
COD POZA DENUMIRE DESCRIERE
Pret lista 2019 

[EURO fara TVA]
Manopera 

(h)
Pret montaj (Euro)

Pret total 
client Euro fara TVA

Pret lei fara TVA

 EXTERIOR

VPLGB0103 SET GRILE USI DARK ATLAS Prize aer laterale - Dark Atlas 416 € 0.2 8 € 425 € 2,039 lei

VPLGB0073 SET CAPACE OGLINDA CROMATE SET CAPACE OGLINDA CROMATE 223 € 0.3 13 € 236 € 1,131 lei

VPLGB0102 SET CAPACE OGLINDA DARK ATLAS SET CAPACE OGLINDA DARK ATLAS 223 € 0.3 13 € 236 € 1,131 lei

VPLGB0105 SET BANDOURI BARA SPATE DARK ATLAS Ornamente exterioare - bară spate Dark Atlas 268 € 0.2 8 € 276 € 1,325 lei

VPLGB0106 SET BANDOURI USI DARK ATLAS
Ornamente exterioare - protecții uși Dark Atlas, ornamente Dark Atlas

249 € 0.3 13 € 262 € 1,256 lei

VPLGB0122 SET ORNAMENTE BARA FATA Ornamente exterioare - bară față Dark Atlas 378 € 1.5 63 € 441 € 2,116 lei

VPLGP0100 TUBURI PROTECTIE LATERALA

Fabricate din inox și cu un finisaj foarte lucios.  Aspectul lor robust completează designul 
caroseriei vehiculului.
Notă - montarea tuburilor de protectie laterala  poate limita capacitățile vehiculului în 
teren accidentat

1,086 € 2.4 100 € 1,186 € 5,692 lei



VPLGP0226 SET TREPTE LATERALE FIXE - SWB

- Asigură un acces ușor în habitaclu.
- Îmbunătățește accesul la plafon.
- Designul se remarcă prin sigla Range Rover ștanțată și finisarea exterioară cromată, în 
acord cu celelalte detalii stilistice ale caroseriei.
- Ornament margine din aluminiu anodizat, lucios.
Montarea scărilor laterale poate limita capacitățile vehiculului în teren accidentat.
Disponibilă numai pentru modelele cu ampatament scurt.
Compatibilă cu funcția de detectare adâncime vad, începând cu an model 2015.  
Actualizările software-ului vehiculului asigură compatibilitatea pentru modelele 
anterioare.

1,080 € 2.7 113 € 1,193 € 5,725 lei

VPLGP0114 vezi VPLGP0226 1,102 € 0 0 € 1,102 € 5,291 lei

Trepte retractabile SWB 4.3 179 € 179 € 860

VPLGP0316 Treapta laterala dreapta 643 € 0 0 € 643 € 3,084 lei

VPLGP0317 Treapta laterala stanga 559 € 0 0 € 559 € 2,683 lei

VPLGP0249 Kit montaj treapta dreapta 746 € 0 0 € 746 € 3,580 lei

VPLGP0248 Kit montaj treapta stanga 746 € 0 0 € 746 € 3,580 lei

VPLGT0204
MODUL CONTROL TREPTE RETRACTABILE - 
SWB

484 € 0 0 € 484 € 2,321 lei

VPLGP0134 SET ORNAMENTE ARIPI FATA - SWB 52 € 0 0 € 52 € 249 lei

VPLGP0290
CABLAJ ELECTRIC TREPTE RETRACTABILE - 
SWB

194 € 0 0 € 194 € 933 lei

Trepte retractabile LWB 4.3 179 € 179 € 860

VPLGP0336 Treapta laterala dreapta 698 € 0 0 € 698 € 3,352 lei

VPLGP0335 Treapta laterala stanga 698 € 0 0 € 698 € 3,352 lei

VPLGP0345 Kit montaj treapta dreapta 873 € 0 0 € 873 € 4,189 lei

VPLGP0275 Kit montaj treapta stanga 873 € 0 0 € 873 € 4,189 lei

VPLGP0134 SET ORNAMENTE ARIPI FATA 52 € 0 0 € 52 € 249 lei

VPLGP0291 CABLAJ ELECTRIC 194 € 0 0 € 194 € 933 lei

VPLGT0204 MODUL CONTROL TREPTE 484 € 0 0 € 484 € 2,321 lei

VPLGR0079
SET BARE LONGITUDINALE NEGRE (plafon 
panoramic)  - SWB

Barele longitudinale au o sarcină maximă admisă de 100 kg (fără greutatea barelor 
transversale/echipamentelor de transport).  
 - Dispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție 
optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.   
 - Necesită utilizarea capetelor pentru barele longitudinale, disponibile separat și în 
aceeași culoare cu barele longitudinale.

