
Oferta

BRITISH AUTOMOTIVE POLSKA S.A.

ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

Wyposażenie standardowe:

Kolor wnętrza: EBONY/EBONY - CZARNY
Kolor lakieru: BIAŁY YULONG - METALIK

Moc maksymalna(KM): 510

Pojemność silnika(ccm): 4999

13602865CSO:
VIN: -

Dane techniczne

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 S/C HSE Dynamic MY17

Data sporządzenia : 2017-03-30

Numer oferty : K/00627/2017

Typ silnika : 5.0 V8 S/C

Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika (niedostępna z systemem 

bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu 066AC)

070AW

Metalowy dach041CY

Przednie lampy przeciwmgielne064AP

Lampy biksenonowe z ledowymi światłami obrysowymi oraz ciśnieniowymi 

spryskiwaczami

064CW

Zaciski hamulców pomalowane na czerwono, przednie Brembo (wymagają 

zamówienia minimum 20" felg)

020BE

Dach w kolorze nadwozia080AC

Zwiększona prędkość maksymalna

Felgi aluminiowe 21" - 5 - ramienne (wzór 507) - wykończone w kolorze 

ciemnoszarym

031GA

Torque Vectoring - system przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie 

kół bez przyczepności (zawiera aktywną blokadę tylnego mechanizmu różnicowego)

027DC

nakrętki zabezpieczające055AC

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)062AD

Tapicerka skórzana perforowana Oxford (niedostępna z siedzeniami wersja 1, 

(033KA))

033JK

Siedzenia sterowane 16/16 (wersja 2) (siedzenie kierowcy regulowane w 14 

kierunkach elektrycznie, siedzenie pasażera regulowane w 14 kierunkach 

elektrycznie, podłokietniki przednich siedzeń)

033SY

Program Dynamic (dodatkowy program systemu "Terrain Response")088IB

Tylna kanapa składana, dzielona 60/40 z ręcznie regulowanym oparciem kanapy (w 

wersji S bez regulacji oparcia kanapy)

033CY

System Dynamic Response (system zapobiegający przechyłom nadwozia podczas 

pokonywania zakrętów)

027AM

Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie049AL

Zestaw audio Range Rover, radio z pojedynczym CD, wzmacniacz 250W, odczyt 

plików MP3 z CD, 8 głośników

025MC

InControl Touch Pro

System nawigacji premium z HDD - mapy na dysku twardym, z możliwością zapisu 

plików audio (możliwość przechowywania / odtwarzania 10 płyt CD/DVD)

087AA

Laminowane akustycznie i wzmocnione szyby drzwi przednich oraz wzmocnione od 

słupka B

047AW

Cyfrowy kolorowy wyświetlacz 12.3" (cyfrowe zegary)038ID

10,2" dotykowy, kolorowy, wyświetlacz HD

Data wydruku: 2017-03-30  16:18:13

Strona 1 z 4

Wydrukował: Woźnica Michał(JLRP)



Szyba czołowa laminowana akustycznie

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, z wbudowanymi 

kierunkowskazami, elektrycznie regulowane, w przypadku zamówienia siedzeń z 

pamięcią dodana pamięć ustawień lusterek

030NM

Podgrzewana przednia szyba040AK

Oświetlenie wnętrza LED064FB

Roleta bagażnika063AH

Wielofunkcyjna skórzana kierownica032FA

Wykończenie wnętrza Sport Textured Aluminium (dostępność z określonymi 

tapicerkami zgodnie z zestawieniem)

088HR

Pedały wykończone metalem051AJ

Aluminiowe nakładki na progi z napisem Range Rover (napisy tylko z przodu)048AR

Aktywne zawieszenie027CW

Podsufitka Morzine (Cirrus lub Ivory w zależności od kolorystki tapicerki)088HH

Autoalarm volumetryczny076EL

Czujniki parkowania tył (z wizualnym wspomaganiem parkowania wyświetlanym na 

ekranie)

Czujniki parkowania przód (z wizualnym wspomaganiem parkowania wyświetlanym 

na ekranie)

086EG

Tylna kamera086FA

Autonomiczny system awaryjnego hamowania065EC

System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód086BC

Zawieszenie pneumatyczne027BY

Jednoczęściowe zasłonki przeciwsłoneczne115AQ

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne031CG

Dwustrefowa klimatyzacja022AY

All Terrain Progress Control095CB

System "Terrain Response 2" - automatyczny wybór programu088IA

Skrzynia rozdzielcza z reduktorem z elektronicznie sterowanym centralnym 

mechanizmem różnicowym

043BF

Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy w kolorze Noble078CC

System Stop/Start040AU

8 biegowa automatyczna skrzynia biegów z trybem Command Shift 2

V8 Supercharged Petrol 510 KM200AN

Oznaczenie SPORT w kolorze czerwonym

Oznaczenie wersji - Supercharged057CT

Zestaw do podłączenia telefonu z łącznością bezprzewodową Bluetooth® (możliwość 

przekazywania muzyki z telefonu)

