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DEFENDER
Модель 2020 року

Найменування Код Ціна

2.0 Diesel 200PS AWD Auto BC663

S 110 350WB 58 700

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Робочий об`єм двигуна (см3)
Максимальна потужність (к.с.)
Максимальний обертаючий момент (Нм)
Максимальна швидкість (км/год)
Прискорення від 0 до 100 км/год (сек)
Витрата пального (WLTP TEL/TEH комбінований цикл від) (л)

КОЛІР КУЗОВА
Захисна плівка (замовляється з кольорами Indus Silver, Pangea Green або Gondwana Stone та з 

контрастним дахом)
087FB 3 240

Колір не металік (однотонний)

Fuji White 1AA вибір

Колір металік

Santorini Black 1AG 1 020

Indus Silver 1AC 1 020

Eiger Grey 1DF 1 020

Pangea Green 1DJ 1 020

Gondwana Stone 1DK 1 020

Tasman Blue 1DL 1 020

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ (див. Колір кузова-салону)
Сидіння з шкіри з вставками з текстилю кольору Ebony, салон Ebony (замовляються з пакетами 

регулювання сидінь 300WA або 300WB або 033XM або 033XN або 300WC)
300NQ вибір

Сидіння з шкіри з вставками з текстилю кольору Acorn, салон Lunar (замовляються з пакетами 

регулювання сидінь 300WA або 300WB або 033XM або 033XN або 300WC)
300NR вибір

Сидіння з шкіри з вставками з текстилю кольору Khaki, салон Ebony (замовляються з пакетами 

регулювання сидінь 300WA або 300WB або 033XM або 033XN або 300WC)
300NS вибір

Сидіння з шкіри Windsor кольору Ebony, салон Ebony (замовляються з пакетами регулювання сидінь 

300WD або 300JJ)
300NT 1 520

Сидіння з шкіри Windsor кольору Acorn, салон Lunar (замовляються з пакетами регулювання сидінь 

300WD або 300JJ)
300NU 1 520

Сидіння з шкіри Windsor кольору Khaki, салон Ebony (замовляються з пакетами регулювання сидінь 

300WD або 300JJ)
300NV 1 520

Сидіння з замші Dinamica® з вставками з текстилю Steelcut кольору Ebony, салон Ebony (замовляються з 

пакетами регулювання сидінь 300WA або 300WB або 033XM або 033XN або 300WC; не замовляються з 
303PE вибір

ТРАНСМІСІЯ ТА ДИНАМІКА
Стандартний важіль перемикання передач (як опція замовляється з сидіннями з замші 303PE та кермом 

032BX)
117AB вибір

Важіль перемикання передач обтягнутий шкірою (замовляється з кермом 032BV або 032ND; тимчасово як 

опція замовляється тільки з пакетом 017HE Premium Interior Upgrade та/або 072BI Cold Climate)
117AA стандарт

Система контролю руху на всіх поверхнях (ATPC) 095CB пакет

Система адаптації до дорожніх умов Terrain Response® (з пружинною підвіскою 5 програм Mud-Ruts, 

Grass-Gravel-Snow, Comfort, Sand, Eco; з пневмопідвіскою +2 Rock Crawl та Wade)
088CP стандарт

Конфігуруєма система адаптації до дорожніх умов Terrain Response® 184AC пакет

Система автоматичної адаптації до дорожніх умов Terrain Response® 2 (замовляється з пневмопідвіскою 

027BY та автоматичним регулюванням фар 064BR )
088IA пакет

Активний задній диференціал 027DC 1 220

Пневмопідвіска з електронним керуванням (підлаштування висоти для зручного доступу до автомобіля і 

буксирування) - замовляється з 027CW Adaptive Dynamics та автоматичним регулюванням фар 064BR 

(тимчасово стандарт на 110)

027BY стандарт

Система адаптивного налаштування підвіски Adaptive Dynamics (замовляється з пневмопідвіскою 027BY 

та автоматичним регулюванням фар 064BR )
027CW стандарт

Двоступенева роздавальна коробка стандарт

Функція старту на схилі (HLA) стандарт

ПРАЙС-ЛИСТ*

10.3

1999
200
430
175

8.1/9.6



Електропідсилювач керма (EPAS) стандарт

Електронний контроль стійкості (DSC) стандарт

Система старту на слизькій поверхні (Low Traction Launch) стандарт

Протибуксувальна система (ETC) стандарт

Система попереджання перекидання (RSC) стандарт

Контроль проходження поворотів (CBC) стандарт

Система допомоги під час спуску зі схилу (HDC) стандарт

ГАЛЬМА

Електричне паркувальне гальмо (EPB) стандарт

Індикатор зносу гальмівних колодок стандарт

Допомога при екстренному гальмуванні (EBA) стандарт

Антиблокувальна система (ABS) стандарт

Система електронного розподілення гальмівного зусилля (EBD) стандарт

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Дах кольору кузова (на X замовляється тільки разом з кольором кузова Santorini Black) 080AC стандарт