684 € 0.8 33 € 717 € 3,442 lei

VPLGR0097
SUPORTI FINISAJ NEGRU (plafon 
panoramic) - SWB

Capete bare longitudinale - negre (plafon panoramic) - necesare pentru montarea barelor 
longitudinale

288 € 0 0 € 288 € 1,383 lei

VPLGR0095
SUPORTI FINISAJ NEGRU (plafon standard) - 
SWB

Capete bare longitudinale - negre (plafon standard)                                                                       
- Pentru montare sunt necesare barele longitudinale

210 € 0 0 € 210 € 1,007 lei

Dati click aici, pentru filmuletul de 
prezentare.

Echipament opțional premium, care asigură un acces ușor în habitaclu și la spațiul de 
depozitare de pe plafon, cu extindere automată și un design discret, care accentuează 
detaliile stilistice ale caroseriei.
- Se extind automat la deschiderea ușii sau la acționarea telecomenzii.
- Designul discret, cu protecție dedicată pentru aripă, asigură retractarea completă a 
scărilor sub praguri.
- Extinderea este sensibilă la obstrucții, iar scările nu se extind în teren accidentat sau 
dacă este cuplat reductorul.
- Modul automat poate fi anulat pentru a permite accesul la plafon atunci când ușile sunt 
închise.
- Cu dungă din inox lucios pe toată lungimea și siglă Range Rover inscripționată cu laser.
- Durată de extindere aprox. 1,5 secunde.
- Sistemul complet include scările, butoanele, ECU, cablajul, protecțiile pentru aripile față 
și toate prinderile necesare.
- Protecțiile pentru aripi asigură un aspect exterior integrat, discret al scărilor exterioare 

Aceste trepte elegante și practice asigură intrarea și ieșirea ușoare în/din vehicul. Se 
rabatează perfect sub praguri și se extind automat imediat, la deschiderea ușii sau dacă 
sunt activate de la cheie. Se rabatează apoi automat la închiderea ușii. Scările laterale sunt 
sensibile la obstrucții și nu se extind în teren accidentat sau dacă este cuplat reductorul. 
Modul automat poate fi anulat, pentru a permite accesul la plafon atunci când ușile sunt 
închise. Scările laterale rabatabile sunt compatibile cu apărătorile de noroi față, sunt 
finisate în inox și au inscripționate cu laser sigla Range Rover. Disponibile pentru LWB.



VPLGR0078 SET BARE LONGITUDINALE ARGINTII  - SWB

Barele longitudinale au o sarcină maximă admisă de 100 kg (fără greutatea barelor 
transversale/echipamentelor de transport).  
 - Dispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție 
optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.   
 - Necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat și în aceeași 
culoare cu barele longitudinale.

684 € 0.8 33 € 717 € 3,442 lei

VPLGR0094
SUPORTI FINISAJ ARGINTIU (plafon 
standard)   - SWB 

 Capete bare longitudinale - argintii (plafon standard)                                                                      
- Pentru montare sunt necesare barele longitudinale

130 € 0 0 € 130 € 625 lei

VPLGR0098
SUPORTI FINISAJ ARGINTIU (plafon 
panoramic) - SWB

Capete bare longitudinale - argintii (plafon panoramic)                                                                       
-Pentru montare sunt necesare barele longitudinale

288 € 0 0 € 288 € 1,383 lei

VPLGR0112 SET BARE LONGITUDINALE NEGRE   - LWB

Barele longitudinale au o sarcină maximă admisă de 100 kg (fără greutatea barelor 
transversale/echipamentelor de transport).  
 - Dispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție 
optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.   
 - Necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat și în aceeași 
culoare cu barele longitudinale.

