
Oferta

BRITISH AUTOMOTIVE POLSKA S.A.

ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

Moc maksymalna(KM): 404

Pojemność silnika(ccm): 1997

14381033CSO:
VIN: SALWA2BY9KA817222

Dane techniczne

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 Si4 PHEV 404 KM HSE MY19

Data sporządzenia : 2018-11-20

Numer oferty : K/01917/2018

CARPATHIAN GREY - PREMIUM METALIKKolor lakieru:
Ivory, Ebony/Ivory, Ivory - niedostępny z (300LP), (300LQ), (300LR) i (005BJ)Kolor wnętrza:
2.0 Si4 PHEV 404 KMTyp silnika :

Wyposażenie standardowe:

Brak pakietu dla palących094AB

System Touch Pro Duo

Przewód do ładowania akumulatorów PHEV

8-biegowa automatyczna skrzynia biegów

Nakrętki zabezpieczające do kół055AC

Autonomiczny system awaryjnego hamowania065EC

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

System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu - niedostępny z 

elektryczną klapą bagażnika (070AW)

066AC

Zasłonki przeciwsłoneczne z lusterkami115AQ

Cyfrowy wyświetlacz zegarów dla kierowcy

Tempomat z ogranicznikiem prędkości065AB

Dach panoramiczny stały z elektrycznie zamykanymi roletami za pomocą gestu041CX

Tylny podłokietnik centralny

Czujniki parkowania (tył, przód)189AD

Tylne mocowanie ISOFIX

Przednia szyba laminowana akustycznie

Podgrzewana przednia szyba z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy040AK

Wyświetlacz Touch Pro 10"

Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczny włącznik świateł

Kontrola stabilności przyczepy (Trailer Stability Assist)

InControl Apps025PA

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

Podgrzewane siedzenia przednie033BV

Tapicerka skórzana perforowana Windsor - siedzenia regulowane w 16 kierunkach (14 

elektrycznie i 2 manualnie) z pamięcią ustawień - dla wersji SE wymagają 

zamówienia siedzeń (033BV) lub (033EQ) oraz lusterek (030NM) lub (030NL), 

niedostępne z RSE (129AH) (dostępność kolorów tapicerki zgodnie z zestawieniem)

300LS

Napęd na wszystkie koła AWD

Tylna kanapa składana, dzielona 60/40033CY

Zestaw naprawczy do opon029SJ

Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie049AL

Zawieszenie adaptacyjne (Adaptive Dynamics)027CW

System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy, po którym porusza się samochód086BC

Wykończenie wnętrza Micro Mesh Aluminium088HQ
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Oznaczenie P400e HSE057TR

Zestaw audio Meridian™ Surround Sound System - 825W, 19 głośników w tym 

subwoofer

025LN

Nawigacja Pro

Dwustrefowa klimatyzacja022AY

Remote Premium (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)011DA

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, z wbudowanymi 

kierunkowskazami, elektrycznie regulowane - w przypadku zamówienia siedzeń z 

pamięcią dodana pamięć ustawień lusterek

030NM

Pro Services i Wi-Fi Hotspot025RC

Laminowane boczne szyby przednie i hartowane boczne szyby tylne047BH

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne031CG

Oświetlenie wnętrza LED064FB

Elektryczne ogrzewanie kabiny

Tylna kamera086FA

Alarm perymetryczny i wolumetryczny076EL

System Terrain Response 2 z trybem Dynamic - wymaga zamówienia systemu 

Torque Vectoring (027DC)

088IB

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)062AD

Dwustopniowa skrzynia rozdzielcza Twin-speed z reduktorem043BF

Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist)

System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)

Torque Vectoring - system stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego 

(zawiera aktywny elektroniczny tylny mechanizm różnicowy)

027DC

Felgi aluminiowe 20" 5-ramienne (wzór 5084) - Silver031NO

Zawieszenie pneumatyczne027BY

Skórzana kierownica032BV

Bezdotykowo elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika - wymaga 

zamówienia systemu bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu (066AC)

070BA

Oznaczenie SPORT (napis w kolorze srebrnym) - w przypadku opcji wymaga 

zamówienia pakietu (032EQ)

