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[EURO fara TVA]

LR081580
Jantă din aliaj ușor - 19" 5 spițe 
duble, „tip 5021”

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 605

LR081589
Jantă din aliaj ușor - 20" 10 spițe 
duble, „tip 1011”

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 712

LR081586
Jantă din aliaj ușor - 20" 5 spițe 
duble, „tip 5011”

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 763

LR081587
Jantă din aliaj ușor - 20" 5 spițe 
duble, „tip 5011”, cu finisaj negru 
lucios

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 763

LR081584
Jantă din aliaj ușor - 21" 10 spițe 
duble, „tip 1012”

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 822

LR081585
Jantă din aliaj ușor - 21" 10 spițe 
duble, „tip 1012”, cu finisaj negru 
lucios

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 846

LR081582
Jantă din aliaj ușor - 21" 9 spițe, „tip 
9002”

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 792

LR081583
Jantă din aliaj ușor - 21" 9 spițe, „tip 
9002”, cu finisaj diamantat

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 864

LR082901
Jantă din aliaj ușor - 22" 5 spițe 
duble, „tip 5011”

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 994

LR082900
Jantă din aliaj ușor - 22" 5 spițe 
duble, „tip 5011”, cu finisaj negru 
lucios

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 994

VPLRW0117
Jantă din aliaj ușor - 22" 5 spițe 
duble, „tip 5025”, cu finisaj lucios

Personalizați vehiculul cu ajutorul gamei de jante din aliaj ușor, cu 
design modern și dinamic. 922

LR078545
Piulițe de roată cu antifurt - finisaj 
argintiu

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. 

135

VPLWW0093 Piulițe antifurt - finisaj negru lucios 

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. 

132



VPLWW0078 Piulițe de roată - finisaj negru lucios
Set de 20 de piulițe de roată, potrivite în special pentru jantele din 
aliaj ușor, cu finisaj negru lucios. 300

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. 

25

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. 

24

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. 

33

LR069899 Capac central jantă - negru Îmbunătățește aspectul jantelor din aliaj ușor. Cu sigla Land Rover. 7

LR069900 Capac central jantă - argintiu Îmbunătățește aspectul jantelor din aliaj ușor. Cu sigla Land Rover. 9

VPLRW0122
Kit roată de rezervă compactă - 
suspensie pneumatică

Kitul de roată de rezervă compactă este oferit ca opțiune montată la 
retailer, pentru vehiculele echipate din fabrică cu un kit de pană. 
Kitul include jantă, cric și accesorii.

373

VPLRW0123
Kit roată de rezervă compactă - 
suspensie cu arcuri elicoidale

Kitul de roată de rezervă compactă este oferit ca opțiune montată la 
retailer, pentru vehiculele echipate din fabrică cu un kit de pană. 
Kitul include jantă, cric și accesorii.

373

VPLGW0081 Sistem de tracțiune pe zăpadă

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. 

786

VPLSW0066
Soluție de curățat jantele - spray 
aerosol 500 ml

Această soluție de curățat jantele este o formulă specială Autoglym 
pentru vehiculele Land Rover,care îndepărtează praful de frână și 
murdăria și păstrează jantele din aliaj ușor ca noi. A se utiliza 
împreună cu peria de curățat jantele.

13

VPLDW0068 Perie de curățat jantele
Această perie rigidă este proiectată special în funcție de forma 
jantelor vehiculului. 18

VPLVW0077
Manometrul pentru presiunea în 
anvelope

Manometru digital pentru presiunea în anvelope, salvează 
presiunea recomandată și dispune de o duză specială, care se 
rotește 360° pentru a se fixa pe valva anvelopei, de lampă LED 
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.

37

LR093197 Kit de pană - compresor
Soluție alternativă de reparare a anvelopei, utilizată în locul roții de 
rezervă. Pentru a forma kitul complet sunt necesare toate cele 3 
elemente.

105

LR081518 Kit de pană - spumă
Soluție alternativă de reparare a anvelopei, utilizată în locul roții de 
rezervă. Pentru a forma kitul complet sunt necesare toate cele 3 
elemente.

47

LR072362 Kit de pană - etanșeizator
Soluție alternativă de reparare a anvelopei, utilizată în locul roții de 
rezervă. Pentru a forma kitul complet sunt necesare toate cele 3 
elemente.

49



VPLRS0410 Protecție integrală portbagaj

Protecția integrală pentru portbagaj acoperă părțile laterale, 
plafonul și podeaua portbagajului și asigură o protecție maximă 
împotriva obiectelor ude sau murdare precum cizmele, gunoiul din 
grădină sau echipamentele sportive. În momentul încărcării, panoul 
căptușit se lasă în jos și joacă rol de protecție pentru bară. Protecția 
se fixează bine pe inelele de amarare și este proiectată pentru a 
feri de privirile curioase obiectele voluminoase. Fermoarul lateral 
asigură un acces ușor la portbagaj.