1,193 € 0.8 33 € 1,226 € 5,887 lei

VPLGR0113 SUPORTI FINISAJ NEGRU  - LWB
Capete bare longitudinale - negre                                                 - necesare pentru montarea 
barelor logitudinale negre - LWB

341 € 0 0 € 341 € 1,635 lei

VPLGR0110 SET BARE LONGITUDINALE ARGINTII  - LWB

- barele longitudinale au o sarcină maximă admisă de 100 kg (fără greutatea barelor 
transversale/echipamentelor de transport).  
 - Dispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție 
optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.   
 - Necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat și în aceeași 
culoare cu barele longitudinale.

1,193 € 0.8 33 € 1,226 € 5,887 lei

VPLGR0111 SUPORTI FINISAJ ARGINTIU  - LWB 
 Capete bare longitudinale - argintii                                                                                          - 
Necesar pentru montarea barelor longitudinale LWB

248 € 0 0 € 248 € 1,191 lei

VPLGR0107 KIT TRANSPORT PLACA SURF

Permite transportul unei plăci pentru surf sau pentru velă, a unui caiac sau a unei canoe.  
Include suport multifuncțional blocabil pentru transportul catargului, ramelor sau vâslelor.  
Se înclină pentru a ajuta la încărcare/descărcare.  Dispune de chingi blocabile și suporți din 
cauciuc, pentru a păstra o distribuție optimă a greutății și a proteja caiacul și vehiculul 
împotriva zgârieturilor/loviturilor.
Sarcină maximă admisă 45 kg

360 € 0.2 8 € 368 € 1,766 lei



VPLVR0061
CUTIE PORTBAGAJ SCHIURI (SPORTS ROOF 
BOX)

- Cutie portbagaj de plafon sport, cu o capacitate de 320 de litri
- Design discret, aerodinamic 719 € 0.1 4 € 723 € 3,472 lei

VPLWR0100
CUTIE PORTBAGAJ SCHIURI (LARGE SPORTS 
ROOF BOX)

Volum 430 litri
- Lungime maxima a schiurilor 205 cm                                                                                            - 
Capacitate de incarcare schiuri : 8                                                                                                                 
- Capacitate de incarcare snowboard : 5-6

950 € 0.1 4 € 955 € 4,582 lei

VPLVR0062 CUTIE PORTBAGAJ (LUGGAGE BOX)
Volum 410 litri, sarcină maximă admisă 75 kg
- Dimensiuni exterioare: 1.750mm lungime, 820mm lățime, 450mm înălțime.
- Suport solid, pentru montarea ușoară și rapidă pe barele transversale. 

551 € 0.1 4 € 555 € 2,664 lei

VPLRR0159 PORTBAGAJ (LUGGAGE CARRIER)
Sistem de amarare flexibil, cu o sarcină maximă admisă de 75 kg.

514 € 0.1 4 € 518 € 2,488 lei

LR006849
DISPOZITIV TRANSPORT 
SCHIURI/SNOWBOARD

Suport pentru schiuri/snowboard, blocabil, pentru transportul a 4 perechi de schiuri sau 2 
snowboard-uri. 
 - Cu șine de culisare, pentru o încărcare ușoară. 
 - Sarcină maximă admisă 60 kg. 

210 € 0.1 4 € 214 € 1,027 lei

VPLGS0166 GEANTA SCHIURI

- Geantă pentru schiuri/snowboard, cu inscripția Land Rover.
 - Permite transportul a două perechi de schiuri și bețele aferente, cu o lungime maximă 
de 180 cm
 - Fabricată din poliester 600D rezistent
 - Include mânere pentru umăr amovibile

148 € 0 0 € 148 € 712 lei

CAR500010 CHINGA ASIGURARE BAGAJE - 5M
Chingă cu clichet utilă, pentru fixarea bagajelor la utilizarea portbagajului de plafon

20 € 0 0 € 20 € 97 lei

VUB503160 INELE SUPLIMENTARE PORTBAGAJ
- Cârligele de amarare asigură o soluție de fixare flexibilă la utilizarea barelor transversale 
și a barelor longitudinale 121 € 0 0 € 121 € 582 lei



VPLGR0102 SET BARE TRANSVERSALE

-Bare elegante și durabile, din aluminiu cu finisaj lucios 
 - Forma în T a șinelor utilizează întreaga lungime a barelor și asigură spațiul necesar 
montării mai multor accesorii.
 - Designul aerodinamic minimizează zgomotul la vânt și rezistența la înaintare
- Necesare pentru montarea tuturor accesoriilor cu montare pe plafon

