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ПРАЙС-ЛИСТ*

RANGE ROVER
Модель 2020.5 року

Найменування Код Ціна

3.0 Diesel SDV6 275PS 4WD Auto LWB HQ405

Vogue 357CR 132 310

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
SVO колір ультра металік з глянцевим покриттям (доступно з камерою колового огляду 086GC та протитуманними 
фарами 064AP)

704SV 6 910  

SVO колір ультра металік з матовим покриттям (доступно з камерою колового огляду 086GC та протитуманними 
фарами 064AP)

709SV 10 170  

SVO колір з спеціальними ефектами з глянцевим покриттям (доступно з камерою колового огляду 086GC та 
протитуманними фарами 064AP)

705SV 9 430  

SVO колір з спеціальними ефектами з матовим покриттям (доступно з камерою колового огляду 086GC та 
протитуманними фарами 064AP)

710SV 12 700  

Колір не металік (однотонний)

Narvik Black 1AT вибір

Fuji White 1AA вибір

Колір металік

Santorini Black 1AG 1 370

Yulong White 1AQ 1 370

Indus Silver 1AC 1 370

Rossello Red 1AX 1 370

Byron Blue 1CK 1 370

Eiger Grey 1DF 1 370

Portofino Blue 1DG 1 370

Колір преміум металік

Aruba 1AJ 2 650

Carpathian Grey 1AU 2 650

Silicon Silver 1BN 2 650

ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ (див. Комбінації колір кузова-салон)

Чорні сидіння

Сидіння Ebony, салон Ebony / Ebony, стеля Ivory SGL вибір

Сидіння Ebony, салон Ebony / Ebony, стеля Cirrus TKA вибір

Сидіння Ebony, салон Ebony / Ebony, стеля Ebony TKB вибір

Сидіння Ebony, салон Ebony / Ivory, стеля Ivory TKM вибір

Сидіння Ebony, салон Ebony / Ivory, стеля Ebony TKN вибір

Сині сидіння

Сидіння Navy, салон Navy / Ivory, стеля Ivory SCN вибір

Сидіння кольору слонової кістки

Сидіння Ivory, салон Navy / Ivory, стеля Ivory SCO вибір

Сидіння Ivory, салон Espresso / Ivory, стеля Ivory TKI вибір

Сидіння Ivory, салон Ebony / Ivory, стеля Ivory TKK вибір

Сидіння Ivory, салон Ebony / Ivory, стеля Ebony TKL вибір

Бежеві сидіння

Сидіння Almond, салон Espresso / Almond, стеля Ivory TKC вибір

Коричневі сидіння

Сидіння Espresso, салон Espresso / Almond, стеля Ivory TKD вибір

Сидіння Espresso, салон Espresso / Ivory, стеля Ivory TKJ вибір
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ТРАНСМІСІЯ ТА ДИНАМІКА

Система контролю руху на всіх поверхнях (ATPC) (замовляється разом з Terrain Response® 2 088IA) 095CB стандарт
Система автоматичної адаптації до дорожніх умов Terrain Response® 2 (замовляється разом з ATPC 095CB, за 
виключенням PHEV)

088IA стандарт

Двоступенева роздавальна коробка стандарт
Пневмопідвіска з електронним керуванням (підлаштування висоти для зручного доступу до автомобіля, 
буксирування та швиідкісний режим)

стандарт

Система адаптивного налаштування підвіски Adaptive Dynamics стандарт

Функція старту на схилі (HLA) стандарт

Електропідсилювач керма (EPAS) стандарт

Електронний контроль стійкості (DSC) стандарт

Система старту на слизькій поверхні (Low Traction Launch) стандарт

Протибуксувальна система (ETC) стандарт

Захист від перекидання (RSC) стандарт

Контроль проходження поворотів (CBC) стандарт

Система допомоги під час спуску зі схилу (HDC) стандарт

ГАЛЬМА

Анодовані гальмівні супорти сірого кольору (19") 020BQ стандарт

Анодовані брендовані гальмівні супорти сірого кольору (20") - не замовляються з дисками 029SA 020BT вибір

Електричне паркувальне гальмо (EPB) стандарт

Допомога при екстренному гальмуванні (EBA) стандарт

Антиблокувальна система (ABS) стандарт

Система електронного розподілення гальмівного зусилля (EBD) стандарт

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Дах кольору кузова 080AC стандарт
Контрастний дах чорного кольору Narvik Black (не замовляється разом з кольорами кузова Santorini Black, Narvik 
Black) - див. Комбінації колір кузова-салон

080AN 1 160

Фіксований панорамний дах з електричною шторкою 041CX стандарт

Панорамний дах з зсувним люком, з електричною шторкою 041CZ 370
Пакет зовнішнього оздоблення Black (див. Пакети зовнішнього оздоблення) - замовляється з дисками 029TN, 031YM 
або 031NY 

