
Oferta

BRITISH AUTOMOTIVE POLSKA S.A.

ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

Wyposażenie standardowe:

Kolor wnętrza: NIMBUS/ESPRESSO
Kolor lakieru: CORRIS GREY - SZARY METALIK

Moc maksymalna(KM): 340

Pojemność silnika(ccm): 2995

13736868CSO:
VIN: SALRA2BV3HA039589

Dane techniczne

LAND ROVER DISCOVERY 3.0 Si6 340KM HSE MY17

Data sporządzenia : 2017-11-03

Numer oferty : K/02101/2017

Typ silnika : 3.0 Si6 340 KM

Lampy przednie automatyczne z funkcją doświetlania terenu po opuszczeniu 

samochodu 'Follow me Home' (wymagają zamówienia wycieraczek z czujnikiem 

deszczu 030CQ)

064CY

20" Felgi aluminiowe, 5 ramienne, wzór 5011 'Aero Viper'031HG

Tylne lampy ze światłami obrysowymi LED (w wersji SE wymagają zamówienia lamp 

adaptacyjnych 064GJ)

064HF

Dojazdowe koło zapasowe029QQ

System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS062AD

Nakrętki zabezpieczające055AC

Drugi rząd siedzeń - 5 miejsc033BC

Lampy przednie LED ze światłami obrysowymi LED, z ciśnieniowymi spryskiwaczami 

reflektorów

064GK

Tylna kanapa składana, przesuwana manualnie, dzielona w stosunku 60:40 z 

manualną regulacją kąta oparcia

033JM

Przednie lampy przeciwmgielne064AP

Wykończenie wnętrza drewniane 'Natural Shadow Oak Veneer' (dotyczy drzwi)088JU

Skórzana kierownica ze sterowaniem systemem audio

Kolumna kierownicy - regulowana manualnie049AK

Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne031CG

Oświetlenie wnętrza LED i podświetlenie w bocznych schowkach drzwi064FB

Srebrne nakładki na progi przednich drzwi048AE

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, elektrycznie regulowane z 

wbudowanymi kierunkowskazami, z lampą doświetlającą podłoże, w przypadku 

zamówienia siedzeń z pamięcią ustawień dodana jest pamięć ustawień lusterek

030NB

Górny schowek na rękawiczki030EC

Schowek za składanym panelem klimatyzacji HVAC088NA

Górny schowek na okulary przeciwsłoneczne (niedostępny z systemem rozrywki 

129AH)

Składany haczyk na siatki z zakupami po boku konsoli centralnej095GB

Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa022AY

Uchwyty na przednim siedzeniu pasażera ułatwiające montaż dodatkowego krzesełka 

dla dziecka ISOFIX (niedostępne z siedzeniami materiałowymi)

026EC

Autoalarm perymetryczny

Tempomat

Wycieraczki z czujnikiem deszczu (wymaga zamówienia lamp przednich 

automatycznych 064CY)

030CQ
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Czujniki parkowania - tył, z odwzorowaniem na wyświetlaczu086EH

Czujniki parkowania - przód, z odwzorowaniem na wyświetlaczu (wymaga 

zamówienia czujników parkowania - tył 086EH)

086EG

Tylna kamera086FA

System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu (wymaga zamówienia 

elektrycznie składanych lusterek 030NB, niedostępny z podstawowym systemem 

nagłaśniającym 025KN)

066AC

Roleta bagażnika063AH

Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika070AW

Elektrycznie otwierana i zamykana wewnętrzna klapa bagażnika (wymaga 

zamówienia elektrycznie otwieranej klapy bagażnika 070AW lub 070BA)

079EC

Zestaw audio Meridian Sound System (380 W), InControl Touch Pro - kolorowy 

wyświetlacz 10", radio AM/FM, CD/DVD, wejście AUX, podwójny port USB, 

Bluetooth, rozpoznawanie głosowe, odczyt plików MP3 z CD, 10 głośników oraz 

subwoofer, Digital Audio Broadcast (wymaga zamówienia nawigacji)