223

VPLRS0386 Cuvă de protecție portbagaj
Cuva semirigidă și impermeabilă pentru portbagaj, cu margine 
înălțată pe trei părți, protejează împotriva murdăriei și umezelii 
mocheta de pe podeaua și părțile laterale ale portbagajului.

230

VPLRS0375PVJ
Covoraș din cauciuc portbagaj - 
Ebony, cu aer condiționat spate

Covorașul impermeabil din cauciuc, cu margine protectoare și 
inscripția Land Rover, protejează mocheta portbagajului împotriva 
murdăriei. 

151

VPLRS0373PVJ
Covoraș din cauciuc portbagaj - 
Ebony, fără aer condiționat spate

Covorașul impermeabil din cauciuc, cu margine protectoare și 
inscripția Land Rover, protejează mocheta portbagajului împotriva 
murdăriei. 

151

VPLRS0375AAM
Covoraș din cauciuc portbagaj - 
Espresso, cu aer condiționat spate

Covorașul impermeabil din cauciuc, cu margine protectoare și 
inscripția Land Rover, protejează mocheta portbagajului împotriva 
murdăriei. 

151

VPLRS0373AAM
Covoraș din cauciuc portbagaj - 
Espresso, fără aer condiționat spate

Covorașul impermeabil din cauciuc, cu margine protectoare și 
inscripția Land Rover, protejează mocheta portbagajului împotriva 
murdăriei. 

151

VPLRS0374PVJ
Extensie covoraș din cauciuc 
portbagaj - Ebony

Această extensie impermeabilă a covorașului acoperă partea din 
spate a scaunelor spate, atunci când acestea sunt rabatate.  72

VPLRS0374AAM
Extensie covoraș din cauciuc 
portbagaj - Espresso

Această extensie impermeabilă a covorașului acoperă partea din 
spate a scaunelor spate, atunci când acestea sunt rabatate.  72

VPLRS0335PVJ
Huse de protecție scaune - Ebony, 
scaune față 

Asigură protecția scaunelor împotriva noroiului, murdăriei și uzurii. 
Cu montare și curățare ușoare. 266

VPLRS0336PVJ
Huse de protecție scaune - Ebony, 
rând 2 de scaune

Asigură protecția scaunelor împotriva noroiului, murdăriei și uzurii. 
Cu montare și curățare ușoare. 288

VPLRS0337LKP
Huse de protecție scaune - Nimbus, 
scaune față

Asigură protecția scaunelor împotriva noroiului, murdăriei și uzurii. 
Cu montare și curățare ușoare. 266

VPLRS0338LKP
Huse de protecție scaune - Nimbus, 
rând 2 de scaune

Asigură protecția scaunelor împotriva noroiului, murdăriei și uzurii. 
Cu montare și curățare ușoare. 288

VPLRS0374 Plasă de separare - integrală
Previne proiectarea bagajelor în habitaclu. Designul plasei de 
separare a fost optimizat pentru a permite înclinarea rândului 2 de 
scaune. Respectă reglementările CEE-17. 

346

VPLRS0375
Plasă de separare - pe jumătate din 
înălțime

Previne proiectarea bagajelor în habitaclu. Designul plasei de 
separare a fost optimizat pentru a permite înclinarea rândului 2 de 
scaune.

274

VPLRS0376 Compartimentare plasă de separare 
Sistemul poate fi montat pe plasa de separare, pentru a separa 
portbagajul în 2 compartimente. 202

VPLRS0333PVJ Covorașe din cauciuc - Ebony, LHD Covorașele din cauciuc asigură protecția împotriva murdăririi. 144

VPLRS0333AAM
Covorașe din cauciuc - Espresso, 
LHD

Covorașele din cauciuc asigură protecția împotriva murdăririi. 144

VPLRS0388 Click and Go - șezut

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 
jachetelor.  Fiecare prindere este disponibilă separat. Suportul 
poate fi demontat ușor, dacă nu este utilizat. 

26

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 jachetelor.  De asemenea, dispune de un cârlig 
integrat, pentru a putea fi utilizat în afara vehiculului. 

63

VPLRS0389 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.

36



VPLRS0391 Click and Play - iPad 2 - 4

Suportul Click and Play pentru iPad 2 - 4 este de același tip cu 
sistemul Click and Go. Această prindere amovibilă se fixează pe 
suportul pentru tabletă, poate fi poziționată ușor în mai multe 
unghiuri și reprezintă un echipament de confort și divertisment.

160

VPLRS0392 Click and Play - iPad Air

Suportul Click and Play pentru iPad Air este de același tip cu 
sistemul Click and Go. Această prindere amovibilă se fixează pe 
suportul pentru tabletă, poate fi poziționată ușor în mai multe 
unghiuri și reprezintă un echipament de confort și divertisment.

160

VPLRS0393 Click and Play - iPad Mini

Suportul Click and Play pentru iPad Mini este de același tip cu 
sistemul Click and Go. Această prindere amovibilă se fixează pe 
suportul pentru tabletă, poate fi poziționată ușor în mai multe 
unghiuri și reprezintă un echipament de confort și divertisment.

