-suspension-satin-starlight-tow-eye-cover/#tertiary-tabs


Cod Denumire Descriere
Pret lista 2021

(EURO fara TVA) 

Manopera 

(h)

Pret montaj 

(Euro fara TVA)

Pret total client 

(Euro fara TVA)

VPLEMHT002

KIT BARĂ DE REMORCARE 

REGLABILĂ ÎN ÎNĂLȚIME - 

SUSPENSIE PNEUMATICĂ, CERES 

SILVER SATINAT

Bara de remorcare reglabilă în înălțime dispune de 3 poziții diferite de montare și de posibilitatea 

de modificare ușoară a poziției. Ușor de montat/demontat, după montarea inițială la dealer. 

Include cârlig de remorcare de 50 mm. Permite tractarea unei remorci cu o masă maximă de 3.500 

kg și o sarcină pe cupla de remorcare de 195 kg. Include priză cu 13 pini pentru remorcare. Kitul 

include bară de remorcare reglabilă în înălțime, modul, suport modul, cablaj și capac inel de 

remorcare. Pentru 90 și 110. Pentru modelele cu suspensie pneumatică. În kit este inclus un capac 

inel de remorcare Ceres Silver satinat. Rețineți: pentru modelele 110 echipate deja cu scări laterale 

retractabile, nu sunt necesare pentru montare modulul de remorcare și suportul acestuia. Priza 

pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, remorcilor sau plăcilor de iluminare, inclusiv a 

celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu toate acestea, există o intensitate minimă a 

curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare este posibil să nu o accepte. Pentru detalii 

privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, consultați manualul de utilizare.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,3 244 €

VPLEMHT003

KIT BARĂ DE REMORCARE 

REGLABILĂ ÎN ÎNĂLȚIME - 

SUSPENSIE PNEUMATICĂ, 

STARLIGHT SATINAT

Bara de remorcare reglabilă în înălțime dispune de 3 poziții diferite de montare și de posibilitatea 

de modificare ușoară a poziției. Ușor de montat/demontat, după montarea inițială la dealer. 

Include cârlig de remorcare de 50 mm. Permite tractarea unei remorci cu o masă maximă de 3.500 

kg și o sarcină pe cupla de remorcare de 195 kg. Include priză cu 13 pini pentru remorcare. Kitul 

include bară de remorcare reglabilă în înălțime, modul, suport modul, cablaj și capac inel de 

remorcare. Pentru 90 și 110. Pentru modelele cu suspensie pneumatică. În kit este inclus un capac 

inel de remorcare Starlight satinat. Rețineți: pentru modelele 110 echipate deja cu scări laterale 

retractabile, nu sunt necesare pentru montare modulul de remorcare și suportul acestuia. Priza 

pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, remorcilor sau plăcilor de iluminare, inclusiv a 

celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu toate acestea, există o intensitate minimă a 

curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare este posibil să nu o accepte. Pentru detalii 

privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, consultați manualul de utilizare.

Pentru o ofertă de 

preț vă rugăm să 

vă adresați 

dealerului

3,3 244 €

VPLVT0064
ADAPTOR PRIZĂ PENTRU 

REMORCARE - 13 PINI LA 12N

Adaptor conexiune priză pentru remorcare, asigură conversia prizei cu 13 pini la 12N. Pentru 90 și 

110. Priza pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, remorcilor sau plăcilor de iluminare, 

inclusiv a celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu toate acestea, există o intensitate 

minimă a curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare este posibil să nu o accepte. 

Pentru detalii privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, consultați manualul de 

utilizare.

63 € 0 0 € 63 €

VPLHT0060

ADAPTOR PRIZĂ PENTRU 

REMORCARE - 13 PINI LA 

12N/12S

Adaptor conexiune priză pentru remorcare, 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. Pentru 90 și 110. Priza pentru remorcare permite alimentarea rulotelor, remorcilor sau 

plăcilor de iluminare, inclusiv a celor prevăzute cu lămpi LED montate în spate. Cu toate acestea, 

există o intensitate minimă a curentului, pe care unele sisteme de iluminare auxiliare este posibil să 

nu o accepte. Pentru detalii privind sarcina electrică minimă și maximă acceptată, consultați 

manualul de utilizare.