025LM

Digital Audio Broadcast Radio - DAB, DAB+, DMB025JB

Klamki w kolorze nadwozia (w wersji HSE Luxury opcja powiązana z pakietem 

Dynamic 032IN/032IP lub Black 074LN)

080AW

System nawigacji Pro - mapy na dysku HDD087AU

Gniazdko 12V w schowku na rękawiczki

Wejścia 2 x USB dla 2 rzędu siedzeń (niedostępne przy wyborze gniazdek 12V 

054AM)

054AN

Zawieszenie pneumatyczne z systemem Terrain Response™ (zawiera 4 tryby w 

przypadku wyboru skrzyni rozdzielczej 043BE, 5 trybów w przypadku wyboru skrzyni 

rozdzielczej 043BF)

027BY

Skrzynia rozdzielcza z reduktorem z elektronicznie sterowanym, centralnym 

mechanizmem różnicowym (zawiera aktywną blokadę centralnego dyferencjału)

043BF

8-stopniowa, automatyczna skrzynia biegów z rotacyjnym przełącznikiem zmiany 

biegów oraz manetkami do zmiany biegów przy kole kierownicy

3.0L LR-V6 Supercharged Petrol (340KM / 250kW)200AU

Oznaczenie - HSE Si6 (srebrna blaszka z czarnym tekstem)057QT

Pakiet Siedzenia 3 - Siedzenia skórzane, sterowane 12x12 (w 10 kierunkach 

elektrycznie włączając podparcie lędźwi w 2 kierunkach i w 2 kierunkach manualnie) 

z pamięcią ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (zawiera przedni 

podłokietnik, 2 kieszenie z tyłu przednich siedzeń, podłokietnik dla drugiego rzędu 

siedzeń z uchwytami na kubki, oświetlenie na stopy dla drugiego rzędu siedzeń) (w 

przypadku zamówienia systemu rozrywki 129A zmiana zagłówków przednich 

manualnych na zagłówki z podparciem bocznym 033QU)

033VK

Oświetlenie do czytania z tyłu (w wersji SE wymaga zamówienia dachu 

panoramicznego 041CR/041CS)

064MA

Schowek z uchwytami na kubki x 2 z zasłonką + gniazdko 5V026SB

Autonomiczny system awaryjnego hamowania AEB065EC

System ostrzegania przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu086BC
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Wyposażenie dodatkowe: Cena opcji:

Dach panoramiczny - z elektrycznie uchylaną i przesuwaną przednią częścią oraz 

z elektrycznie zamykanymi roletami (zawiera lampkę do czytania dla drugiego 

rzędu siedzeń)

 10 440,00 PLN041CR

Przyciemniane szyby od słupka B  2 480,00 PLN047AB

Relingi dachowe - czarne, pełnej długości  1 650,00 PLN060AW

Lampy przednie adaptacyjne LED ze światłami obrysowymi LED, z dynamicznym 

śledzeniem zakrętów, ciśnieniowymi spryskiwaczami reflektorów, ze statycznym 

doświetleniem zakrętów przy niskich prędkościach (wymagają zamówienia lamp 

tylnych 064HF)

 2 480,00 PLN064GJ

Bezdotykowo, elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika przy pomocy 

gestu (wymaga zamówienia systemu bezkluczykowego otwierania/zamykania 

samochodu 066AC)

 700,00 PLN070BA

Pakiet Cold Climate (niedostępny z pakietami Climate 072BF/ 072BL/ 072BM/ 

072BN/ 072BP ani z pakietem siedzeń 033VN, wymaga zamówienia klimatyzacji 

automatycznej) (Podgrzewana przednia szyba; Podgrzewane dysze spryskiwaczy 

przedniej szyby; Podgrzewane koło kierownicy; Siedzenia ogrzewane - przód i 2 

rząd)

 5 390,00 PLN072AC

Pakiet Drive (wymaga zamówienia elektrochromatycznych lusterek 031EB) 