172

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. Această prindere amovibilă se 
fixează pe suportul pentru tabletă, poate fi poziționată ușor în mai 
multe unghiuri și reprezintă un echipament de confort și 
divertisment.

160

VPLRS0395 Click and Work

Sistemul Click and Work este de același tip cu sistemul Click and 
Go. Această masă pliabilă oferă pasagerilor de pe locurile din spate 
o suprafață practică pe care pot lucra și este utilă mai ales la drum 
lung.  De asemenea, dispune de un suport pentru pahare și este 
reglabilă în înălțime și înclinare, pentru a asigura confortul 
pasagerilor.

108

VPLRV0120
Cheie inteligentă de tip brățară - kit 
de pregătire vehicul

Kitul de pregătire pentru vehicul este o componentă necesară 
pentru montarea cheii inteligente de tip brățară. 288

LR091580 Cheie inteligentă de tip brățară

Pentru un puls de confort, proprietarii pot lăsa cheia în vehicul și 
pot purta brățara, care permite încuierea și descuierea vehiculului 
fără cheia convențională. Brățara este ușoară, robustă și complet 
impermeabilă, pentru a permite clienților să participe la diferite 
activități și apoi să descuie vehiculul. Pentru un control total, cheia 
convențională este dezactivată. 

162

VPLRV0118
Suport de pahare cu încărcător 
wireless pentru telefon

Suportul de pahare cu încărcător wireless pentru telefon a fost 
proiectat pentru ca telefonul să fie vizibil în timpul încărcării și 
utilizează spațiul suportului pentru pahare de pe consola centrală. 
Suportul permite fixarea în siguranță și încărcarea telefoanelor de 
diferite dimensiuni. Încărcătorul dispune de un LED care se aprinde 
în timpul încărcării și se stinge la finalizarea acesteia. Pentru 
telefoane cu o lățime maximă de 73 mm, cum ar fi iPhone 6 cu o 
carcasă compatibilă Qi.

245

VPLRV0119
iPhone® Connect și conector de 
încărcare

iPhone connect și conectorul de încărcare au fost proiectate pentru 
ca telefonul să fie vizibil în timpul încărcării și utilizează spațiul 
suportului pentru pahare de pe consola centrală. Dacă iPhone-ul 
este conectat, datele de pe acesta sunt disponibile și pot fi 
accesate prin intermediul sistemului audio/multimedia al 
vehiculului. Designul studiat permite accesarea butonului principal 
și atunci când telefonul este amplasat în suport. Încărcătorul USB 
pentru iPhone poate fi deconectat cu ușurință, în cazul în care mufa 
USB trebuie utilizată în alt scop. 

94

VPLVS0181
Buzunar de depozitare pe spătarul 
scaunului

Sistem de depozitare util pentru partea din spate a scaunelor față, 
cu mai multe compartimente pentru depozitarea obiectelor mici. 93

VPLVS0182
Buzunar de depozitare pe spătarul 
scaunului - piele premium

Fabricat din aceeași piele premium ca și tapițeria, cu capitonaj 
interior moale și capse magnetice. Sistem de depozitare util pentru 
partea din spate a scaunelor față, cu mai multe compartimente 
pentru depozitarea obiectelor mici.

241

VPLRS0365 Pachet fumători
Opțiune de montare a unui pachet pentru fumători, cu brichetă și 
scrumieră în față, pe un vehicul fără pachet pentru fumători.  122

VPLVS0175 Cutie pliabilă portbagaj

Cutia pliabilă din portbagaj nu permite deplasarea obiectelor pe 
durata transportului. Dispune de 2 chingi robuste pentru fixarea pe 
inelele de amarare și poate fi pliată cu ușurință, dacă nu este 
utilizată. 

73

VPLRS0355 Cutie portbagaj

Cutie utilă pentru portbagaj, dispune de compartimente separate 
pentru depozitarea obiectelor ude, murdare sau fragile sau pentru 
separarea bagajelor. Compartimentele din față și din spate dispun 
și de separatoare flexibile, pentru crearea unor compartimente mai 
mici. Cu 2 capace blocabile și fixată cu ajutorul inelelor de amarare.

324



VPLVS0176
Compartiment răcit/încălzit cotieră 
centrală

Sistem de încălzire și de răcire a alimentelor și băuturilor, 
încorporat în cotiera centrală spate. Dispune de capac îmbrăcat în 
piele, este fixat cu centura de siguranță centrală și alimentat de la 
priza pentru accesorii spate. Ideal pentru călătoriile lungi în familie.

472

VPLRS0364 Parasolar - hayon
Ușor de montat sau demontat, aceste parasolare oferă un confort 
sporit și asigură protecția habitaclului împotriva căldurii și strălucirii 
soarelui. 