131 € 0 0 € 131 €

STC8919AA CHINGĂ DE REMORCARE

Realizată din poliester rezistent, cu un cârlig de siguranță la fiecare capăt, chinga de remorcare este 

proiectată pentru a rezista la o sarcină maximă de 3.000 kg. Dacă este amplasată pe mijlocul 

chingii, geanta de depozitare reflectorizantă poate juca rol de steag de avertizare. Pentru 90 și 110.

98 € 0 0 € 98 €

VPLCV0108
PLACĂ DE ILUMINARE REMORCĂ - 

LHD

Această placă de iluminare robustă este proiectată în special pentru utilizare împreună cu o 

remorcă. Design ergonomic, cu priză ISO cu 13 pini și cablu de 8 m, include lămpi de marșarier și de 

ceață, 2 lumini de poziție, lămpi de semnalizare și stopuri pe frână. Pentru 90 și 110. În anumite 

țări, placa de iluminare este obligatorie dacă este utilizat un suport pentru biciclete.

57 € 0 0 € 57 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vplemht002-multi-height-tow-bar-kit-air-suspension-primed-tow-eye-cover/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vplemht003-multi-height-tow-bar-kit-air-suspension-satin-starlight-tow-eye-cover/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vplvt0064-towing-electrics-adaptor-13-pin-to-12n/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vplht0060-towing-electrics-adaptor-13-pin-to-12n12s/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/stc8919aa-tow-strap/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/towing/vplcv0108-trailer-lighting-board-lhd/#tertiary-tabs


Cod Denumire Descriere
Pret lista 2021

(EURO fara TVA) 

Manopera 

(h)

Pret montaj 

(Euro fara TVA)

Pret total client 

(Euro fara TVA)

VPLEP0426
TROLIU ELECTRIC CU 

TELECOMANDĂ

Puteți beneficia de capabilități superioare cu autorul unui troliu electric puternic, cu telecomandă. 

Proiectat pentru a putea fi montat în partea din față a vehiculului, acest troliu dispune de 

telecomandă fără fir și ambreiaj controlat de a distanță, pentru a permite utilizarea în siguranță 

afară din vehicul. Fabricat de Warn, modelul Zeon Platinum 10-S se remarcă printr-o forță maximă 

de tragere de 4.536 kg/10.000 lbs, asigurată de dispozitivul de forță. Furnizat cu 80 ft (20 de metri) 

de sfoară sintetică Spydura de 3/8”, pentru a fi mai practic și mai ușor de utilizat și manipulat. 

Pentru 90 și 110. Instalatia electrica este inclusa. Este necesar kit-ul pentru montare troliu. Acesta 

trebuie comandat separat. Nu este compatibil sistemul de protectie pentru expeditii si cu bullbar 

"A".

3.924 € 1,5 111 € 4.035 €

STC53202 KIT ACCESORII TROLIU

Kitul de accesorii pentru troliu include 2 eclise în formă de D, un palan, o protecție de 2" x 8 ft. 

pentru trunchiul arborelui, o pereche de mănuși rezistente din piele și bumbac și un manual pentru 

troliu, toate acestea într-o geantă robustă din material sintetic de culoare neagră. Pentru 90 și 110.