445 € 0.4 17 € 462 € 2,218 lei

VPLGR0081 vezi VPLGR0102 445 € 0 0 € 445 € 2,138 lei

VPLVR0067 SUPORT TRANSPORT 2 BICICLETE

- Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractate, versiune pentru 2 sau 3 biciclete.
 - Poate fi îndepărtat de vehicul, pentru a permite accesul la hayon
- Dispune de mecanism de fixare/eliberare rapidă.  
 - Fabricat din aluminiu și alte materiale ușoare. 
 - Include sistem de iluminare și suport pentru numărul de înmatriculare.  
 - Cu antifurt. 
 - Suportul poate fi rabatat/poate culisa, pentru a asigura o depozitare ușoară dacă nu 
este utilizat.
 - Inscripționat Land Rover. Sarcină utilă max. 51 kg - suport pentru 3 biciclete.  Sarcină 
utilă max. 40 kg - suport pentru 2 biciclete. 
 - Versiuni diferite pentru RHD/LHD

605 € 0.1 4 € 609 € 2,923 lei

VPLVR0069 SUPORT TRANSPORT 3 BICICLETE

 Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractate, versiune pentru 2 sau 3 biciclete.
 - Poate fi îndepărtat de vehicul, pentru a permite accesul la hayon
- Dispune de mecanism de fixare/eliberare rapidă.  
 - Fabricat din aluminiu și alte materiale ușoare. 
 - Include sistem de iluminare și suport pentru numărul de înmatriculare.  
 - Cu antifurt. 
 - Suportul poate fi rabatat/poate culisa, pentru a asigura o depozitare ușoară dacă nu 
este utilizat.
 - Inscripționat Land Rover. Sarcină utilă max. 51 kg - suport pentru 3 biciclete.  Sarcină 
utilă max. 40 kg - suport pentru 2 biciclete. 
 - Versiuni diferite pentru RHD/LHD

727 € 0.1 4 € 731 € 3,511 lei

VPLVT0080 OGLINDA LATERALA, REMORCA
Extensie oglinda tractare - Oglinzi premium pentru tractare, cu o geantă de depozitare 
inscripționată Land Rover. 155 € 0.1 4 € 159 € 764 lei

VPLGT0073 PRIZA ELECTRICA 13 PINI
- Necesară pentru alimentarea cu tensiune a stopurilor remorcii
Disponibilă pentru bară de tractare cu extindere sau reglabilă în înălțime 178 € 0.1 4 € 182 € 873 lei

STC8919AA CHINGA TRACTARE

- Include geantă de depozitare care poate fi utilizată pe post de steag de avertizare în 
momentul utilizării. 
 - Sarcină maximă admisă 3.000 kg.

88 € 0 0 € 88 € 423 lei

VPLGT0117 CARLIG REMORCA RETRACTABIL 2,153 € 1.6 67 € 2,220 € 10,655 lei

VPLGT0081 vezi VPLGT0117 2,013 € 0 0 € 2,013 € 9,663 lei

VPLGB0154 CAPAC CARLIG REMORCA 68 € 0 0 € 68 € 325 lei



VPLGB0108 vezi VPLGB0154 60 € 0 0 € 60 € 289 lei

VPLWT0123 BUTON ACTIONARE CARLIG RETRACTABIL 185 € 0 0 € 185 € 887 lei

VPLGT0108 vezi VPLWT0123 181 € 0 0 € 181 € 870 lei

LR090834 SCUT ARMATURA CARLIG
Necesare pentru montarea armăturii pentru bara de tractare VPLGT0083 și armăturii și 
barei de tractare reglabile pe înălțime VPLGT0082.

59 € 0 0 € 59 € 284 lei

LR056299 vezi LR090834 47 € 0 0 € 47 € 223 lei

LR056299 CAPAC ORIFICIU CARLIG 47 € 0 0 € 47 € 223 lei

STC8153 GRUP LUMINI SUPORT BICICLETA
- Placă de iluminare, utilă la tractare

84 € 0.1 4 € 88 € 421 lei

VPLGT0082 ARMATURA CARLIG REMORCA REGLABIL 908 € 1.3 54 € 962 € 4,619 lei

VPLGT0097 ELEMENT MONTAJ ARMATURA 25 € 0 0 € 25 € 121 lei

VPLGT0109 vezi VPLGT0152 280 € 0 0 € 280 € 1,342 lei

VPLGT0152 vezi VPLGT0216 280 € 0 0 € 280 € 1,342 lei

VPLGT0216
CABLAJ ELECTRIC CARLIG RETRACTABIL 270 € 0 0 € 270 € 1,296 lei

VPLHT0060 ADAPTOR 13 PINI - 7 PINI 117 € 0 0 € 117 € 563 lei

VPLVT0064 ADAPTOR 13 PINI - 7 PINI 56 € 0 0 € 56 € 270 lei

INTERIOR

VPLGS0162 GRILAJ "CARGO"