118

VPLRS0367
Parasolar - geamuri laterale, rând 2 
de locuri

Ușor de montat sau demontat, aceste parasolare oferă un confort 
sporit și asigură protecția pasagerilor împotriva căldurii și strălucirii 
soarelui. 

103

VPLRS0363
Parasolar - geamuri laterale, rând 3 
de locuri

Ușor de montat sau demontat, aceste parasolare oferă un confort 
sporit și asigură protecția pasagerilor împotriva căldurii și strălucirii 
soarelui. 

89

VPLRS0366 Parasolar parbriz
Parasolarul pentru parbriz reflectă razele soarelui și permite 
reducerea temperaturii în habitaclu.  115

VPLRS0362PVJ
Plasă zonă pentru picioare pasager - 
Ebony, LHD

Plasa din zona picioarelor pasagerului asigură un spațiu 
suplimentar de depozitare în habitaclu. Este ușor accesibilă și 
ideală pentru obiectele mici utilizate frecvent, cum ar fi hărți și 
scrisori.

60

VPLRS0461AAM
Plasă zonă pentru picioare pasager - 
Espresso, LHD

Plasa din zona picioarelor pasagerului asigură un spațiu 
suplimentar de depozitare în habitaclu. Este ușor accesibilă și 
ideală pentru obiectele mici utilizate frecvent, cum ar fi hărți și 
scrisori.

60

VPLVS0183 Seif portbagaj
Seif auto fabricat din oțel, cu încuietoare antifurt și spațiu pentru un 
laptop de 15” și o cutie sau alte obiecte similare. Se fixează pe 
șinele din portbagaj cu ajutorul prinderilor de pe interiorul seifului. 

530

VPLRS0361 Plasă portbagaj - laterală
Păstrați organizat și la îndemână obiectele mici - cu ajutorul plasei 
laterale din portbagaj. 65

VPLRS0360 Plasă de separare portbagaj

Pasa de separare utilă pentru portbagaj asigură protecția 
pasagerilor împotriva pătrunderii obiectelor.  Plasa se fixează pe 
inelele de amarare de pe podeaua portbagajului și pe prinderile de 
pe capitonajul plafonului. Ușor de demontat, pentru transportul 
obiectelor mai lungi.

230

VPLRS0357 Șine portbagaj - pe toată lungimea
Barele de amarare din portbagaj asigură îmbunătățirea flexibilității 
de depozitare și permit montarea kitului de fixare bagaje. 346

VPLCS0324 Kit de fixare bagaje

Kitul de fixare bagaje este format din dispozitive care se fixează pe 
barele din portbagaj cu un mecanism de blocare/eliberare rapidă, 
pentru a asigura o soluție completă și flexibilă de fixare a bagajelor 
și a altor obiecte în portbagaj. Kitul de dispozitive de fixare include 
o chingă retractabilă cu rolă inerțială și o tijă telescopică.

197

VPLMS0302 Plasă de fixare portbagaj
Asigură obiectele și bagajele mici în portbagaj. Utilizează punctele 
de fixare din portbagaj. Include o plasă pe podeaua portbagajului și 
2 chingi cu clichet, de aproximativ 2 metri lungime.

134

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 sunt livrate în 
cutie și nu trebuie să lipsească din dotare.

156

VPLWV0092
Redresor pentru baterie - numai 
Europa

Redresorul inscripționat Land Rover asigură diagnoza, 
monitorizarea și păstrarea bateriei în stare perfectă de funcționare, 
precum și o durată prelungită de exploatare și o fiabilitate ridicată a 
acesteia.

162

LR083142
Dispozitiv de deschidere ușă garaj 
(HomeLink®) - Europa

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. 

515



LR082695
Grilă de radiator Dynamic - bare și 
ramă grilă Narvik Black lucios

Grila de radiator Dynamic este un echipament opțional, care 
completează perfect designul jantelor negre și prizelor de aer 
laterale Narvik Black lucioase.

299

VPLAB0132 Capace oglinzi - lucioase 
Înlocuiți capacele originale ale oglinzilor și îmbunătățiți exteriorul cu 
aceste capace cromate pentru oglinzi. 142

VPLGB0073 Capace oglinzi - cromate
Capace cromate oglinzi, proiectate pentru a îmbunătăți aspectul 
exterior al unui Range Rover. Însoțesc diferite ornamente 
exterioare de culoare Dark Atlas și lucioase. 

210

VPLRP0285 Bandouri laterale caroserie - negre
Îmbunătățesc aspectul părții laterale a vehiculului și protejează 
panourile ușilor împotriva deteriorării ca urmare a lovirii accidentale 
de către vehiculele din apropiere.

346

VPLRP0286
Bandouri laterale caroserie - 
lucioase

Îmbunătățesc aspectul părții laterale a vehiculului și protejează 
panourile ușilor împotriva deteriorării ca urmare a lovirii accidentale 
de către vehiculele din apropiere.