444 € 0 0 € 444 €

LR129104

JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 18" TIP 

5094, 5 SPIȚE, GRI ÎNCHIS 

SATINAT

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
611 € 1,5 111 € 722 €

LR143917
JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 18" TIP 

5093, OȚEL, 5 SPIȚE, FUJI WHITE

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
366 € 1,5 111 € 477 €

LR129106
JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 19" TIP 

6009, 6 SPIȚE, SPARKLE SILVER

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
695 € 1,5 111 € 806 €

LR129108
JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 19" TIP 

6010, 6 SPIȚE, NEGRU LUCIOS

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
727 € 1,5 111 € 838 €

LR129107
JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 19" TIP 

6010, 6 SPIȚE, SPARKLE SILVER

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
695 € 1,5 111 € 806 €

LR133250

JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 20" TIP 

5095, 5 SPIȚE DUBLE, GRI ÎNCHIS 

CU FINISAJ DIAMANTAT

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
987 € 1,5 111 € 1.098 €

VPLEW0131
JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 20" TIP 

5095, 5 SPIȚE DUBLE, GRI ÎNCHIS

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
934 € 1,5 111 € 1.045 €

LR129119
JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 20" TIP 

5094, 5 SPIȚE, SPARKLE SILVER

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
904 € 1,5 111 € 1.015 €

LR129115

JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 20" TIP 

5098, 5 SPIȚE, GRI ÎNCHIS 

SATINAT

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
934 € 1,5 111 € 1.045 €

LR129113
JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 20" TIP 

5098, 5 SPIȚE, SPARKLE SILVER

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
904 € 1,5 111 € 1.015 €

LR129110
JANTĂ DIN ALIAJ UȘOR - 20" TIP 

6011, 6 SPIȚE, NEGRU LUCIOS

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu design modern și dinamic. 

Pentru 90 și 110. Prețul este pentru o jantă.
934 € 1,5 111 € 1.045 €

VPLEW0143 HUSĂ ROATĂ DE REZERVĂ

Protejează roata de rezervă montată în spate împotriva noroiului și murdăriei. Acest capac elegant 

pentru roata de rezervă dispune de o suprafață vopsită în negru, cu ornament de culoare Ceres 

Silver satinat și sigla Land Rover Defender ștanțată. Orificiul de drenare din partea inferioară 

permite eliminarea umezelii. Ușor de montat cu o bandă elastică autoreglabilă, care asigură o fixare 

exactă în jurul anvelopei. Pentru 90 și 110. Pentru vehiculele echipate cu roată de rezervă montată 

în spate. Pentru jante de 18 - 22”.

206 € 0,1 7 € 214 €

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/winches/vplep0426-remote-control-electric-winch/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/carrying-towing/winches/stc53202-winch-accessory-kit/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr129104-alloy-wheel-18-style-5094-5-spoke-dark-satin-grey/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr143917-alloy-wheel-18-style-5093-steel-5-spoke-fuji-white/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr129106-alloy-wheel-19-style-6009-6-spoke-sparkle-silver/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr129108-alloy-wheel-19-style-6010-6-spoke-gloss-black/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr129107-alloy-wheel-19-style-6010-6-spoke-sparkle-silver/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr133250-alloy-wheel-20-style-5095-5-split-spoke-dark-grey-diamond-turned-finish/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/vplew0131-alloy-wheel-20-style-5095-5-split-spoke-dark-grey/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr129119-alloy-wheel-20-style-5094-5-spoke-sparkle-silver/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr129115-alloy-wheel-20-style-5098-5-spoke-dark-satin-grey/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr129113-alloy-wheel-20-style-5098-5-spoke-sparkle-silver/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheels/lr129110-alloy-wheel-20-style-6011-6-spoke-gloss-black/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/vplew0143-spare-wheel-cover/#tertiary-tabs


Cod Denumire Descriere
Pret lista 2021

(EURO fara TVA) 

Manopera 

(h)

Pret montaj 

(Euro fara TVA)

Pret total client 

(Euro fara TVA)

LR027664
CAPACE DE VALVĂ ELEGANTE 

UNION JACK

Această gamă specială de capace de valvă elegante, disponibile în diferite variante de design, 

conferă o notă subtilă de eleganță jantelor din aliaj ușor. Pentru 90 și 110. Disponibile la set de 4.
33 € 0,1 7 € 40 €

