
Lista pret accesorii RANGE ROVER VELAR 

COD POZA DENUMIRE DESCRIERE

Pret lista
(EURO fara TVA)

Manopera 
(h)

Pret montaj 
(Euro fara TVA)

Pret total client 
(Euro fara TVA)

Pret total client
 (lei fara TVA)

LR091518 Janta 18" 10 spite 'Tip 1021' Janta 18" 10 spite 'Tip 1021' 531 € 1.5 63 € 594 € 2,851 lei

LR091517 Janta 18" 15 spite 'Tip 1022' Janta 18" 15 spite 'Tip 1022' 531 € 1.5 63 € 594 € 2,851 lei

LR091536 Janta 19" spite 'Tip 5046' Janta 19" spite 'Tip 5046' 638 € 1.5 63 € 700 € 3,362 lei

LR091545
Janta 19" 5 spite 'Tip 5046' cu finisaj  
Satin Dark Grey 

Janta 19" 5 spite 'Tip 5046' cu finisaj  Satin Dark Grey 667 € 1.5 63 € 729 € 3,500 lei

LR091537 Janta 20" 7 spite 'Tip 7014' Janta 20" 7 spite 'Tip 7014' 829 € 1.5 63 € 892 € 4,281 lei

LR091539
Janta 20" 7 spite 'Tip 7014' cu finisaj 
negru lucios

Janta 20" 7 spite 'Tip 7014' cu finisaj negru lucios 857 € 1.5 63 € 919 € 4,413 lei

LR091543 Janta 20" 10 spite 'Tip 1032' Janta 20" 10 spite 'Tip 1032' 829 € 1.5 63 € 892 € 4,281 lei

LR091540
Janta 20" 10 spite 'Tip 1032' with 
Diamond Turned Finish

Janta 20" 10 spite 'Tip 1032' with Diamond Turned Finish 906 € 1.5 63 € 968 € 4,648 lei

LR091538
Janta 20" 10 spite 'Tip 1032' cu finisaj  
Satin Dark Grey

Janta 20" 10 spite 'Tip 1032' cu finisaj  Satin Dark Grey 857 € 1.5 63 € 919 € 4,413 lei

LR093815 Janta 21" 5 spite duble 'Tip 5047' Janta 21" 5 spite duble 'Tip 5047' 953 € 1.5 63 € 1,016 € 4,876 lei

LR093827
Janta 21" 5 spite duble 'Tip 5047' with 
Diamond Turned Finish

Janta 21" 5 spite duble 'Tip 5047' with Diamond Turned Finish 1,030 € 1.5 63 € 1,092 € 5,242 lei
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LR091541
Janta 21" 10 spite 'Tip 1033' cu finisaj 
negru lucios

Janta 21" 10 spite 'Tip 1033' cu finisaj negru lucios 982 € 1.5 63 € 1,045 € 5,014 lei

LR091542
Janta 21" 10 spite 'Tip 1033' cu finisaj  
Satin Dark Grey

Janta 21" 10 spite 'Tip 1033' cu finisaj  Satin Dark Grey 982 € 1.5 63 € 1,045 € 5,014 lei

VPLYW0121
Janta 22" 10 spite 'Tip 1051' cu finisaj  
Diamond turned Satin Technical Grey 

Janta 22" 10 spite 'Tip 1051' cu finisaj  Diamond turned Satin Technical 
Grey 

1,398 € 1.5 63 € 1,461 € 7,012 lei

LR092491 Janta 22" 7 spite duble 'Tip 7015' Janta 22" 7 spite duble 'Tip 7015' 1,043 € 1.5 63 € 1,105 € 5,304 lei

LR092490
Janta 22" 7 spite duble 'Tip 7015' cu 
finisaj negru lucios

Janta 22" 7 spite duble 'Tip 7015' cu finisaj negru lucios 1,071 € 1.5 63 € 1,134 € 5,443 lei

LR093330 Janta 22" 9 spite duble 'Tip 9007' Janta 22" 9 spite duble 'Tip 9007' 1,043 € 1.5 63 € 1,105 € 5,304 lei

LR093331
Janta 22" 9 spite duble 'Tip 9007' cu 
finisaj Diamond Turned 

Janta 22" 9 spite duble 'Tip 9007' cu finisaj Diamond Turned 1,119 € 1.5 63 € 1,181 € 5,671 lei

LR069900 Capace centrale Land Rover negre 12 € 0.1 4 € 16 € 75 lei

LR069899
Capace centrale Land Rover de culoare 
argintiu satinat

12 € 0.1 4 € 16 € 75 lei

VPLVW0072
Kit piulite de roata cu antifurt si finisaj 
negru lucios

127 € 0.3 13 € 139 € 668 lei

LR037026
Kit piulite de roata cu antifurt si finisaj 
argintiu

64 € 0.3 13 € 76 € 365 lei

LR027666 Capace de valva elegante - Black Jack 29 € 0.1 4 € 33 € 158 lei

LR027560 Capace de valva elegante - Land Rover 29 € 0.1 4 € 33 € 158 lei

Imbunatatesc aspectul jantelor din aliaj usor. Cu sigla Land Rover.
Pretul este pentru setul de 4 capace.