360

VPLRP0269 Scări laterale fixe

Scările laterale asigură intrarea și ieșirea ușoare în/din vehicul, 
îmbunătățesc accesul la plafon și asigură vehiculului un aspect tot 
teren, robust. Cu inscripția „Discovery” ștanțată și aspect lucios, în 
acord cu celelalte detalii de design ale caroseriei.
Scările laterale asigură intrarea și ieșirea ușoare în/din vehicul, 
îmbunătățesc accesul la plafon și asigură vehiculului un aspect tot 
teren, robust. Cu inscripția „Discovery” ștanțată și aspect lucios, în 
acord cu celelalte detalii de design ale caroseriei.
Scările laterale asigură intrarea și ieșirea ușoare în/din vehicul, 
îmbunătățesc accesul la plafon și asigură vehiculului un aspect tot 
teren, robust. Cu inscripția „Discovery” ștanțată și aspect lucios, în 
acord cu celelalte detalii de design ale caroseriei.

936

VPLRP0270 Bare laterale lucioase
Barele laterale din inox lustruit îmbunătățesc stilul tot teren și 
completează designul caroseriei vehiculului. 842

LR083014
Prize de aer laterale - Bright Atlas, 
partea stângă

Prizele de aer laterale Bright Atlas dau caroseriei o notă subtilă de 
eleganță.  91

LR083013
Prize de aer laterale - Bright Atlas, 
partea dreaptă

Prizele de aer laterale Bright Atlas dau caroseriei o notă subtilă de 
eleganță.  91

LR083010
Prize de aer laterale - Narvik Black 
lucios, partea stângă

Prizele de aer laterale Narvik Black lucios dau caroseriei o notă 
subtilă de eleganță.   131

LR083009
Prize de aer laterale - Narvik Black 
lucios, partea dreaptă

Prizele de aer laterale Narvik Black lucios dau caroseriei o notă 
subtilă de eleganță.   131

VPLRS0368 Ornamente exterioare praguri
Ornamentele din aluminiu acoperă pragurile ușilor față și spate. Cu 
siglă „Land Rover” inscripționată cu laser. 259

VPLRP0254
Scut de protecție inferior din inox - 
față

Scutul inferior din inox asigură protecție în teren accidentat și un 
aspect premium lucios părții din față a vehiculului. 504

VPLRP0255
Scut de protecție inferior din inox - 
spate 

Scutul inferior din inox asigură protecție în teren accidentat și un 
aspect premium lucios părții din spate a vehiculului. 504



VPLRP0257

Scut de protecție inferior din inox - 
spate, cârlig de tractare detașabil, 
cârlig de tractare cu extindere 
electrică

Scutul inferior din inox asigură protecție în teren accidentat și un 
aspect premium lucios părții din spate a vehiculului. 468

VPLRP0256

Scut de protecție inferior din inox - 
spate, cârlig de tractare reglabil în 
înălțime și cârlig de tractare pentru 
NAS/Australia

Scutul inferior din inox asigură protecție în teren accidentat și un 
aspect premium lucios părții din spate a vehiculului. 468

VPLRP0284 Deflectoare aerodinamice - colorate

Deflectoare aerodinamice pentru geamurile laterale, pentru 
îmbunătățirea confortului în habitaclu la deplasarea cu geamurile 
deschise, prin reducerea turbulențelor aerodinamice și a 
zgomotului, permițând în același timp circulația aerului proaspăt în 
habitaclu.  

130

VPLRP0283 Apărători de noroi - față
Apărătorile de noroi reprezintă un upgrade potrivit pentru reducerea 
împroșcării, asigură protecția suprafețelor vopsite împotriva 
murdăriei și completează designul exterior al vehiculului. 

72

VPLRP0282 Apărători de noroi - spate
Apărătorile de noroi reprezintă un upgrade potrivit pentru reducerea 
împroșcării, asigură protecția suprafețelor vopsite împotriva 
murdăriei și completează designul exterior al vehiculului. 

75

VPLRP0278 Prelată de protecție vară - iarnă
Prelata proiectată pentru orice anotimp protejează un Discovery 
împotriva factorilor de mediu precum ploaia, înghețul, zăpada și 
praful. Rapid și ușor de instalat.

346

VPLRR0155 Bare amarare - negre

Barele de amarare elegante facilitează montarea barelor 
transversale, pentru transportul bagajelor pe plafon. Punctele de 
poziționare prestabilite asigură fixarea în poziție optimă a barelor 
transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și 
dinamicii. Sarcină maximă 80kg. 

423

VPLRR0156 Bare amarare - argintii

Barele de amarare elegante facilitează montarea barelor 
transversale, pentru transportul bagajelor pe plafon. Punctele de 
poziționare prestabilite asigură fixarea în poziție optimă a barelor 
transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și 
dinamicii. Sarcină maximă 45 kg.