Wycieraczki z czujnikiem deszczu z automatycznym włącznikiem świateł

Koło zapasowe dojazdowe - niedostępne w przypadku zamówienia 7 siedzeń029VT
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Wyposażenie dodatkowe: Cena opcji:

Lampy biksenonowe adaptacyjne (skrętne) z ledowymi światłami obrysowymi oraz 

ciśnieniowymi spryskiwaczami

 2 480,00 PLN064DI

Oświetlenie wnętrza LED z możliwością regulowania koloru światła i jego 

intensywności

 1 910,00 PLN064FM

System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu (w przypadku wersji 

które mają w standardzie elektrycznie otwieraną/zamykaną klapę bagażnika 

070AW wymaga zamówienia bezdotykowo elektrycznie otwieranej klapy bagażnika 

070BA)

 6 000,00 PLN066AC

Bezdotykowo elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika (wymaga 

zamówienia systemu bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu 066AC)

 830,00 PLN070BA

Pakiet Drive Pack P40 - niedostępny z 074VY (wymaga zamówienia 

elektrochromatycznych lusterek zewnętrznych 031EB) (System monitorujący 

kondycję kierowcy, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania z 

czujnikiem martwego punktu z funkcją zbliżającego się pojazdu (wymaga 

zamówienia elektrochromatycznych lusterek zewnętrznych 031EB), System 

rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości)

 4 390,00 PLN074VX

Dywaniki premium przód/tył  1 090,00 PLN079CA

Dach w kontrastowym kolorze - Narvik black (dostępny z określonymi kolorami 

nadwozia zgodnie z zestawieniem)

 3 440,00 PLN080AN

Dwuczęściowe zasłonki przeciwsłoneczne  390,00 PLN115AP

System mocowania ładunku w bagażniku (zawiera teleskopowe belki mocujące)  1 830,00 PLN135AH

Elektryczne domykanie drzwi (wymaga zamówienia systemu bezkluczykowego 

otwierania/zamykania samochodu 066AC)

 3 260,00 PLN173AB

BIAŁY YULONG - METALIK  6 000,00 PLN1AQ

EBONY/EBONY - CZARNY PLN

Podsufitka Morzine (Ebony)  2 180,00 PLN005BJ

Trzystrefowa klimatyzacja  3 570,00 PLN022BC

Zestaw audio Meridian Surround System - radio z pojedyńczym CD, wzmacniacz 

825W, odczyt plików MP3 z CD, 19 głośników w tym subwoofer

 7 660,00 PLN025LN

Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy (dla wersji z silnikiem 2.0 Sd4 

wymaga zamówienia pakietu P1 074QA)

 7 090,00 PLN028EJ

Koło zapasowe pełnowymiarowe - niedostępne w przypadku zamówienia 7 siedzeń  1 700,00 PLN029MI

Lampy biksenonowe o zmiennym słupie światła  1 040,00 PLN030NT

Elektrochromatyczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, z 

wbudowanymi kierunkowskazami, w przypadku zamówienia siedzeń z pamięcią 

dodana pamięć ustawień lusterek (wymagają zamówienia elektrochromatycznego 

lusterka wewnętrznego 031CG)

 1 650,00 PLN031EB

Wielofunkcyjna ogrzewania skórzana kierownica  1 090,00 PLN032FB

Wentylowane i ogrzewane fotele przednie  6 000,00 PLN033GP

Siedzenia sterowane 20/20 z pamięcią ustawień (wersja 7) - wymaga zamówienia 

wentylowanych siedzeń przednich, niedostępny z ekranami w zagłówkach (129AH) 

(siedzenie kierowcy regulowane w 18 kierunkach elektrycznie, siedzenie pasażera 

regulowane w 18 kierunkach elektrycznie, pamięć ustawień fotela kierowcy i 

pasażera, podłokietniki przednich siedzeń, regulowane elektrycznie zagłówki, 

regulowane nachylenie górnej części oparcia foteli kierowcy i pasażera, funkcja 

masażu przednich siedzeń)

 14 140,00 PLN033TR

Czujniki parkowania 360°  2 130,00 PLN036MB

Chłodziarka w przedniej konsoli centralnej  1 960,00 PLN038EA

Powiększony pojemnik na płyn do spryskiwaczy  260,00 PLN039BB

Wyświetlacz Head Up (wymaga zamówienia szyby o obniżonej przepuszczalności 

światła 047AH, 047AV)

 7 090,00 PLN039IB

Dach panoramiczny - elektrycznie przesuwany z elektrycznie zamykanymi roletami  12 010,00 PLN041CZ

Przednia szyba o obniżonej przepuszczalności światła oraz przyciemniane szyby 

od słupka B

 6 090,00 PLN047AV
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Cena opcji dodatkowych:

Cena podstawowa:  527 900,00 PLN

 107 280,00 PLN

 635 180,00 PLN

Podane ceny są cenami brutto 

Cena pojazdu z powyższym wyposażeniem: 
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