Fabricate conform unor standarde de siguranta exigente, piulitele de 
roata cu antifurt ofera jantelor si anvelopelor o securitate suplimentara la 

un cost redus. Kitul include un set de 4 piulite de roata cu antifurt si o 
cheie.

Aceasta gama speciala de capace de valva elegante, disponibile in 
diferite variante de design, confera o nota subtila de eleganta jantelor din 

aliaj usor. 
Disponibile ca set de 4.
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LR027664 Capace de valva elegante Union Jack 29 € 0.1 4 € 33 € 158 lei

VPLVW0070 Kit piulite de roata cu finisaj negru lucios
Set de 20 de piulite de roata, potrivite in special pentru jantele din aliaj 
usor, cu finisaj negru lucios.

267 € 0.1 4 € 271 € 1,303 lei

LR092814
Inscriptie Range Rover - Narvik Black- 
capota motor - "RANGE"

81 € 0.2 8 € 90 € 430 lei

LR092817
Inscriptie Range Rover - Narvik Black- 
capota motor - "ROVER"

81 € 0.2 8 € 90 € 430 lei

LR104329
Inscriptie Range Rover - Narvik Black- 
hayon - "RANGE"

81 € 0.2 8 € 90 € 430 lei

LR104330
Inscriptie Range Rover - Narvik Black- 
hayon - "ROVER"

81 € 0 0 € 81 € 390 lei

VPLYP0323
Kit suport stanga trepte laterale 
retractabile

423 € 3.5 146 € 569 € 2,730 lei

VPLYP0324
Kit suport dreapta trepte laterale 
retractabile

423 € 3.5 146 € 569 € 2,730 lei

VPLYP0325
Kit acoperire trepte laterale retractabile (2 
solicitate)

353 € 3.5 146 € 498 € 2,392 lei

VPLYP0339 Kit protectie trepte laterale retractabile 235 € 0 0 € 235 € 1,128 lei

VPLYV0122 DSS Cablaj electric 230 € 0 0 € 230 € 1,106 lei

VPLYP0318 Aparatori de noroi fata 81 € 0.3 13 € 93 € 448 lei

VPLYP0319 Aparatori de noroi spate 81 € 0.3 13 € 93 € 448 lei

VPLYB0359 Capace cromate oglinzi
Capace cromate oglinzi, pentru a imbunatati aspectul exteriorului 
vehiculului.
Disponibile sub forma de set pentru vehicul. 

223 € 0.2 8 € 232 € 1,111 lei

VPLVB0145 Capace oglinzi din fibra de carbon
Capacele oglinzilor realizate din fibra de carbon rezistenta, cu un finisaj 
foarte lucios, reprezinta un element de stil premium, sportiv. 
Disponibile sub forma de set pentru vehicul. 

792 € 0.2 8 € 800 € 3,842 lei

VPLYB0360 Capace oglinzi negru lucios
Capace oglinzi de culoare negru lucios, pentru a imbunatati aspectul 
exteriorului vehiculului. 
Disponibile sub forma de set pentru vehicul. 

223 € 0.2 8 € 232 € 1,111 lei

VPLYB0355 Prize de aer laterale din fibra de carbon
Prizele de aer laterale din fibra de carbon rezistenta cu finisaj lucios 
asigura o nota sportiva.  
Disponibile sub forma de set pentru vehicul. 

734 € 0.2 8 € 743 € 3,565 lei

Disponibile ca set de 4.

Aparatorile de noroi reprezinta un upgrade potrivit pentru reducerea 
improscarii, asigura protectia suprafetelor vopsite impotriva murdariei si 

completeaza designul exterior al vehiculului. 
Disponibile in perechi. 

Inlocuiti inscriptia Range Rover argintie si imbunatatiti aspectul modelului 
Range Rover Velar cu aceste inscriptii alternative pentru hayon si capota 

motorului.

Aceste trepte elegante si practice asigura intrarea si iesirea usoare in/din 
vehicul. Se rabateaza perfect sub praguri si se extind automat imediat, la 
deschiderea usii sau daca sunt activate de la cheie. Se rabateaza apoi 
automat la inchiderea usii. Treptele laterale sunt sensibile la obstructii. 

Modul automat poate fi anulat, pentru a permite accesul la plafon atunci 
cand usile sunt inchise. Treptele laterale rabatabile sunt compatibile cu 

aparatorile de noroi fata, sunt finisate in inox si au inscriptionate cu laser 
sigla Range Rover.
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VPLYB0354 Spoiler spate din fibra de carbon
Spoilerul spate din fibra de carbon, elegant si aerodinamic, imbunatateste 
aspectul sportiv al exteriorului modelului Range Rover Velar.