Контрастний дах чорного кольору (не замовляється разом з кольором кузова Santorini Black) 080AN 1 020

Контрастний дах білого кольору (тимчасово замовляється тільки з Pangea Green та Tasman Blue; 90 First 

Edition замовляється з Indus Silver, Gondwana Stone, Pangea Green)
080AM 1 020

Металевий дах 041CY стандарт

Панорамний дах з зсувним люком 041CZ 2 010

Додаткові віконця Alpine стандарт

Без рейлінгів 060AE стандарт

Рейлінги чорного кольору 060AW 310

Стандартний пакет зовнішнього оздоблення 032VB стандарт

Пакет зовнішнього оздоблення Black (решітка радіатора, накладки, написи чорного кольору) 032MB 460

Графічні накладки на стійці C з відділенням для зберігання речей 047AX стандарт

Двері багажного відділення без електропривода, з дотяжкою (відчинення вбік) стандарт

Причепні/ буксирувальні системи

Знімний причепний пристрій 028EM 760

Причепний пристрій з електричним складанням 028EJ 1 220

Система допомоги при паркуванні з причепом (повністю функціонує тільки з причепним пристроєм Land 

Rover) - замовляється з 086GP 3D Surround Camera, внутрішнім дзеркалом 031CG або 031BS, з 088IA 

Terrain Response 2, з 027BY пневмопідвіскою та 027CW Adaptive Dynamics та регулюванням фар 064BR

062CE пакет

Система стабілізації причепа (TSA) стандарт

Емблеми версії та двигуна

Без емблем 057YB вибір

S 057TG стандарт

СКЛО ТА ДЗЕРКАЛА

Обігрів вітрового скла 040AK пакет

Омивачі вітрового скла з підігрівом 040AQ пакет

Вітрове скло зі зниженим пропусканням сонячного випромінювання 047EB 270

Тоноване скло 047DB 460

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, складанням, обігрівом, підсвіткою та автоматичним 

затемненням (з функцією запам'ятовування положення, якщо замовлені сидіння з запам'ятовуванням 

положення)

030NK стандарт

ФАРИ ТА ОСВІТЛЕННЯ

Світлодіодні фари 064QA стандарт

Омивачі фар 064BV пакет

Передні протитуманні фари 064AP 210

Автоматичне регулювання фар (як опція замовляється з пневмопідвіскою 027BY або 028HB Towing Pack 

або 074PM Advanced Off-Road Capability Pack або 021KB Demo Specification Pack або 187EA Dynamic 

Handling Pack)

064BR стандарт

Функція автоматичного переключення ближнє/дальнє світло (AHBA) 030NT стандарт

Задні світлодіодні фари 064EK стандарт

Датчики світла/ датчики дощу стандарт

ДИСКИ

18" сталеві диски білого кольору (замовляються з сталевим запасним колесом 028MH) 031PZ вибір

18" 5-спицеві диски 'Style 5094' з темно-сірим покриттям (замовляються з запасним колесом 028MA) 031ST 1 220

19" 6-спицеві диски 'Style 6010' (замовляються з запасним колесом 028MB) 031SV стандарт

19" 6-спицеві диски 'Style 6009' (замовляються з запасним колесом 028MB) 031SU 610

19" 6-спицеві диски 'Style 6010' з чорним глянцевим покриттям 031SW 610

20" 5-спицеві диски 'Style 5094' (замовляються з запасним колесом 028MC) 031SY 1 830

20" 5-спицеві диски 'Style 5095' з темно-сірим покриттям та оздобленням Diamond Turned (замовляються з 

запасним колесом 028MC)
031TB 2 530

20" 5-спицеві диски 'Style 5098' з темно-сірим покриттям (замовляються з запасним колесом 028MC) 031SX 2 430



20" 6-спицеві диски 'Style 6011' з чорним глянцевим покриттям (замовляються з запасним колесом 028MC 

та всесезонними шинами 030IA)
031RF 2 430

22" 5-спицеві диски 'Style 5098' (замовляються з запасним колесом 028ME та всесезонними шинами 

030IA)
031PV 4 250

22" 5-спицеві диски 'Style 5098' з чорним глянцевим покриттям (замовляються з запасним колесом 028ME 