- Plasă de reținere integrală, pentru a preveni proiectarea bagajelor în habitaclu. 
 - Respectă reglementările CEE-17.
 - Dispune de o trapă mică, pentru a permite transportul unor obiecte mai lungi precum 
schiurile, dacă scaunele din spate dispun la rândul lor de trapă pentru schiuri.
 - Compatibilă cu covorașul din cauciuc pentru portbagaj, cuva de protecție, sistemul de 
bare longitudinale și copertina pentru portbagaj.
 - Nu este compatibilă cu rândul 2 de scaune Business.

411 € 1.0 42 € 453 € 2,175 lei

VPLGS0153 SUPORT UMBRELA

- Soluție de stocare ergonomică, asigură fixarea unei umbrele mari sub copertina 
portbagajului.
 - Cu suport cromat și prindere velcro.
 - Siglă Range Rover ștanțată pe chingile din piele.
 - Umbrela este disponibilă separat.

120 € 0.3 13 € 132 € 635 lei

VPLGS0170 SINE PORTBAGAJ
- bare longitudinale în portbagaj, care asigură îmbunătățirea flexibilității de depozitare.
 - barele longitudinale din portbagaj permit montarea kitului de fixare bagaje. 367 € 0.5 21 € 388 € 1,863 lei



VPLGS0171 SISTEM FIXARE BAGAJE

- Kitul de fixare bagaje asigură o soluție completă și flexibilă de fixare a bagajelor și altor 
obiecte în portbagaj.
 - Kitul include o tijă telescopică, o chingă flexibilă retractabilă și o geantă pentru transport

209 € 0.5 21 € 230 € 1,102 lei

VPLGS0151 vezi VPLGS0260 177 € 0 0 € 177 € 852 lei

VPLGS0260 COVOR CAUCIUC PORTBAGAJ

- Covorașul din cauciuc, cu inscripția Range Rover, protejează mocheta portbagajului 
împotriva murdăriei. 
 - Impermeabilă și aderentă
- Cu ornamente lucioase, care îmbunătățesc estetica și se asortează cu covorașele.
 * Protecția și mocheta pentru portbagaj sunt compatibile cu barele longitudinale din 
portbagaj

170 € 0.1 4 € 174 € 834 lei

VPLGS0152 vezi VPLGS0263 201 € 0 0 € 201 € 966 lei

VPLGS0263 CUVA PROTECTIE PORTBAGAJ

- Covorașul din cauciuc, cu inscripția Range Rover, protejează mocheta portbagajului 
împotriva murdăriei. 
 - Protecția semirigidă pentru portbagaj dispune de margine înălțată pe trei părți, pentru a 
proteja mochetele de pe părțile laterale.
 Covorașul și cuva dispun de siglă Range Rover lucioasă. 
 * Compatibilă cu barele longitudinale din portbagaj.

183 € 0.1 4 € 187 € 897 lei

VPLVS0175 CUTIE DEPOZITARE PLIABILA
Cutie pliabilă în portbagaj, cu 2 chingi de fixare pe cârligele de amarare. Asigură amararea 
bagajelor în timpul deplasării. 75 € 0 0 € 75 € 360 lei

VPLGS0150 SET COVORASE CAUCIUC
Covorașe cauciuc podea - LHD

169 € 0.1 4 € 174 € 833 lei

VPLGS0254 SET COVORASE CAUCIUC RR LWB Disponibile pentru modelele LWB 163 € 0.1 4 € 167 € 802 lei

VPLVS0164 SUPORT IPAD 1

Suportul pentru iPad se fixează pe partea din spate a tetierelor scaunelor față. 
 - iPad-ul poate fi montat în poziție orizontală sau verticală.
 - Dispune de sistem cu eliberare rapidă, care permite montarea sau demontarea rapidă și 
ușoară a unui iPad.
 - Designul suportului asigură accesul la toate porturile și comenzile.
 - Cu sigla Land Rover
- VPLVS0165 permite fixarea unui iPad/iPad 2
- VPLVS0165 permite fixarea numai a unui iPad 1