585 € 0.5 21 € 605 € 2,906 lei

VPLYR0162 Bare transversale

Bare elegante si durabile din aluminiu, cu finisaj lucios si forma in T, care 
utilizeaza intreaga lungime a barelor si asigura spatiul necesar montarii 
mai multor accesorii. Profilul aerodinamic minimizeaza rezistenta si 
zgomotul la inaintare. Designul special permite montarea si demontarea 
simple, fara a fi necesara utilizarea unor scule. Sarcina maxima 94 kg.
Barele longitudinale si barele transversale sunt necesare pentru utilizarea 
tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. 
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

242 € 0.2 8 € 251 € 1,203 lei

VPLWR0101
Suport pentru biciclete montat pe plafon - 
cu fixare pe furca si suport pentru roata

Suportul pentru biciclete cu montare pe plafon asigura o modalitate 
simpla si sigura de fixare a bicicletelor, cu roata din fata demontata, si 
este ideal pentru biciclete usoare si cursiere. Pentru roata fata este 
disponibil un suport separat.
 Suport pentru biciclete usor de montat, blocabil, care permite transportul 
unei singure biciclete. Pot fi montate maximum 2 suporturi pentru 
biciclete.
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

280 € 0.2 8 € 288 € 1,385 lei

VPLWR0100 Cutie portbagaj de plafon sport mare

Sistem de fixare robust, cu clic si indicator de cuplu integrat, pentru 
prindere usoara si sigura, cu o singura mana. Dispune de manere de 
deschidere pe ambele parti ale capacului si de manere in interior, pentru 
montare, incarcare si descarcare usoare. Covoras integrat, pentru o 
incarcare mai sigura. Sarcina maxima 8 schiuri/5-6 snowboard-uri, 
lungime maxima schiuri 205 cm. Volum 430 litri. Sarcina maxima 72kg.
Barele longitudinale si barele transversale sunt necesare pentru utilizarea 
tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. Sarcina maxima ia 
in calcul transportul unui singur echipament.
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

950 € 0.1 4 € 955 € 4,582 lei

VPLRR0159 Portbagaj de plafon

Sistem de amarare flexibil, care permite transportul bagajelor pe plafon. 
Sarcina maxima 75 kg.
Barele longitudinale si barele transversale sunt necesare pentru utilizarea 
tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. Sarcina maxima ia 
in calcul transportul unui singur echipament.
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

514 € 0.1 4 € 518 € 2,488 lei
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VPLVR0062 Cutie portbagaj

Cutie portbagaj de plafon, cu finisaj negru lucios. Se deschide de pe 
ambele parti, cu incuietoare, pentru securitate. Include suport solid, 
pentru montarea usoara si rapida pe barele transversale. Dimensiuni 
exterioare: 1.750 mm lungime, 820 mm latime, 450 mm inaltime. Volum 
410 litri. Sarcina maxima 75 kg.
Barele longitudinale si barele transversale sunt necesare pentru utilizarea 
tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. Sarcina maxima ia 
in calcul transportul unui singur echipament.
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

551 € 0.1 4 € 555 € 2,664 lei

VPLRR0151
Prinderi pentru schiuri/snowboard cutie 
portbagaj de plafon sport

101 € 0.1 4 € 105 € 504 lei

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

101 € 0.1 4 € 105 € 504 lei

LR006849 Suport pentru schiuri/snowboard

Permite transportul a 4 perechi de schiuri sau 2 snowboard-uri si dispune 
de sine culisante, pentru incarcare usoara; cu incuietoare, pentru 
securitate.
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

210 € 0.1 4 € 214 € 1,027 lei

VPLVR0061 Cutie portbagaj de plafon sport

Cutie portbagaj de plafon sport cu design discret, aerodinamic si finisaj 
negru lucios, poate fi montata pe orice parte a vehiculului, in vederea 
deschiderii spre bordura. Sistem de fixare incorporat, pentru schiuri sau 
alte obiecte lungi. Cu incuietoare, pentru securitate. Dimensiuni 
exterioare: 2.060mm lungime, 840mm latime, 340mm inaltime. Volum 
intern 320 litri. Sarcina maxima 75 kg.
Barele longitudinale si barele transversale sunt necesare pentru utilizarea 
tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. Sarcina maxima ia 
in calcul transportul unui singur echipament.
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

719 € 0.1 4 € 723 € 3,472 lei

VPLVR0096 Sistem universal de ridicare si incarcare

Acest sistem de ajutor se fixeaza pe plafonul garajului si permite 
ridicarea usoara a bagajelor pe plafonul vehiculului. De asemenea, poate 
fi utilizat pentru pastrarea la indemana a cutiei portbagaj de plafon, atunci 
cand nu este utilizata. Sarcina maxima 100 kg.