423

VPLRR0158
Kit de geamuri pe marginea 
plafonului

Kitul de geamuri de pe marginea plafonului este o componentă 
necesară pentru echiparea cu bare de amarare. 66

VPLRR0157 Capete bare de amarare - negre
Pentru montarea barelor de amarare sunt necesare capete pentru 
barele de amarare. 132

VPLRR0154 Bare transversale

Bare transversale elegante și durabile, din aluminiu, cu finisaj 
lucios și design compact, care utilizează întreaga lungime a barelor 
și asigură spațiul necesar montării mai multor accesorii. Barele 
transversale sunt ușor de montat sau demontat cu ajutorul unui 
mâner și pot fi blocate, pentru securitate. Profilul aerodinamic 
minimizează rezistența și zgomotul la înaintare. Înălțimea 
vehiculului cu barele de amarare și cele transversale montate 
crește cu maxim 110 mm. Sarcină maximă 74kg. 

245

VPLRR0159 Portbagaj de plafon
Sistem de amarare flexibil, care permite transportul bagajelor pe 
plafon. Sarcină maximă 61kg. 504

VPLVR0062 Cutie portbagaj de plafon

Cutie portbagaj de plafon, cu finisaj negru lucios. Se deschide de 
pe ambele părți, cu încuietoare, pentru securitate. Include suport 
solid, pentru montarea ușoară și rapidă pe barele transversale. 
Dimensiuni exterioare: 1.750 mm lungime, 820 mm lățime, 450 mm 
înălțime. Volum 410 litri. Sarcină utilă maximă 75 kg.

539

VPLVR0061 Cutie portbagaj de plafon sport

Cutie portbagaj de plafon sport cu design discret, aerodinamic și 
finisaj negru lucios, poate fi montată pe orice parte a vehiculului, în 
vederea deschiderii spre bordură. Sistem de fixare încorporat, 
pentru schiuri sau alte obiecte lungi. Cu încuietoare, pentru 
securitate. Dimensiuni exterioare: 2.060 mm lungime, 840 mm 
lățime, 340 mm înălțime. Volum intern 320 litri. Sarcină utilă 75 kg.

705

VPLWR0100
Cutie portbagaj de plafon sport - 
mare 

Sistem de fixare robust, cu clic și indicator de cuplu integrat, pentru 
prindere ușoară și sigură, cu o singură mână. Dispune de mânere 
de deschidere pe ambele părți ale capacului și de mânere în 
interior, pentru montare, încărcare și descărcare ușoare. Covoraș 
integrat, pentru o încărcare mai sigură. Sarcină maximă 8 schiuri/5-
6 snowboard-uri, lungime maximă schiuri 205 cm. Volum 430 litri. 
Sarcină utilă maximă 75 kg.

864



VPLRR0151
Prinderi pentru schiuri/snowboard 
cutie portbagaj de plafon

O metodă sigură de fixare a schiurilor sau snowboard-urilor pe cutia 
portbagaj de plafon sport sau pe cutia portbagaj de plafon. 79

VPLRR0152
Prinderi pentru schiuri/snowboard 
cutie portbagaj de plafon - de 
capacitate mare

O metodă sigură de fixare a schiurilor sau snowboard-urilor pe cutia 
portbagaj de plafon sport, de mare capacitate. 79

VPLGR0107
Suport accesorii pentru sporturi 
nautice

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 45 kg.

353

VPLWR0099
Suport accesorii pentru sporturi 
nautice - 2 caiace

Permite transportul a 2 caiace sau canoe. Potrivit și pentru 
transportul plăcilor de surf sau bărcilor mici. Include suport 
multifuncțional blocabil pentru transportul vâslelor. Se înclină pentru 
a ajuta la încărcare/descărcare.

95

VPLGS0166 Geantă pentru schiuri

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

147

LR006849 Suport pentru schiuri/snowboard
Permite transportul a 4 perechi de schiuri sau 2 snowboard-uri și 
dispune de șine culisante, pentru încărcare ușoară; cu încuietoare, 
pentru securitate. Sarcină utilă maximă 36 kg.

206

VPLVR0096
Sistem universal de ridicare și 
încărcare

Acest sistem de ajutor se fixează pe plafonul garajului și permite 
ridicarea ușoară a bagajelor pe plafonul vehiculului. De asemenea, 
poate fi utilizat pentru păstrarea la îndemână a cutiei portbagaj de 
plafon, atunci când nu este utilizată.

137

CAR500010 Chingă cu clichet
Chingă din nailon utilă, pentru fixarea bagajelor pe sistemul de bare 
sport, pe portbagaj sau pe portbagajul de plafon Expedition. 5 metri 
lungime, 20 mm lățime, disponibilă separat.

20

VPLWR0101
Suport pentru biciclete montat pe 
plafon - cu fixare pe furcă și suport 
pentru roată

Suportul pentru biciclete cu montare pe plafon 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.