та всесезонними шинами 030IA)
031SZ 4 860

Всесезонні шини 030IA стандарт

Шини для бездоріжжя (не замовляються з дисками 031PV або 031SZ або 031RF) 030IF 310

18" повнорозмірне сталеве запасне колесо (тільки з 18" сталевими дисками 031PZ) 028MH вибір

18" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 18" литими дисками 031ST) 028MA вибір

19" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 19" дисками) 028MB стандарт

20" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 20" дисками) 028MC 130

22" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 22" дисками) 028ME 370

СИДІННЯ
Напів-електричне регулювання передніх сидінь за 12 налаштуваннями - без підігріва (механічне - 

вперед/назад, по висоті, по висоті підголовників, електричне - нахил спинки, підтримка попереку (4) - 

замовляється з 129AV Click and Go та з салонами 300NQ, 300NR, 300NS або 303PE

300WA стандарт

Напів-електричне регулювання передніх сидінь за 12 налаштуваннями - з підігрівом передніх сидінь 

(механічне - вперед/назад, по висоті, по висоті підголовників, електричне - нахил спинки, підтримка 

попереку (4) - замовляється з 129AV Click and Go та з салонами 300NQ, 300NR, 300NS або 303PE

300WB 390

Електричне регулювання передніх сидінь за 14 налаштуваннями з функцією пам'яті сидіння водія та 

пасажира - з підігрівом та охолодженням передніх сидінь (вперед/назад, по висоті, нахил спинки, нахил 

сидіння, бічна підтримка, підтримка попереку (4), механічне - по висоті підголовників (4) - замовляється з 

129AV Click and Go, з 026EC ISOFIX на 110 та з салонами 300NT, 300NU, 300NV, 300RD або 300RF

300WD пакет

Функціональність сидінь (продовження)

Задні сидіння, які складаються у пропорції 40:20:40, з підлокітником (замовляється з пакетами 

регулювання сидінь 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 300WC, 300WD або 300JJ)
300KC стандарт

Задні сидіння, які складаються у пропорції 40:20:40, з підлокітником - з підігрівом (замовляються з 

консоллю 045AS або 045CB або з сидінням 033AN, а також з пакетом сидінь 300WB, 033XN, 300WC, 

300WD або 300JJ)

300KD 390

Сидіння другого ряду, які механічно складаються у пропорції 40:20:40, механічно зсуваються у пропорції 

60:40, з підлокітником (замовляються з консоллю 045AS або 045CB, а також з пакетом сидінь 300WA, 

300WB, 033XM, 033XN, 300WC або 300WD і третім рядом 033AT)

300KE 170

Сидіння другого ряду, які механічно складаються у пропорції 40:20:40, механічно зсуваються у пропорції 

60:40, з підлокітником - з підігрівом (замовляються з консоллю 045AS або 045CB, а також з пакетом сидінь 

300WB, 300WC або 300WD і третім рядом 033AU)

300KF 560

Сидіння другого ряду, які механічно складаються у пропорції 40:20:40, механічно зсуваються у пропорції 

60:40, з підлокітником - з підігрівом та охолодженням (замовляються з консоллю 045AS або 045CB, а 

також з пакетом сидінь 300WB, 300WC або 300WD і третім рядом 033AU)

300KP 1 290

Третій ряд сидінь (2 сидіння з механічним регулюванням) -  замовляється з 300KE або 300KM, клімат 

контролем 022BS, 022FA Air Quality Sensor та пневмопідвіскою 027BY; не замовляється з додатковим 

сидінням 033AN

033AT 1 320

Третій ряд сидінь - з підігрівом (2 сидіння з механічним регулюванням) -  замовляється з 300KP, 300KN: 

або 300KF, клімат контролем 022BS, 022FA Air Quality Sensor, іонізацією 022GB та пневмопідвіскою 

027BY; не замовляється з додатковим сидінням 033AN

033AU 1 710

Додаткове сидіння на першому ряді (замовляється з дзеркалом ClearSight 031BS; не замовляється з 

зарядкою 171AB, консоллю 045AS, 045CB або без консолі 045AG, також з третім рядом сидінь 033AT або 

033AU)

033AN 890

ІНТЕР'ЄР

Розширене оздоблення шкірою (замовляється з кермом 032BV; не замовляється з салоном 300NP) 032CG пакет