144 € 0 0 € 144 € 691 lei

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

Suport pentru biciclete blocabil, proiectat pentru transportul unei singure 
biciclete, maximum 20 kg. 
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

161 € 0.1 4 € 165 € 794 lei

O metoda sigura de fixare a schiurilor sau snowboard-urilor pe cutia 
portbagaj de plafon sport sau pe cutia portbagaj de plafon.
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VPLGR0107 Suport accesorii pentru sporturi nautice

Permite transportul unei vele cu catarg, a unui caiac sau a unei canoe. 
Include suport multifunctional blocabil pentru transportul ramelor sau 
vaslelor. Se inclina pentru a ajuta la incarcare/descarcare. Dispune de 
chingi blocabile si suporti din cauciuc, pentru a pastra o distributie optima 
a greutatii si a proteja caiacul si vehiculul impotriva zgarieturilor/loviturilor. 
Sarcina maxima 45 kg.
Barele longitudinale si barele transversale sunt necesare pentru utilizarea 
tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. Sarcina maxima ia 
in calcul transportul unui singur echipament.
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

360 € 0.1 4 € 364 € 1,746 lei

VPLWR0099 Suport pentru caiac

Permite transportul a 2 caiace sau canoe. Potrivit si pentru transportul 
barcilor mici.
Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit 
montate pe plafon sa afecteze calitatea semnalului receptionat de vehicul 
si sa influenteze negativ sistemul audio si de navigatie prin satelit, daca 
exista in dotare.

97 € 0.1 4 € 102 € 487 lei

VPLYS0460 Bare de fixare in  portbagaj
Barele de fixare din portbagaj asigură îmbunătățirea flexibilității de 
depozitare și permit montarea kitului de fixare bagaje.

300 € 1.8 75 € 375 € 1,798 lei

VPLYS0454 Plasa de separare integrala portbagaj

Previne proiectarea bagajelor in habitaclu. Designul plasei de separare a 
fost optimizat pentru a permite inclinarea randului 2 de scaune. Respecta 
reglementarile CEE-17. 
Incompatibil cu roata de rezerva normala.
Dispune de o trapa foarte utila, care permite transportul unor obiecte mai 
lungi sau echipamentelor sportive, daca scaunele din spate dispun la 
randul lor de trapa. Compatibila cu covorasul din cauciuc si cuva de 
protectie pentru portbagaj, sistemul de bare de amarare si copertina 
pentru portbagaj. 

395 € 0.5 21 € 415 € 1,994 lei

VPLYS0455 Compartimentare plasa de separare

Sistemul poate fi montat pe plasa de separare, pentru a separa 
portbagajul in 2 compartimente.
Incompatibil cu roata de rezerva normala.
Pentru montare, solicita echiparea cu plasa de separare integrala. 
Compatibila cu covorasul din cauciuc pentru portbagaj. Incompatibila cu 
protectia integrala pentru portbagaj, plasa de separare pentru bagaje sau 
cutia pliabila din portbagaj.

184 € 0.5 21 € 204 € 981 lei

VPLCV0108 Placa de iluminare remorca

Aceasta placa de iluminare robusta este proiectata in special pentru 
utilizare impreuna cu o remorca. Design ergonomic, cu priza ISO cu 13 
pini si cablu de 8 m, include lampi de marsarier si de ceata, 2 lumini de 
pozitie, lampi de semnalizare si stopuri pe frana. 

175 € 0.1 4 € 179 € 859 lei

VPLYT0198
Carlig de tractare detasabil, pentru 
suspensie pneumatica

898 € 1.7 71 € 968 € 4,648 lei

VPLYT0199
Carlig de tractare detasabil, pentru 
suspensie cu arcuri elicoidale

898 € 1.7 71 € 968 € 4,648 lei

VPLYT0194
Carlig de tractare cu extindere electrica, 
pentru suspensie pneumatica

1,785 € 2 83 € 1,868 € 8,969 lei

Carlig de tractare detasabil, comod si usor de folosit, asigura un aspect 
fara intreruperi, atunci cand nu este utilizat. Carlig tractare 50 mm. 

Sarcina maxima 2.500 kg. 
Pentru montare sunt necesare un modul carlig de tractare si un capac 

pentru inelul de remorcare, care trebuie comandate separat. 

Carligul de tractare cu extindere electrica este actionat de la un buton din 
portbagaj sau din meniurile sistemului multimedia. Este sensibil la 

obstacolele intalnite in timpul extinderii/retragerii si se retrage automat, 
daca este cazul. Atunci cand nu este utilizat, carligul de tractare cu 

extindere electrica se retrage in spatele barei si asigura un aspect curat 
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VPLYT0200
Carlig de tractare cu extindere electrica, 
pentru suspensie cu arcuri elicoidale

1,785 € 2 83 € 1,868 € 8,969 lei

VPLYT0218 Kit modul carlig de tractare (EDT+DSS)
Necesar pentru montarea carligului detasabil si a carligului cu extindere 
electrica

285 € 0 0 € 285 € 1,370 lei

VPLVR0067
Suport pentru 2 biciclete montat pe 
carligul de tractare (LHD)

605 € 0.2 8 € 613 € 2,943 lei

VPLVR0069
Suport pentru 3 biciclete montat pe 
carligul de tractare (LHD)

727 € 0.2 8 € 736 € 3,531 lei

VPLVT0064
Adaptor priza pentru tractare - 13 pini la 
12N

Adaptor conexiune priza pentru tractare, care asigura conversia prizei cu 
13 pini la 12N.
Nu este compatibil cu rulote, remorci sau placi de iluminare prevazute cu 
lampi LED, montate in spate.