057HP

Roleta bagażnikowa063AH

Przednie lampy przeciwmgielne064AP

Lampy przednie Matrix LED064QC

Protect (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)011BE

Zestaw do podłączenia telefonu z łącznością bezprzewodową Bluetooth®

Brak odtwarzacza CD/DVD025AG

Zaciski hamulców anodowane w kolorze szarym z napisem LAND ROVER (wymagają 

zamówienia minimum 20" felg)

020BT

Dach w kolorze nadwozia - wymagany przy wyborze koloru nadwozia Narvik Black, 

Santorini Black, Borealis Black, Mecalito Black lub Ligurian Black

080AC

Pokrywa silnika063AA

Ciśnieniowe spryskiwacze reflektorów
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Wyposażenie dodatkowe: Cena opcji:

PAKIET DRIVE - wymaga zamówienia lusterek (030NL)

(Czujnik martwego punktu; System monitorujący zmęczenie kierowcy; System 

rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości)

 2 210,00 PLN017TA

CARPATHIAN GREY - PREMIUM METALIK  10 530,00 PLN1AU

Ivory, Ebony/Ivory, Ivory - niedostępny z (300LP), (300LQ), (300LR) i (005BJ)  0,00 PLNTMP

PAKIET PARK PRO - wymaga zamówienia kamery (086FA) lub (086GC)

(Czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu (dla pasażerów podróżujących z 

tyłu); Czujniki parkowania 360°; Asystent parkowania równoległego i wyjazdu z 

miejsca parkingowego oraz parkowania prostopadłego; System wykrywania ruchu 

przecinającego drogę cofania)

 7 280,00 PLN017UB

System jonizacji powietrza w kabinie  610,00 PLN022GB

Elektrochromatyczne lusterka zewnętrzne, składane elektrycznie, podgrzewane, z 

wbudowanymi kierunkowskazami, elektrycznie regulowane - w przypadku 

zamówienia siedzeń z pamięcią dodana pamięć ustawień lusterek - wymagają 

zamówienia lusterka (031CG)

 1 170,00 PLN030NL

Felgi aluminiowe 21" 5-ramienne (wzór 5085) - Diamond Turned - wymagają 

zamówienia zawieszenia pneumatycznego (027BY)

 9 580,00 PLN031NQ

Rozszerzony pakiet skórzany (środkowa część deski rozdzielczej oraz górne 

części boczków drzwi wykończone skórą)

 6 720,00 PLN032CG

Tylna kanapa składana, dzielona 60/40 z otworem do załadunku długich 

przedmiotów, przy wyborze opcji (033BI) dodana funkcja regulacji pochylenia i 

przesuwania

 610,00 PLN033CW

Wentylowane i podgrzewane siedzenia przednie  3 380,00 PLN033GP

Przyciemniane szyby od słupka B  2 340,00 PLN047DB

Przednia szyba o obniżonej przepuszczalności światła  2 990,00 PLN047EB

Lampy przednie Pixel-laser LED  11 920,00 PLN064QE

PAKIET COLD CLIMATE - niedostępny z pakietem Climate Comfort (072BD)

(Podgrzewana kierownica; Czterostrefowa klimatyzacja; Ogrzewanie postojowe 

uruchamianie przy użyciu pilota lub przy pomocy ustawień czasowych na panelu 

dotykowym)

 9 580,00 PLN072AC

Manetki do zmiany biegów przy kierownicy w kolorze czarnym  1 040,00 PLN078CB

Dywaniki przód/tył  610,00 PLN079AJ

Dach w kontrastowym kolorze Narvik black - niedostępny z kolorami nadwozia 

Narvik Black, Santorini Black, Borealis Black, Mecalito Black i Ligurian Black

 2 990,00 PLN080AN

System kamer Surround wspomagających parkowanie, holowanie oraz 

manewrowanie w terenie - wymaga zamówienia lusterek (030NM) lub (030NL)

 3 860,00 PLN086GC

Wykończenie wnętrza Dark Grey Oak  1 950,00 PLN088GM

Dwuczęściowe zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami  350,00 PLN115AP

Elektryczne domykanie drzwi - wymaga zamówienia systemu bezkluczykowego 

otwierania/zamykania samochodu (066AC)

 2 900,00 PLN173AB

Cena opcji dodatkowych:

Cena podstawowa:  420 700,00 PLN

 82 620,00 PLN

 503 320,00 PLN

Podane ceny są cenami brutto 

Cena pojazdu z powyższym wyposażeniem: 
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