LR027666
CAPACE DE VALVĂ ELEGANTE 

BLACK JACK

Această gamă specială de capace de valvă elegante, disponibile în diferite variante de design, 

conferă o notă subtilă de eleganță jantelor din aliaj ușor. Pentru 90 și 110. Disponibile la set de 4.
33 € 0,1 7 € 40 €

LR027560
CAPACE DE VALVĂ ELEGANTE 

LAND ROVER

Această gamă specială de capace de valvă elegante, disponibile în diferite variante de design, 

conferă o notă subtilă de eleganță jantelor din aliaj ușor. Pentru 90 și 110. Disponibile la set de 4.
32 € 0,1 7 € 40 €

LR094547
LAND ROVER CAPAC CENTRAL 

JANTĂ - NEGRU

Îmbunătățește aspectul jantelor din aliaj ușor. Cu sigla Land Rover. Pentru 90 și 110. Disponibile la 

set de 4. Pretul este pentru un set de 4 capacele.
51 € 0,1 7 € 59 €

LR094546
LAND ROVER CAPAC CENTRAL 

JANTĂ - ARGINT

Îmbunătățește aspectul jantelor din aliaj ușor. Cu sigla Land Rover. Pentru 90 și 110. Disponibile la 

set de 4. Pretul este pentru un set de 4 capacele.
51 € 0,1 7 € 59 €

VPLWW0078 KIT PIULIȚE DE ROATĂ NEGRE
Set de 20 de piulițe de roată, recomandate pentru jantele din aliaj ușor, cu finisaj negru lucios. 

Pentru 90 și 110.
360 € 0,1 7 € 367 €

VPLWW0093
KIT PIULIȚE DE ROATĂ CU 

ANTIFURT NEGRE

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

jantelor și anvelopelor o securitate suplimentară, la un cost redus. Kitul include un set de 4 piulițe 

de roată cu antifurt și o cheie. Pentru 90 și 110. Recomandate pentru jantele din aliaj ușor, cu 

finisaj negru lucios.

138 € 0,1 7 € 146 €

LR078545
KIT PIULIȚE DE ROATĂ CU 

ANTIFURT ARGINTII

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

jantelor și anvelopelor o securitate suplimentară, la un cost redus. Kitul include un set de 4 piulițe 

de roată cu antifurt și o cheie. Pentru 90 și 110.

183 € 0,1 7 € 190 €

VPLYW0127 KIT DE PANĂ
Soluție alternativă de reparare a anvelopei, utilizată în locul roții de rezervă. Format din recipient cu 

etanșeizator și compresor de aer, care trebuie utilizate în caz de pană de cauciuc. Pentru 90 și 110.
177 € 0 0 € 177 €

VPLVW0077
MANOMETRU PRESIUNE ÎN 

ANVELOPE

Manometru digital pentru presiunea în anvelope, salvează presiunea recomandată și dispune de o 

duză care se rotește 360°, pentru a se fixa pe valva anvelopei, de lampă LED pentru localizarea 

valvei anvelopei, indicator de măsurare a grosimii profilului și scară de măsurare în psi, bar, kpa, 

kg/cm2. Interval de măsurare 0-99 psi/0 - 7 bari, cutie de depozitare. Pentru 90 și 110.

18 € 0 0 € 18 €

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.

https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/lr027664-union-jack-styled-valve-caps/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/lr027666-black-jack-styled-valve-caps/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/lr027560-land-rover-styled-valve-caps/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/lr094547-land-rover-wheel-centre-cap-black/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/lr094546-land-rover-wheel-centre-cap-silver/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/vplww0078-black-wheel-nut-kit/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/vplww0093-black-locking-wheel-nut-kit/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/lr078545-silver-locking-wheel-nut-kit/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/vplyw0127-tyre-repair-kit/#tertiary-tabs
https://accessories.landrover.com/ro/ro/land-rover-defender/wheels-wheel-accessories/wheel-accessories/vplvw0077-tyre-pressure-gauge/#tertiary-tabs