56 € 0.1 4 € 60 € 290 lei

VPLHT0060
Adaptor priza tractare - 13 pini la 
12N/12S

Adaptor conexiune priza pentru tractare, care asigura conversia prizei cu 
13 pini la 12N/12S. Asigura alimentarea cu tensiune a tuturor lampilor 
spate si echipamentelor interioare ale remorcii, daca este cazul.
Nu este compatibil cu rulote, remorci sau placi de iluminare prevazute cu 
lampi LED, montate in spate.

117 € 0.1 4 € 122 € 583 lei

VPLYS0429
Covoras Ebony din mocheta de lux 
portbagaj (roata de rezerva compacta)

Covoras de lux pentru portbagaj, din mocheta moale cu densitatea de 
2.050 g/m², cu spate impermeabil si inscriptia Range Rover. De culoare 
Ebony, pentru a se asorta cu habitaclul vehiculului. Pentru vehiculele 
echipate cu roata de rezerva compacta. Nu este compatibila cu modelele 
echipate cu roata de rezerva normala. Nu este compatibila cu plasa 
laterala sau barele de amarare din portbagaj.

235 € 0.1 4 € 239 € 1,148 lei

VPLYS0415
Covoras Ebony din mocheta de lux 
portbagaj (roata de rezerva normala)

Covoras de lux pentru portbagaj, din mocheta moale cu densitatea de 
2.050 g/m², cu spate impermeabil si inscriptia Range Rover. De culoare 
Ebony, pentru a se asorta cu habitaclul vehiculului. Pentru vehiculele 
echipate cu roata de rezerva de dimensiuni normale.

235 € 0.1 4 € 239 € 1,148 lei

VPLVS0179 Protectie bara

Protectia utila integrata protejeaza bara spate impotriva loviturilor si 
zgarieturilor si previne murdarirea hainelor la incarcare si descarcare. 
Fabricata din panza rezistenta, protectia pentru bara a fost proiectata 
pentru a putea fi pastrata in compartimentul de depozitare de sub 
podeaua portbagajului.

206 € 0.1 4 € 210 € 1,009 lei

VPLVS0187MMU Padele din aluminiu schimbator viteze

Completati aspectul si functionalitatea volanului cu padelele premium, 
fabricate din aluminiu. Padelele schimbatorului de viteze sunt prelucrate 
perfect, anodizate si lustruite manual, pentru a oferi o rezistenta la uzura 
deosebita si o finisare premium. 

467 € 0.1 4 € 472 € 2,264 lei

extindere electrica se retrage in spatele barei si asigura un aspect curat 
si atragator. Include si priza pentru tractare, care se retrage impreuna cu 
carligul de tractare. Permite tractarea unei remorci cu o masa maxima de 

2.500 kg. 

Suportul pentru biciclete montat pe carligul de tractare dispune de un 
mecanism de cuplare cu fixare/eliberare rapida si poate fi rabatat cu 

ajutorul unei pedale, pentru a degaja accesul la hayon. Hayonul se poate 
deschide cu suportul in pozitia rabatat. Fabricat din aluminiu si alte 

materiale usoare, suportul pentru biciclete dispune si de un suport pentru 
lumini si numar de inmatriculare, plus incuietoare, pentru securitate. 

Suportul dispune de un mecanism de rabatare/culisare, pentru a asigura 
o depozitare usoara, daca nu este utilizat. Suportul si clichetul permit 
fixarea in siguranta a bicicletelor. Sarcina maxima 40 kg (suportul 2 

biciclete) si 51kg (suportul 3 biciclete).
Compatibil cu un carlig de tractare reglabil in inaltime sau cu unul cu 

extindere electrica. 
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VPLVS0187CAY
Padele rosii din aluminiu schimbator 
viteze

Completati aspectul si functionalitatea volanului cu padelele premium, 
fabricate din aluminiu. Padelele schimbatorului de viteze sunt prelucrate 
perfect, anodizate si lustruite manual, pentru a oferi o rezistenta la uzura 
deosebita si o finisare premium. 

467 € 0.1 4 € 472 € 2,264 lei

VPLYS0419
Covorase din mocheta de lux Ebony 
(LHD)

Set de covorase luxoase, din mocheta cu densitatea de 2.050 g/m2, cu 
inscriptie Range Rover si spate impermeabil, asigura interiorului o nota 
de lux.
Disponibile sub forma de set pentru vehicul.

250 € 0.1 4 € 254 € 1,219 lei

VPLYS0413 Covorase din cauciuc Ebony (LHD) Covorasele din cauciuc asigura protectia impotriva murdaririi. 147 € 0.1 4 € 151 € 725 lei

VPLRS0388 Click and Go - suport

Click and Go este un sistem montat pe spatarul scaunului si destinat 
pasagerilor de pe randul 2 de locuri. Suportul util Click and Go se fixeaza 
intre tijele tetierei si poate utiliza prinderi suplimentare pentru fixarea 
tabletelor, gentilor si camasilor sau jachetelor.  Fiecare prindere este 
disponibila separat. Suportul poate fi demontat usor, daca nu este utilizat. 
Necesar pentru montarea sistemelor Click and Go. Nu este compatibil cu 
sistemul multimedia spate.