(System monitorujący kondycję kierowcy; Monitor martwego punktu z systemem 

wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania i funkcją wykrywania zbliżającego 

się pojazdu; Inteligentny system ograniczania prędkości oraz system 

rozpoznawania znaków drogowych)

 2 480,00 PLN074VX

21" Felgi aluminiowe, 5 ramienne z wykończeniem w kolorze Satin Dark Grey, wzór 

5025 'Dynaviper' (dostępne tylko z pakietami Dynamic 032IN/032IP, niedostępne z 

zawieszeniem sprężynowym 027CI)

 12 830,00 PLN031GD

Pakiet Dynamic Design 2 - nadwozie (wymaga zamówienia świateł 064AP, klapy 

bagażnika 070AW, kontrastowego dachu 080AN/080EE, felg 031GD/031GH; 

niedostępne z pakietem Black 074LN, chromowanymi klamkami 080EA, Dach 

kontrastowy Corris Grey niedostępny z kolorami nadwozia: Silicon Silver, Waitomo 

Grey, Scotia Grey, Corris Grey, Dach kontrastowy Narvik Black niedostępny z 

kolorami nadwozia: Farallon Black, Narvik Black i Santorini Black, w wersji HSE 

Luxury wymaga zamówienia klamek 080AW) (Pakiet stylistyczny nadwozia

Górna część przedniego zderzaka z nowym wykończeniem przesłony silnika w 

kolorze Gloss Black z wlotami powietrza, ziarnistą dolną częścią grilla, ziarnistymi 

błotnikami, przednią i tylną dolną częścią błotników w kolorze Narvik Black oraz 

pokrywką na zaczep holowniczy w przednim zderzaku w kolorze Indus Silver

Tylny zderzak w kolorze Narvik Black z pokrywką na zaczep holowniczy w kolorze 

Indus Silver; Zewnętrzne okładziny boczne w kolorze Narvik Black - drzwi przód/tył 

oraz błotniki i 22" nadkola; Przedni grill w kolorze Narvik Black; Wstawka na klapie 

bagażnika w kolorze Narvik Black; Napis 'DISCOVERY' w kolorze Gloss Black; 

Pokrywy lusterek bocznych w kolorze Gloss Black)

 5 310,00 PLN032IP

Trzeci rząd siedzeń - 7 miejsc (zawiera również lampki do czytania dla trzeciego 

rzędu, 2 x USB) (wymaga zamówienia elektrycznej klapy bagażnika 070AW lub 

070BA, tylnej kanapy 033JM/033IR, niedostępne z zawieszeniem sprężynowym 

027CI, w wersji HSE Luxury wymagana tylna kanapa 033IR)

 8 700,00 PLN033BI

Pakiet Vision Assist (niedostępny z pakietami Business 017DH i Technologicznym 

074QM, wymaga zamówienia tylnych lamp 064HF, systemu 086GF) 

(Automatyczny asystent świateł drogowych; Elektrochromatyczne lusterka 

zewnętrzne, w przypadku zamówienia siedzeń z pamięcią ustawień dodana jest 

pamięć ustawień lusterek; System kamer Surround wspomagających parkowanie, 

holowanie oraz manewrowanie w terenie)

 5 390,00 PLN041CB

Dywaniki premium - przód i tył  1 090,00 PLN079BO

Dach i spojler dachu w kontrastowym kolorze Narvik Black (dostępny tylko z 

pakietami Dynamic 032IN/032IP)

 4 130,00 PLN080AN

Wykończenie wnętrza drewniane 'Natural Charcoal Oak Veneer' (dotyczy drzwi) PLN088HY

System Terrain Response 2 (wymaga zamówienia skrzyni rozdzielczej 043BF oraz 

zawieszenia pneumatycznego 027BY)

 1 090,00 PLN088IA
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CORRIS GREY - SZARY METALIK  5 480,00 PLN1AB

NIMBUS/ESPRESSO PLN

Cena opcji dodatkowych:

Cena podstawowa:  360 600,00 PLN

 69 640,00 PLN

 430 240,00 PLN

Podane ceny są cenami brutto 

Cena pojazdu z powyższym wyposażeniem: 
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