Гумове покриття підлоги стандарт

Гумове покриття підлоги багажного відділення стандарт

Килимки (Ebony або Lunar) 079AJ 110

Накладки на пороги (без підсвітки) 048BF стандарт

Стеля Morzine кольору Light Oyster 188HA стандарт

Сонцезахисний козирок з дзеркалом з підсвіткою 115AB стандарт

Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням 031CG стандарт

Дзеркало заднього виду ClearSight 031BS 660

Пакет без прикурювача та попільнички 094AB стандарт

Пакет для курців 094AA 50

Підсклянники для першого ряду сидінь стандарт

Відділення для сонячних окулярів стандарт

Відділення для рукавичок стандарт

Освітлення інтер'єру 064LB стандарт

Конфігуруєме декоративне освітлення інтер'єру з налаштуваннями користувача (10 кольорів на вибір) 064LC пакет

Без центральної консолі (не замовляється з зарядкою 171AB) 045AG вибір

Центральна консоль з підлокітником (2 x USB та 2 x 12В розетки для задніх пасажирів) 045AS стандарт

Холодильник в передній центральній консолі (2 x USB та 2 x 12В розетки для задніх пасажирів) 045CB пакет

Шторка в багажному відділенні 063AH стандарт

Сітка в багажному відділенні 026EU стандарт

Напрямні рейки для системи кріплення багажу в багажному відділенні (не замволяються з третім рядом 

сидінь)
135AH 160



Оздоблення інтер'єру

Поперечна балка з світло-сірим покриттям 245AC стандарт

Поперечна балка з білим покриттям 245AB 230

Декоративні накладки з дерева Natural Smoked Dark Oak (замовляються з консоллю 045AS або 045CB) 088SG 460

Декоративні накладки з дерева Rough-cut Walnut (замовляються з консоллю 045AS або 045CB) 088SH 460

КЕРМО

Стандартне кермо (як опція замовляється з салоном 303PE та важелем переключення передач 117AB) 032BX вибір

Кермо обтягнуте шкірою (замовляється з важелем переключення передач 117AA; як опція замовляється з 

пакетом 017CA Cold Climate Pack або 021KB Demo Specification Pack)
032ND стандарт

Кермо повністю обтягнуте шкірою (замовляється з важелем переключення передач 117AA та розширеним 

оздобленням шкірою 032CG)
032BV 110

Механічне налаштування керма 049AK стандарт

Електричне налаштування керма 049AL пакет

Підігрів керма (замовляється з кермом 032BV або 032ND) 032DV пакет

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ

2-х зонний клімат контроль 022AY стандарт

3-х зонний клімат контроль з вентиляційними дифузорами для третього ряду сидінь (тільки охолодження) - 

замовляється з консоллю 045AS, 045CB або з додатковим сидінням 033AN, датчиком 022FA та з 

іонізацією 022GB

022BS 1 190

Датчик якості повітря (з автоматичною рециркуляцією) - замовляється з 022BG або 022BS 022FA 90

Іонізація повітря в салоні - замовляється з 022BG або 022BS 022GB 140

Дистанційний прогрів двигуна і салону із функцією програмування Timed climate 043BH стандарт

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РОЗВАЖАЛЬНІ СИСТЕМИ

Цифрова віртуальна панель приладів 038ID стандарт

Аудіо система Land Rover 180 Вт (6 динаміків, 10" дисплей, PIVI) 025KN стандарт

Аудіо система Meridian™ 400 Вт (10 динаміків + сабвуфер, 10" дисплей, PIVI) 025LM пакет

10" дисплей 087AZ стандарт

Навігація Navigation Pro 087AU стандарт

Основа для системи Click and Go (замовляєтьс яз пакетами регулюванням сидінь 300WA, 300WB, 033XM, 

033XN, 300WC, 300WD або 300JJ)
129AV стандарт

Без бездротового зарядного пристрою 171AA стандарт

Бездротовий зарядний пристрій для гаджетів (замовлється з консоллю 045AS або 045CB) 171AB пакет

Розетки 12В стандарт

Розетка 220В (в багажному відділенні) 054DB пакет

БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ
Кріплення ISOfix на пасажирському сидінні першого ряду сидінь (замовляється з пакетами регулювання 

сидінь 033XM, 033XN, 300WC або 300WD)
026EC пакет

Кріплення ISOfix на другому (крім центрального сидіння) стандарт

Система безключового доступу до автомобіля 066AC 870

Браслет безключового доступу Activity Key (замовляється з безключовим доступом 066AC) 066CA 410

Волюметрична та периметральна сигналізація 076EL стандарт

Система моніторингу тиску в шинах TPMS 062AD стандарт

Секретні гайки 055AC стандарт

Передні, бокові подушки безпеки, з детектором наявності пасажира на сидінні стандарт