26 € 0.2 8 € 34 € 164 lei

VPLRS0390 Click and hang

Sistemul Click and Hang  este o parte a sistemului  Click and Go. Acest 
umeras pentru haine amovibil permite transportul fara cute al camasilor 
si jachetelor.  De asemenea, dispune de un carlig integrat, pentru a putea 
fi utilizat in afara vehiculului. 
Pentru montare este necesara echiparea cu suport Click and Go. Nu 
este compatibil cu sistemul multimedia spate.

76 € 0.1 4 € 80 € 386 lei

VPLRS0389 Click and hook

Sistemul Click and Hook este o parte a sistemului Click and Go. Acest 
carlig universal permite crearea unui spatiu de depozitare suplimentar, 
pentru obiectele care pot fi atarnate si este util in special pentru genti sau 
pungi.
Pentru montare este necesara echiparea cu suport Click and Go. Nu 
este compatibil cu sistemul multimedia spate.

37 € 0.1 4 € 42 € 200 lei
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VPLRS0391 Click and Play - iPad 2-4 143 € 0.1 4 € 147 € 704 lei

VPLRS0392 Click and Play - iPad Air 143 € 0.1 4 € 147 € 704 lei

VPLRS0393 Click and Play - iPad Mini 143 € 0.1 4 € 147 € 704 lei

VPLRS0394 Click and Play - Samsung 10,1"

Suportul Click and Play pentru Samsung cu ecran de 10,1"  este o parte 
a sistemului Click and Go. Aceasta prindere amovibila se fixeaza pe 
suportul pentru tableta, poate fi pozitionata usor in mai multe unghiuri si 
reprezinta un echipament de confort si divertisment.
Pentru Samsung. Pentru montare este necesara echiparea cu suport 
Click and Go. Nu este compatibil cu sistemul multimedia spate.

143 € 0.1 4 € 147 € 704 lei

VPLRS0395 Click and Work

Sistemul Click and Work  este o parte a sistemului Click and Go. Aceasta 
masa pliabila ofera pasagerilor de pe locurile din spate o suprafata 
practica pe care pot lucra si este utila mai ales la drum lung.  De 
asemenea, dispune de un suport pentru pahare si este reglabila in 
inaltime si inclinare, pentru a asigura confortul pasagerilor.
Pentru montare este necesara echiparea cu suport Click and Go. Nu 
este compatibil cu sistemul multimedia spate.

122 € 0.1 4 € 127 € 608 lei

VPLYS0457PVJ
Ornamente metalice iluminate praguri 
fata

Ornamente pentru praguri iluminate, cu sigla Range Rover.
Disponibile numai ca pereche pentru partea din fata. 441 € 0.2 8 € 449 € 2,155 lei

VPLYS0456 Ornament margine portbagaj - iluminat
Fabricat din inox lucios, protejeaza marginea de incarcare în timpul 
încărcării și descărcării și conferă o finisare premuim portbagajului, cu o 
iluminare subtilă.

441 € 0.2 8 € 449 € 2,155 lei

VPLCS0269 Plasa de fixare bagaje
Asigura obiectele si bagajele mici in portbagaj. Utilizeaza punctele de 
amarare din portbagaj. Include o plasa pe podeaua portbagajului si 2 
chingi cu clichet, de aproximativ 2 metri lungime. 

112 € 0.3 13 € 125 € 599 lei

VPLRS0410 Protectie integrala portbagaj

Protectia integrala pentru portbagaj acopera partile laterale, plafonul si 
podeaua portbagajului si asigura o protectie maxima impotriva obiectelor 
ude sau murdare precum cizmele, gunoiul din gradina sau echipamentele 
sportive. In momentul incarcarii, panoul captusit se lasa in jos si joaca rol 
de protectie pentru bara. Protectia se fixeaza bine pe inelele de amarare 
si este proiectata pentru a feri de privirile curioase obiectele voluminoase. 
Fermoarul lateral asigura un acces usor la portbagaj.

228 € 0.3 13 € 240 € 1,153 lei

VPLYS0411 Covoras din cauciuc portbagaj

Covoras impermeabil din cauciuc, care protejeaza mocheta portbagajului 
impotriva murdariei. 
Este disponibila si o extensie covoras din cauciuc pentru portbagaj, 
pentru protejarea partii din spate a scaunelor spate, atunci cand acestea 
sunt rabatate – VPLYS0412.

154 € 0.1 4 € 158 € 760 lei

VPLYS0412 Extensie covoras din cauciuc portbagaj

Aceasta extensie impermeabila a covorasului acopera partea din spate a 
scaunelor spate, atunci cand acestea sunt rabatate.  
Pentru utilizare impreuna cu covorasul din cauciuc pentru portbagaj – 
VPLYS0411.

