
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 3.0 Si6 380 KM First Edition MY18

Dane techniczne
VIN: SALYA2BVXJA701198

Specyfikacja

Pojemność silnika(ccm): 2995
Moc maksymalna(KM): 380
Kolor lakieru: SILICON SILVER - PREMIUM METALIK
Kolor wnętrza: Light Oyster/Ebony

Typ silnika : 3.0 P Si6 380 KM

Wyposażenie standardowe:
Tapicerka skórzana perforowana Windsor (wymaga zamówienia siedzeń regulowanych w 18 lub 20 kierunkach 
oraz pakietu 032CG lub 032HL)
Aluminiowe zapasowe koło dojazdowe
Oznaczenie P380
Zestaw audio Meridian™ Signature Sound System zawiera wzmacniacz 1600W, 23 głośników w tym subwoofer

Pakiet zewnętrzny R-Dynamic
Przyciemniane szyby od słupka B
System kamer wspomagających parkowanie, holowanie oraz manewrowanie w terenie z  czujnikiem przeprawy 
przez wodę (wymaga zamówienia 030NK)
Aktywna blokada tylnego mechanizmu różnicowego
Aktywny tempomat z funkcją zatrzymywania w korku, inteligentnego hamowania awaryjnego
System wspomagający utrzymanie pasa jazdy po którym porusza się samochód
Elektrochromatyczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, w przypadku zamówienia 
siedzeń z pamięcia dodana pamięć ustawień lusterek
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
Dwustrefowa klimatyzacja
Alarm perymetryczny i wolumetryczny
Radio z możliwością odtwarzania plików MP3
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Ogrzewana kierownica (niedostępna przy wyborze kierownicy zamszowej 032FR)
Podświetlane metalowe nakładki na przednie progi oraz metalowe nakładki tylnych progów z napisem Range 
Rover (wymaga zamówienia 089AQ)
Pełny rozszerzony pakiet skórzany (niedostępny przy wyborze tapicerki 033YW)
Felgi aluminiowe 21" 5 - ramienne (wzór 5047) wykończone szlifem diamentowym
Oznaczenie R-Dynamic HSE
Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40
Tryb dynamiczny - konfigurowalny
Skórzana kierownica z chromowanymi wstawkami (wymaga zamówienia opcji 078CC)
Metalowa listwa bagażnika
Wykończenie wnętrza First Edition
Asystent parkowania równoległego i wyjazdu z miejsca parkingowego oraz parkowania prostopadłego z 
czujnikiem parkowania 360°
Dach panoramiczny - elektrycznie przesuwany z elektrycznie zamykanymi roletami
Podgrzewana przednia szyba z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy
Wewnętrzene oznaczenie First Edition na słubku B
Wyświetlacz Head Up
Cyfrowy kolorowy wyświetlacz 12.3" (cyfrowe zegary)
Activity key - otwieranie i zamykanie samochodu za pomocą obrączki na nadgarstku
Czujnik martwego punktu z funkcją asystenta zmiany pasa ruchu oraz funkcją zbliżającego się pojazdu (wymaga 
zamówienia 030NK)
Autonomiczny system awaryjnego hamowania
Pakiet Power Plus ((2x port USB 3.0 (Charge&Connect), 1x gniazgo 12V w 1 rzędzie, 2x port USB (Charge), 1x 
gniazdo 12V w 2 rzędzie oraz 1x gniazdo 12V w bagażniku) - niedostępny przy zamówieniu 129AH oraz siedzeń 
300AR, 300AQ
System monitorujący kondycję kierowcy
Schowek naprzeciw pasażera z przodu zamykany
Siedzenia przednie regulowane w 20 kierunkach (18 kierunków regulowanych elektrycznie) (wymaga zamówienia 
tapicerki 033JK lub 033YP) (niedostępne z 129AH)
Podgrzewane/wentylowane siedzenia przednie oraz podgrzewane siedzenia tylne
Siedzenie przednie z pamięcią ustawień
Siedzenia przednie z funkcją masażu
Tylna kanapa z elektryczną regulacją oparcia oraz tylnym podłokietnikiem centralny
Dywaniki premium przód/tył
Wykończenie elementów deski rozdzielczej metalem (wymaga zamówienia opcji 048CB lub 048CJ)
Opony całosezonowe
Dach w kontrastowym kolorze oraz nakładki na lusterka - Narvik black (niedostępny z kolorem nadwozia Narvik 
Black oraz Santorini Black)
Lampy przednie Matrix-Laser LED ze światłami obrysowymi LED oraz Asystentem inteligentnych świateł 
drogowych (IHBA)
System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości (wymaga zamówienia 
nawigacji 087AU)
Bezdotykowo elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy w kolorze Satin Chrome (wymaga zamówienia kierownicy 032BC lub 
032FR)
Terrain Response 2
All Terrain Progress Control (ATPC)
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce przednie - rozmiar tarczy 350 mm
Nawigacja Pro na dysku SSD (wymaga zamówienia 025RC)



Pro Services and Wi-Fi Hotspot (wymaga zamówienia Nawigacji 087AU)
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Podsufitka w kolorze Ebony
Pedały wykończone metalem
Oświetlenie wnętrza z możliwością regulowania koloru światła
System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
Zestaw do podłączenia telefonu z łącznością bezprzewodową Bluetooth® (możliwość przekazywania muzyki z 
telefonu)

Wyposażenie dodatkowe: Cena opcji:
Light Oyster/Ebony 0,00 PLN
Remote (subskrybcja na czas gwarancji podstawowej) 1 730,00 PLN
InControl Apps (wymaga zamówienia Nawigacji Pro 087AU) 1 300,00 PLN
Felgi aluminiowe 22" 9 - ramienne (wzór 9007) wykończone szlifem diamentowym 7 760,00 PLN

PLN

SILICON SILVER - PREMIUM METALIK 4 680,00 PLN

Cena podstawowa: 537 000,00 PLN

Podane ceny są cenami brutto 
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Cena opcji dodatkowych: 15 470,00 PLN

Cena pojazdu z powyższym wyposażeniem: 552 470,00