229 € 0.1 4 € 233 € 1,119 lei

VPLVS0165 SUPORT IPAD 2

Suportul pentru iPad se fixează pe partea din spate a tetierelor scaunelor față. 
 - iPad-ul poate fi montat în poziție orizontală sau verticală.
 - Dispune de sistem cu eliberare rapidă, care permite montarea sau demontarea rapidă și 
ușoară a unui iPad.
 - Designul suportului asigură accesul la toate porturile și comenzile.
 - Cu sigla Land Rover
- Compatibil  cu a doua, treia si a patra generatie de iPad
- Nu este compatibil cu iPad Mini si iPad Air

229 € 0.1 4 € 233 € 1,119 lei



VPLGS0154SVA SET HUSE SCAUNE FATA, ALMOND

Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei. 
 - Disponibile în culorile Almond și Jet Black. 
 - Nu sunt compatibile cu rândul 2 de scaune Business sau cu scaunele spate reglabile 
manual
- Se montează ușor și se spală la mașină.

295 € 0.2 8 € 304 € 1,457 lei

VPLGS0155SVA
HUSE BANCHETA RABATERE AUTOMATA, 
ALMOND

Huse impermeabile scaune spate - Almond . Huse impermeabile pentru scaune, foarte 
rezistente, care asigură protecția tapițeriei. 
 - Disponibile în culorile Almond și Jet Black. 
 - Nu sunt compatibile cu rândul 2 de scaune Business sau cu scaunele spate reglabile 
manual
- Se montează ușor și se spală la mașină.

331 € 0.2 8 € 340 € 1,630 lei

VPLGS0154PVJ SET HUSE SCAUNE FATA, EBONY

Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei. 
 - Disponibile în culorile Almond și Jet Black. 
 - Nu sunt compatibile cu rândul 2 de scaune Business sau cu scaunele spate reglabile 
manual
- Se montează ușor și se spală la mașină.

295 € 0.2 8 € 304 € 1,457 lei

VPLGS0155PVJ
HUSE BANCHETA RABATERE AUTOMATA, 
EBONY

Huse impermeabile scaune spate. Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, 
care asigură protecția tapițeriei. 
 - Disponibile în culorile Almond și Jet Black. 
 - Nu sunt compatibile cu rândul 2 de scaune Business sau cu scaunele spate reglabile 
manual
- Se montează ușor și se spală la mașină.

331 € 0.2 8 € 340 € 1,630 lei

LR021589 AUTOCOLANT - ASISTENTA REMORCA
Necesar pentru vehiculele echipate cu sistem de camere video perimetrale, disponibil 
opțional și care include asistență la tractare. 7 € 0 0 € 7 € 31 lei

VUP100140L GEANTA FRIGORIFICA
- Cu alimentare de la priza de 12 V
- Control termostatic al temperaturii. 237 € 0 0 € 237 € 1,139 lei

VPLVC0060 TRIUNGHI REFLECTORIZANT AVARIE
- Triunghi reflectorizant, pentru utilizare în situații de urgență.
 - Triunghiul se depozitează în portbagaj. 29 € 0.1 4 € 34 € 161 lei

LR038817 vezi LR068389 219 € 0 0 € 219 € 1,053 lei



LR068389 CASCA AUDIO WIRELESS
Oferite suplimentar/ca înlocuitor, pentru vehiculele echipate cu sistem multimedia pentru 
locurile din spate montat din fabrică 291 € 0 0 € 291 € 1,395 lei

VPLVS0122 STINGATOR INCENDIU CU SUPORT
Extinctor de 1 kg, cu suport de fixare pe scaunul din față

130 € 0.3 13 € 142 € 682 lei

VPLFS0100 vezi VPLMS0007 280 € 0 0 € 280 € 1,342 lei

VPLRS0397
Scaun pentru copii, cu tapiterie din stofa - 
grupa 0+ (nastere - 13 kg)

Pentru copii de la nastere - 13 kg (aprox. de la nastere - 12 -15 luni). Cu sigla Land Rover. 
Include protectie impotriva soarelui/vantului si husa capitonata, care poate fi spalata la 
masina. Amplasat cu spatele, numai pentru locurile exterioare din spate.
Poate fi montat cu ajutorul centurii de siguranta cu prindere in 3 puncte a vehiculului sau 
sezutului scaunului ISOFIX pentru copii VPLRS0396.
Copiii sunt mai in siguranta daca ocupa unul dintre locurile din spate.