73 € 0.1 4 € 78 € 373 lei

Suportul Click and Play pentru iPad  este o parte a sistemului Click and 
Go. Aceasta prindere amovibila se fixeaza pe suportul pentru tableta, 

poate fi pozitionata usor in mai multe unghiuri si reprezinta un 
echipament de confort si divertisment. Pentru montare este necesara 

echiparea cu suport Click and Go. Nu este compatibil cu sistemul 
multimedia spate.
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VPLYS0417 Cuva de protectie portbagaj

Cuva semirigida si impermeabila pentru portbagaj, cu margine inaltata pe 
trei parti, protejeaza impotriva murdariei si umezelii mocheta de pe 
podeaua si partile laterale ale portbagajului.
Nu este compatibila cu barele de amarare din portbagaj sau cu kitul de 
fixare bagaje.

206 € 0.1 4 € 210 € 1,007 lei

VPLYS0418 Plasa laterala portbagaj

Pastrati organizat si la indemana obiectele mici - cu ajutorul plasei 
laterale din portbagaj.
Nu este compatibila cu covorasul din mocheta de lux pentru portbagaj, 
cuva de protectie pentru portbagaj sau cu modelele echipate cu roata de 
rezerva normala.

66 € 0.3 13 € 79 € 377 lei

VPLYS0458PVJ
Ornamente personalizate praguri - 
iluminate (usi fata)

Ornamentele personalizate pentru praguri, iluminate, permit clientilor sa 
selecteze un mesaj personalizat, cu ajutorul setului aprobat de 
fonturi/caractere care va fi evidentiat de o lumina alba la deschiderea 
usilor fata. Disponibile numai ca pereche pentru partea din fata.

881 € 0.2 8 € 890 € 4,270 lei

VPLYS0421
Huse de lux Ebony pentru scaune 
(scaune fata)

266 € 0.2 8 € 275 € 1,319 lei

VPLYS0422
Huse de lux Ebony pentru scaune 
(scaune spate)

302 € 0.2 8 € 311 € 1,492 lei

VPLVS0312 Husa de protectie scaune spate
Protejeaza spatarele scaunelor din fata, podeaua si randul 2 de scaune 
spate impotriva noroiului, murdariei si uzurii. Se spala la masina. Include 
huse pentru tetiere si cotiere.

238 € 0.2 8 € 246 € 1,180 lei

VPLYS0424 Plasa de separare portbagaj

Plasa de separare utila pentru portbagaj asigura protectia pasagerilor 
impotriva patrunderii obiectelor.  Plasa se fixeaza pe inelele de amarare 
de pe podeaua portbagajului si pe prinderile de pe capitonajul plafonului. 
Usor de demontat, pentru transportul obiectelor mai lungi. Respecta 
reglementarile CEE-17. Compatibila cu covorasul din cauciuc sau cuva 
de protectie pentru portbagaj. 
Nu este compatibila cu covorasul din mocheta de lux pentru portbagaj.Nu 
este compatibila cu modelele echipate cu roata de rezerva normala.

206 € 0.2 8 € 214 € 1,027 lei

VPLGS0166 Geanta pentru schiuri

Geanta Land Rover captusita, pentru transportul schiurilor/snowboard-
urilor, permite transportul a doua perechi de schiuri si betele aferente, cu 
o lungime maxima de 180 cm. Este fabricata din poliester 600D rezistent 
si dispune de manere pentru umar amovibile.

148 € 0 0 € 148 € 712 lei

VPLYS0470 Pedalier sport 
Capacele sport pentru pedale, lucioase, din inox, sunt usor de montat si 
dispun de prinderi ascunse, pentru o finisare perfecta.

130 € 0.2 8 € 138 € 662 lei

VPLCS0318
Geanta de depozitare pe spatarul 
scaunelor spate

O geanta inscriptionata, care se fixeaza pe spatele randului 2 de scaune 
cu ajutorul prinderilor velcro rezistente si asigura o solutie comoda de 
depozitare.
Nu este compatibila cu plasa de separare. 

70 € 0.2 8 € 78 € 377 lei

VPLVV0078 Redresor pentru baterie
Redresorul inscriptionat Land Rover asigura diagnoza, monitorizarea si 
pastrarea bateriei in stare perfecta de functionare, precum si o durata 
prelungita de exploatare si o fiabilitate ridicata a acesteia.

173 € 0.5 21 € 194 € 929 lei

Asigura protectia scaunelor impotriva noroiului, murdariei si uzurii. Cu 
montare si curatare usoare.
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VPLYP0289 Prelata de protectie vara - iarna
Prelata proiectata pentru orice anotimp protejeaza un Range Rover Velar 
impotriva factorilor de mediu precum ploaia, inghetul, zapada si praful. 
Rapid si usor de instalat.