275

VPLFR0091
Suport pentru biciclete montat pe 
plafon - cu fixare pe roată

Suport pentru biciclete blocabil, proiectat pentru transportul unei 
singure biciclete, maximum 20 kg. 157

VPLVR0067
Suport pentru biciclete montat pe 
cârligul de tractare - 2 biciclete, LHD

Suportul pentru biciclete montat pe cârligul de tractare dispune de 
un mecanism de cuplare cu fixare/eliberare rapidă și poate fi 
rabatat cu ajutorul unei pedale, pentru a degaja accesul la hayon. 
Hayonul se poate deschide cu suportul în poziția rabatat. Fabricat 
din aluminiu și alte materiale ușoare, suportul pentru biciclete 

607

VPLVR0066
Suport pentru biciclete montat pe 
cârligul de tractare - 2 biciclete, RHD

Suportul pentru biciclete montat pe cârligul de tractare dispune de 
un mecanism de cuplare cu fixare/eliberare rapidă și poate fi 
rabatat cu ajutorul unei pedale, pentru a degaja accesul la hayon. 
Hayonul se poate deschide cu suportul în poziția rabatat. Fabricat 
din aluminiu și alte materiale ușoare, suportul pentru biciclete 

539

VPLVR0069
Suport pentru biciclete montat pe 
cârligul de tractare - 3 biciclete, LHD

Suportul pentru biciclete montat pe cârligul de tractare dispune de 
un mecanism de cuplare cu fixare/eliberare rapidă și poate fi 
rabatat cu ajutorul unei pedale, pentru a degaja accesul la hayon. 
Hayonul se poate deschide cu suportul în poziția rabatat. Fabricat 
din aluminiu și alte materiale ușoare, suportul pentru biciclete 

737

VPLVR0068
Suport pentru biciclete montat pe 
cârligul de tractare - 3 biciclete, RHD

Suportul pentru biciclete montat pe cârligul de tractare dispune de 
un mecanism de cuplare cu fixare/eliberare rapidă și poate fi 
rabatat cu ajutorul unei pedale, pentru a degaja accesul la hayon. 
Hayonul se poate deschide cu suportul în poziția rabatat. Fabricat 
din aluminiu și alte materiale ușoare, suportul pentru biciclete 

636

VPLCV0108 Placă de iluminare - 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. 

168

VPLCV0109 Placă de iluminare - RHD

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. 

168



VPLWR0124
Deflector de căldură - suport pentru 
2/3 biciclete, montat pe bara de 
tractare 

Necesar pentru utilizarea cu suport pentru 2/3 biciclete, montat pe 
bara de tractare a modelului Discovery Sport. 61

VPLVT0064
Priză pentru tractare - adaptor 13 
pini la 12 N

Adaptor conexiune priză pentru tractare, care asigură conversia 
prizei cu 13 pini la 12N. 55

VPLHT0060
Priză pentru tractare - adaptor 13 
pini la 12N/12S

Adaptor conexiune priză pentru tractare, care asigură conversia 
prizei cu 13 pini la 12N/12S. Asigură alimentarea cu tensiune a 
tuturor lămpilor spate și echipamentelor interioare ale remorcii, 
dacă priza pentru tractare este de tip 12N/12S.

115

VPLRT0171
Sistem de tractare - cârlig de tractare 
detașabil

Cârlig de tractare detașabil, comod și ușor de folosit, asigură un 
aspect fără întreruperi, atunci când nu este utilizat. Cârlig tractare 
50 mm. Permite tractarea unei remorci cu o masă maximă de 3.500 
kg și o sarcină pe cârligul de tractare de 195 kg.

850

VPLRT0172
Sistem de tractare - cârlig de tractare 
cu extindere electrică

Cârligul de tractare cu extindere electrică este acționat de la un 
buton din portbagaj sau din habitaclu, din meniurile sistemului 
multimedia. Este sensibil la obstacolele întâlnite în timpul 
extinderii/retragerii și se retrage automat, dacă este cazul. Atunci 
când nu este utilizat, cârligul de tractare cu extindere electrică se 
retrage în spatele barei și asigură un aspect curat și atrăgător. 
Include și priză pentru tractare, care se retrage împreună cu cârligul 
de tractare. Permite tractarea unei remorci cu o masă maximă de 
3.500 kg și o sarcină pe cârligul de tractare de 350 kg. 

2304

VPLRT0192
Sistem de tractare - cârlig de tractare 
cu extindere electrică, modul, 
comutator și kit cablaj

Modulul cârligului de tractare, comutatorul și kitul de cablaj sunt 
componente necesare pentru montarea sistemului de tractare cu 
extindere electrică VPLRT0172.

274

VPLRT0175
Sistem de tractare - cârlig de tractare 
reglabil în înălțime

Cârligul de tractare reglabil în înălțime include o armătură pentru 
tractare și o placă de reglare în înălțime. Cârlig tractare 50 mm. Trei 
înălțimi diferite de tractare. Permite tractarea unei remorci cu o 
masă maximă de 3.500 kg* și o sarcină pe cârligul de tractare de 
350 kg*. 

829

STC8919AA Chingă de tractare

Realizată din poliester rezistent, cu un cârlig de siguranță la fiecare 
capăt, chinga de tractare 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.