305 € 0.1 4 € 309 € 1,485 lei

VPLRS0398
Scaun pentru copii, cu tapiterie din stofa - 
grupa 0-I (9 - 18 kg)

Pentru copii cu o greutate de 9 - 18 kg (aprox. 9 luni - 4 ani). Cu sigla Land Rover. Amplasat 
cu fata, pe scaunul spate. Husa capitonata, care poate fi spalata la masina. Tetiera si 
centura reglabile la o singura tragere. 
Compatibil cu prinderile ISOFIX. Scaunul pentru copii include sisteme Isofix de fixare 
directa a scaunului pe punctele Isofix de conectare ale vehiculului.
Copiii sunt mai in siguranta daca ocupa unul dintre locurile din spate.

611 € 0.1 4 € 615 € 2,951 lei

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

Pentru copii cu o greutate de 15 - 36 kg (aprox. 4- 12 ani). Cu sigla Land Rover. Amplasat 
cu fata, pe scaunul spate. Husa capitonata, care poate fi spalata la masina. Scaunul 
reglabil pe inaltime, din 2 bucati, asigura pozitionarea corespunzatoare a centurii de 
siguranta. Protectie imbunatatita la impact lateral. 
Compatibil cu prinderile ISOFIX. Scaunul pentru copii include sisteme Isofix de fixare 
directa a scaunului pe punctele Isofix de conectare ale vehiculului.
Copiii sunt mai in siguranta daca ocupa unul dintre locurile din spate.

379 € 0.1 4 € 383 € 1,838 lei

VPLRS0396 Scaun pentru copii - sezut ISOFIX
Sezut ISOFIX pentru utilizare cu scaun pentru copii - grupa 0+ (nastere - 13 kg) Copiii sunt 
mai in siguranta daca ocupa unul dintre locurile din spate.

228 € 0.1 4 € 232 € 1,112 lei

VPLWS0208
ORNAMENTE PRAGURI ILUMINATE 
"RANGE ROVER"  - SWB

Ornamentele iluminate pentru praguri, cu inscripția Range Rover, sunt disponibile ca set 
pentru un vehicul - pentru varianta SWB

923 € 0.6 25 € 948 € 4,548 lei

VPLGS0261
SET ORNAMENTE PRAGURI ILUMINATE 
"RANGE ROVER"  - LWB

Ornamentele iluminate pentru praguri, cu inscripția Range Rover, sunt disponibile ca set 
pentru un vehicul - pentru varianta LWB 847 € 0.6 25 € 872 € 4,184 lei



VPLWS0212
ORNAMENTE PERSONALIZATE PRAGURI 
FATA

Ornamente iluminate pentru praguri fata, cu inscripție ce poate fi personalizata. Sunt 
disponibile ca set pentru un vehicul 

985 € 0.6 25 € 1,010 € 4,847 lei

VPLGS0262
ORNAMENTE PERSONALIZATE PRAGURI 
spate LWB

Ornamente iluminate pentru praguri spate, cu inscripție ce poate fi personalizata. Sunt 
disponibile ca set pentru un vehicul - pentru varianta LWB

966 € 0.6 25 € 991 € 4,755 lei

VPLWS0209
ORNAMENTE PERSONALIZATE PRAGURI 
spate SWB

Ornamente iluminate pentru praguri spate, cu inscripție ce poate fi personalizata. Sunt 
disponibile ca set pentru un vehicul - pentru varianta SWB

1,379 € 0.6 25 € 1,404 € 6,738 lei

VPLGS0160 SET ORNAMENTE PEDALE
Kit pedalier sport - LHD.Fabricate din oțel inoxidabil .

130 € 0.1 4 € 134 € 642 lei

VPLVS0167 Umeras tetiera
Umeraș util, cu fixare pe tijele tetierelor.

51 € 0.1 4 € 56 € 267 lei

ACCESORII ROTI

VPLGP0109 APARATORI NOROI FATA

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent și asigură protecția suprafețelor vopsite 
împotriva murdăriei
- Proiectate pentru a completa stilul exteriorului vehiculului.
 - Nu sunt compatibile cu vehiculele cu scări laterale retractabile, care trebuie echipate cu 
apărători de noroi față specifice.
 - Disponibile în perechi.