294 € 0.1 4 € 298 € 1,430 lei

VPLVS0176
Compartiment racit/incalzit cotiera 
centrala

Sistem de incalzire si de racire a alimentelor si bauturilor, incorporat in 
cotiera centrala spate. Dispune de capac imbracat in piele, este fixat cu 
centura de siguranta centrala si alimentat de la priza pentru accesorii 
spate. Ideal pentru calatoriile lungi in familie.

504 € 0.1 4 € 508 € 2,439 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

VPLVS0175 Cutie pliabila portbagaj
Cutia pliabila din portbagaj nu permite deplasarea obiectelor pe durata 
transportului. Dispune de 2 chingi robuste pentru fixarea pe inelele de 
amarare si poate fi pliata cu usurinta, daca nu este utilizata. 

75 € 0 0 € 75 € 360 lei

VUP100140L Geanta frigorifica electrica
Aceasta geanta frigorifica este controlata termostatic, alimentata de la 
priza de 12 V si dispune de suprafata interioara usor de curatat. Inaltime 
380 mm, lungime 380 mm, latime 220 mm. Volum 14 litri.

237 € 0 0 € 237 € 1,139 lei

VPLYS0430 Extinctor
Extinctor cu pulbere uscata (1 kg), cu suport de fixare. 
Obligatoriu in echiparea vehiculului, in anumite tari.

130 € 0.7 29 € 159 € 762 lei

VPLCS0319 Trusa de prim ajutor
Permite tratamentul taieturilor si zgarieturilor minore. 
Obligatoriu in echiparea vehiculului, in anumite tari.

30 € 0.1 4 € 34 € 164 lei
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VPLVV0090 Cabluri de pornire

Daca motorul nu porneste, cablurile de pornire va permit sa-l reporniti cu 
ajutorul bateriei altui vehicul. Simplu si sigur de utilizat, aceste cabluri de 
pornire robuste si de inalta calitate sunt livrate in cutie si nu trebuie sa 
lipseasca din dotare.

161 € 0 0 € 161 € 772 lei

VPLYS0428 Suport pentru umbrela - in habitaclu
Proiectat pentru a acomoda o gama diversificata de umbrele compacte, 
acest echipament se monteaza discret, sub scaunul pasagerului fata. 
(Umbrela nu este inclusa in cost)

110 € 0.7 29 € 139 € 669 lei

VPLVS0181
Buzunar de depozitare pe spatarul 
scaunului

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

94 € 0.1 4 € 99 € 473 lei

VPLVS0182
Buzunar de depozitare premium, din 
piele, pe spatarul scaunului

Fabricat din aceeasi piele premium ca si tapiteria, cu capitonaj interior 
moale si capse magnetice. Sistem de depozitare util pentru partea din 
spate a scaunelor fata, cu mai multe compartimente pentru depozitarea 
obiectelor mici.

252 € 0.1 4 € 256 € 1,230 lei

VPLYS0425 Parasolare hayon
Usor de montat sau demontat, aceste parasolare ofera un confort sporit 
si asigura protectia habitaclului impotriva caldurii si stralucirii soarelui. 
Pentru hayon.

125 € 0.1 4 € 129 € 619 lei

VPLYS0426
Parasolare geamuri laterale (rand 2 de 
locuri)

Usor de montat sau demontat, aceste parasolare ofera un confort sporit 
si asigura protectia pasagerilor impotriva caldurii si stralucirii soarelui. 
Pentru geamurile laterale, randul 2 de locuri.

103 € 0.1 4 € 107 € 514 lei

VPLYV0124
Suport de pahare cu incarcator wireless 
pentru telefon

257 € 2.5 104 € 361 € 1,734 lei

VPLYV0125
Suport de pahare cu incarcator wireless 
pentru telefon-cablaj

51 € 0 0 € 51 € 247 lei

VPLVC0060 Triunghi reflectorizant
Esential in situatii de urgenta. Se depoziteaza in portbagaj.
Obligatoriu in echiparea vehiculului, in anumite tari.

29 € 0.1 4 € 34 € 161 lei

LR068896 Casti WhiteFire®

Casti suplimentare pentru sistemul multimedia spate.
WhiteFire® este o marca comerciala inregistrata a Unwired Technology 
LLC, iar utilizarea unor astfel de marci de catre Land Rover face obiectul 
unei licente.

339 € 0 0 € 339 € 1,629 lei

VPLYS0427 Parasolar parbriz
Parasolarul pentru parbriz reflecta razele soarelui si permite reducerea 
temperaturii in habitaclu.  

122 € 0 0 € 122 € 588 lei

Suportul de pahare cu incarcator wireless pentru telefon a fost proiectat 
pentru ca telefonul sa fie vizibil in timpul incarcarii si utilizeaza spatiul 

suportului pentru pahare de pe consola centrala. Suportul permite fixarea 
in siguranta si incarcarea telefoanelor de diferite dimensiuni. Incarcatorul 

dispune de un LED care se aprinde in timpul incarcarii si se stinge la 
finalizarea acesteia. Pentru telefoane cu o latime maxima de 73 mm, cum 

ar fi iPhone 7 cu o carcasa compatibila Qi.
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