88

LR083038
Capac inel remorcare - cârlig de 
tractare cu extindere electrică, cârlig 
de tractare detașabil, Antracit

Capacul inelului de remorcare este o componentă necesară pentru 
montarea cârligului de tractare cu extindere electrică și cârligului de 
tractare detașabil. Disponibil în mai multe culori, înlocuiește masca 
spate, dacă se comandă cârligul de tractare.

105

LR083036
Capac inel remorcare - cârlig de 
tractare cu extindere electrică, cârlig 
de tractare detașabil, Dark Techno

Capacul inelului de remorcare este o componentă necesară pentru 
montarea cârligului de tractare cu extindere electrică și cârligului de 
tractare detașabil. Disponibil în mai multe culori, înlocuiește masca 
spate, dacă se comandă cârligul de tractare.

105

LR082880
Capac inel remorcare - cârlig de 
tractare cu extindere electrică, cârlig 
de tractare detașabil, Indus Silver

Capacul inelului de remorcare este o componentă necesară pentru 
montarea cârligului de tractare cu extindere electrică și cârligului de 
tractare detașabil. Disponibil în mai multe culori, înlocuiește masca 
spate, dacă se comandă cârligul de tractare.

171

LR083037
Capac inel remorcare - cârlig de 
tractare cu extindere electrică, cârlig 
de tractare detașabil, White Silver

Capacul inelului de remorcare este o componentă necesară pentru 
montarea cârligului de tractare cu extindere electrică și cârligului de 
tractare detașabil. Disponibil în mai multe culori, înlocuiește masca 
spate, dacă se comandă cârligul de tractare.

105



VPLRS0396 Scaun pentru copii - șezut ISOFIX
Șezut ISOFIX pentru utilizare cu scaun pentru copii - grupa 0+ 
(naștere - 13 kg) - scaun pentru copii VPLRS0397. 215

VPLRS0397
Scaun pentru copii - grupa 0+ 
(naștere - 13 kg), stofă, Land Rover

Pentru copii de la naștere - 13 kg (aprox. de la naștere. - 12 -15 
luni). Cu sigla Land Rover. Include protecție împotriva 
soarelui/vântului și husă capitonată, care poate fi spălată la 
mașină. Amplasat cu spatele, numai pe locurile exterioare de pe 
scaunele din spate.

283

VPLRS0399
Scaun pentru copii - grupa 2/3 (15 - 
36 kg), stofă, Land Rover 

Pentru copii cu o greutate de 15 - 36 kg (aprox. 4- 12 ani). Cu sigla 
Land Rover. Amplasat cu fața, pe scaunul spate. Husă capitonată, 
care poate fi spălată la mașină. Scaunul reglabil pe înălțime, din 2 
bucăți, asigură poziționarea corespunzătoare a centurii de 
siguranță. Protecție îmbunătățită la impact lateral. 

373

VPLRS0398
Scaun pentru copii - grupa 1 (9 - 18 
kg), stofă, Land Rover 

Pentru copii cu o greutate de 9 - 18 kg (aprox. 9 luni - 4 ani). Cu 
sigla Land Rover. Amplasat cu fața, pe scaunul spate. Husă 
capitonată, care poate fi spălată la mașină. Tetieră și centură 
reglabile la o singură tragere. 

578

VPLVC0060 Triunghi reflectorizant
Esențial în situații de urgență și obligatoriu în unele țări. Se 
depozitează în portbagaj. 30

VPLVS0341 Extinctor - 1 kg Extinctor cu pulbere uscată, cu suport de fixare.  121

VPLCS0319 Trusă de prim ajutor
Permite tratamentul tăieturilor și zgârieturilor minore. Obligatorie în 
anumite țări. 29

VPLRS0331PVJ
Set de covorașe de lux, din mochetă 
- Ebony, LHD, cu inscripție

 
Set de covorașe luxoase, din mochetă cu densitatea de 2.050 
g/m2, cu inscripția Land Rover și spate impermeabil, pentru 
vehicule cu interior Ebony.  

245

VPLRS0331AAM
Set de covorașe de lux, din mochetă 
- Espresso, LHD, cu inscripție

Set de covorașe luxoase, din mochetă cu densitatea de 2.050 
g/m2, cu inscripția Land Rover și spate impermeabil, pentru 
vehicule cu interior Espresso.  

245

VPLGS0160 Pedalier sport 
Capace alternative pentru pedale, lucioase, care dau o notă 
suplimentară de eleganță habitaclului. Fabricate din inox reliefat și 
lustruit, cu prinderi ascunse, pentru o finisare perfectă.

131

VPLVS0187MMU
Padele schimbător de viteze - 
aluminiu

Completați aspectul și funcționalitatea volanului cu padelele 
premium, fabricate din aluminiu. Padelele schimbătorului de viteze 
sunt prelucrate perfect, anodizate și lustruite manual, pentru a oferi 
o rezistență la uzură deosebită și o finisare premium. 

458

Nota : Imaginile au doar caracter informativ

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