СИСТЕМИ КОМФОРТУ

Система автономного екстренного гальмування (AEB) (City, Urban+Ped+Cyc+Jnc+TxP) 065EE стандарт

Моніторинг "мертвих зон" із системою активного запобігання зіткнення 086GM пакет

Функція попередження пасажирів задніх сидінь про наявність автомобілів в "мертвій зоні" 074PZ пакет

Система контролю дистанції паркування на 360° 189AG стандарт

Система камер колового огляду 3D (включно з ClearSight Ground View) 086GP стандарт

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості 065AB стандарт

Адаптивний круїз-контроль із системою Stop & Go 065AP пакет

Система оцінки стану водія 086DH стандарт

Система утримання смуги руху (LKA) 086BH стандарт

Система попередження водіїв, що рухаються позаду, про можливе зіткнення 086NB пакет

Функція попередження про перешкоди позаду при русі заднім ходом 086KD пакет

Система розпізнавання дорожніх знаків із адаптивним обмежувачем швидкості 086DC стандарт

Система визначення глибини броду Wade Sensing 075ED стандарт

ПАКЕТИ

Пакет DRIVER ASSIST 017TE 1 980

Моніторинг "мертвих зон" із системою активного запобігання зіткнення 086GM

Функція попередження пасажирів задніх сидінь про наявність автомобілів в "мертвій зоні" 074PZ

Адаптивний круїз-контроль із системою Stop & Go 065AP

Система попередження водіїв, що рухаються позаду, про можливе зіткнення 086NB

Функція попередження про перешкоди позаду при русі заднім ходом 086KD



Пакет PREMIUM UPGRADE INTERIOR (замовляється з кермом 032BV та 117AA; та з салонами 300NT, 

300NU, 300NV, 300RD або 300RF)
017HE 3 520

Електричне регулювання передніх сидінь за 14 налаштуваннями з функцією пам'яті сидіння водія та 

пасажира - з підігрівом та охолодженням передніх сидінь (вперед/назад, по висоті, нахил спинки, нахил 

сидіння, бічна підтримка, підтримка попереку (4), механічне - по висоті підголовників (4)

300WD

Електричне налаштування керма 049AL

Розширене оздоблення шкірою 032CG

Кріплення ISOfix на пасажирському сидінні першого ряду сидінь 026EC

Пакет OFF-ROAD (не замовляються з дисками 031PV або 031SZ або 031RF) 074QA 1 670

Активний задній диференціал 027DC

Рейлінги чорного кольору 060AW

Шини для бездоріжжя 030IF

Розетка 220В (в багажному відділенні) 054DB

Пакет TOWING (не замовляється з пакетами 074PM Capability Plus Pack, 187EA Dynamic Handling 

Pack або 021KB Demo Specification Pack)
028HB 2 240

Система контролю руху на всіх поверхнях (ATPC) 095CB

Система автоматичної адаптації до дорожніх умов Terrain Response® 2 088IA

Конфігуруєма система адаптації до дорожніх умов Terrain Response® 184AC

Причепний пристрій з електричним складанням 028EJ

Система допомоги при паркуванні з причепом (повністю функціонує тільки з причепним пристроєм Land 

Rover)
062CE

Пакет ADVANCED OFF-ROAD CAPABILITY (не замовляється з пакетом 028HB Towing Pack, 187EA 

Dynamic Handling Pack або 021KB Demo Specification Pack)
074PM 850

Система контролю руху на всіх поверхнях (ATPC) 095CB

Система автоматичної адаптації до дорожніх умов Terrain Response® 2 088IA

Конфігуруєма система адаптації до дорожніх умов Terrain Response® 184AC

Пакет COLD CLIMATE (замовляється з кермом 032BV або 032ND) 072BI 740

Обігрів вітрового скла 040AK

Омивачі вітрового скла з підігрівом 040AQ

Омивачі фар 064BV

Підігрів керма 032DV

Пакет COMFORT AND CONVENIENCE 017EO 1 390

Конфігуруєме декоративне освітлення інтер'єру з налаштуваннями користувача (10 кольорів на вибір) 064LC

Холодильник в передній центральній консолі (2 x USB та 2 x 12В розетки для задніх пасажирів) 045CB

Аудіо система Meridian™ 400 Вт (10 динаміків + сабвуфер, 10" дисплей, PIVI) 025LM

Бездротовий зарядний пристрій для гаджетів 171AB

*Усі ціни вказані в Євро, включаючи ПДВ (остаточна  вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу 

на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. Умовами договору може бути передбачено 

еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість розраховується за валютним курсом на день здійснення оплати, 

який відображується на веб-сайті - http://www.winner.ua/)