98 € 0.6 25 € 123 € 591 lei

VPLGP0110 APARATORI NOROI SPATE
Apărători noroi spate

98 € 0.5 21 € 119 € 571 lei

VPLGP0111 APARATORI NOROI FATA
Apărători noroi față - pentru trepte laterale retractabile

98 € 0.6 25 € 123 € 591 lei

VPLGS0263 CUVA PROTECTIE PORTBAGAJ 183 € 0.1 4 € 187 € 897 lei



VPLAW0080 SET TRACTIUNE ZAPADA

Sistemul de tracțiune pe zăpadă este proiectat pentru a asigura o direcție și un control al 
frânelor îmbunătățite pe zăpadă și pe gheață, atunci când echipează roțile din spate. Cu 
montare ușoară, fabricate din oțel călit, galvanizat, de înaltă calitate, lanțurile sunt 
furnizate într-o geantă de transport robustă, din vinil, unde pot fi depozitate dacă nu sunt 
utilizate. Pentru anvelope 235/65 R19, 255/55 R20, 275/45 R21 și 275/40 R22. Numai 
pentru roțile din spate. Jante 19"-22".

648 € 0.4 17 € 665 € 3,190 lei

LR005737 vezi VPLAW0080 648 € 0 0 € 648 € 3,110 lei

LR027560 SET CAPACE VALVA
Capace valvă elegante -  Gamă exclusivă de capace de valvă elegante, cu sigla Land Rover

29 € 0.1 4 € 33 € 158 lei

LR027663 SET CAPACE VALVA
Capace valvă elegante -  Gamă exclusivă de capace de valvă elegante, cu sigla Range Rover

29 € 0.1 4 € 33 € 158 lei

LR027664 SET CAPACE VALVA
Capace valvă - Gamă exclusivă de capace de valvă elegante, cu design Union Jack

29 € 0.1 4 € 33 € 158 lei

LR027666 SET CAPACE VALVA Capace valvă - Gamă exclusivă de capace de valvă elegante, cu design Black Jack 29 € 0.1 4 € 33 € 158 lei

LR037745 JANTA ALIAJ 20"
Jantă 20", aliaj ușor, 5 spițe duble - aluminiu strălucitor (tip B)

829 € 1.5 63 € 892 € 4,281 lei

LR037746 JANTA ALIAJ 21"
Jantă 21", aliaj ușor, 10 spițe - finisaj diamantat (tip E)

953 € 1.5 63 € 1,016 € 4,876 lei

LR037747 JANTA ALIAJ 22" - SWB
Jantă 22", aliaj ușor, 5 spițe duble - aluminiu strălucitor (tip F)
Indisponibilă pentru modelele cu ampatament lung 1,043 € 1.5 63 € 1,105 € 5,304 lei



LR038149 JANTA ALIAJ 21"
Jantă 22", aliaj ușor, 5 spițe duble - aluminiu strălucitor (tip F)

1,030 € 1.5 63 € 1,092 € 5,242 lei

LR038150 JANTA ALIAJ 22"
Jantă 22", aliaj ușor, 7 spițe - aluminiu strălucitor (tip N)
Indisponibilă pentru modelele cu ampatament lung 1,043 € 1.5 63 € 1,105 € 5,304 lei

LR039141 JANTA ALIAJ 22"
Jantă Range Rover 22", 7 spițe duble - technical grey lustruit
Indisponibilă pentru modelele cu ampatament lung 1,475 € 1.5 63 € 1,537 € 7,378 lei

LR039142 JANTA ALIAJ 20" 20" 5 SPLIT SPOKE STYLE 502 WITH SHADOW CHROME FINISH 886 € 1.5 63 € 948 € 4,551 lei

VPLSW0066 SOLUTIE CURATAT JANTE, 500ML

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

14 € 0 0 € 14 € 69 lei

VPLDW0067 SOLUTIE CURATAT JANTE, 5L

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

38 € 0 0 € 38 € 180 lei

VPLCS0319 TRUSA MEDICALA
Obligatoriu în echiparea vehiculului, pe anumite piețe

30 € 0 0 € 30 € 144 lei

STC7642 vezi VPLCS0319 64 € 0 0 € 64 € 307 lei

VPLMS0302 SET RETENTIE BAGAJE 141 € 0.1 4 € 146 € 699 lei