032EI 2 080

Деталі зовнішнього оздоблення кольору кузова в матовому виконанні (накладки бокових вентиляційних отворів та 
бокові накладки; з фарбами SVO деталі кузова співпадають з ефектом фарби - матові або глянцеві)

032IW стандарт

Деталі зовнішнього оздоблення кольору Atlas (накладки бокових вентиляційних отворів та бокові накладки) 032IX 1 290

Пакет зовнішнього оздоблення Shadow (див. Пакети зовнішнього оздоблення) 032XX 1 290

Двері багажного відділення з електроприводом і безконтактним відкриттям 070BA стандарт

Подвійні вихлопні труби стандарт

Причепні/буксирувальні системи

Причепний пристрій з електричним складанням 028EJ 1 690
Система допомоги при паркуванні з причепом (замовляється разом з камерою колового огляду 086GC та Terrain 
Response 2 088IA. Повністю функціонує тільки з причепним пристроєм Land Rover)

062CE 220

Система стабілізації причепа (TSA) стандарт

Підготовка для встановлення причепного пристрою стандарт

Емблеми версії та двигуна

Без емблем (прибираються емблеми тільки з багажних дверей) 057YB вибір

Vogue 057SB стандарт

СКЛО ТА ДЗЕРКАЛА

Ламіноване акустичне вітрове скло стандарт

Ламіноване скло передніх та задніх дверей 047AW стандарт

Скло без тонування 047DA стандарт

Тоноване скло 047DB 610

Обігрів вітрового скла 040AK стандарт

Вітрове скло зі зниженим пропусканням сонячного випромінювання 047EB 790
Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, складанням, обігрівом, підсвіткою, функцією пам'яті та 
автоматичним затемненням

030NL стандарт

Датчики світла/ датчики дощу стандарт

ФАРИ ТА ОСВІТЛЕННЯ
Адаптивні світлодіодні фари з матричною технологією з світлодіодними елементами денного світла (включно з 
інтелектуальною функцією автоматичного переключення дальнє/ближнє світло IHBA)

064QC стандарт

Адаптивні світлодіодні фари з піксельною технологією з світлодіодними елементами денного світла (включно з 
інтелектуальною функцією автоматичного переключення дальнє/ближнє світло IHBA)

064QH 1 070

Адаптивні світлодіодні фари з піксельно-лазерною технологією з світлодіодними елементами денного світла 
(включно з інтелектуальною функцією автоматичного переключення дальнє/ближнє світло IHBA та лазерним 
додатковим дальнім світлом LSMB )

064QE 2 480

Передні протитуманні фари 064AP стандарт

Омивачі стандарт

ДИСКИ

19" 5-спицеві диски 'Style 5001' (не замовляються з гальмами 020BT або 020BK або 020BE) 029SA вибір



20" 12-спицеві диски 'Style 1065' 031NL стандарт

21" 7-спицеві диски 'Style 7001' 031NS 1 950

21" 7-спицеві диски 'Style 7001' з оздобленням Diamond Turned 031NT 2 600

21" 6-спицеві диски 'Style 6002' 029TA 1 950

21" 6-спицеві диски 'Style 6002' з оздобленням Diamond Turned 029TB 2 600

21" 9-спицеві диски 'Style 9001' із чорним глянцевим покриттям (тільки з пакетом Black 031EI) 029TN 2 600

22" 5-спицеві диски 'Style 5004' 029SF 3 240

22" 7-спицеві диски 'Style 7007' з темно-сірим глянцевим покриттям та оздобленням Diamond Turned  029SG 3 900

22" 9-спицеві диски 'Style 9012' із чорним глянцевим покриттям (тільки з пакетом Black 031EI) 031NY 3 900

22" 9-спицеві диски 'Style 9012' з темно-сірим глянцевим покриттям та оздобленням Diamond Turned 031NX 3 900

22" 11-спицеві диски 'Style 1046' 031NW 3 240

22" 5-спицеві диски 'Style 5004' із чорним глянцевим покриттям (тільки з пакетом Black 031EI) 031YM 3 240

Неповнорозмірне запасне колесо (включно з набором інструментів) 029VT стандарт

19" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 19" дисками) - не замовляється з підлогою 079CM або 079CL 028MB 640

20" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 20" дисками) - не замовляється з підлогою 079CM або 079CL 028MC 780

21" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 21" дисками) - не замовляється з підлогою 079CM або 079CL 028MD 920

22" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 22" дисками) - не замовляється з підлогою 079CM або 079CL 028ME 1 060

СИДІННЯ

Сидіння з перфорованої шкіри Windsor 033JK стандарт

Сидіння - функціональність передніх та задніх сидінь

Пакет сидінь 3 - Електричне регулювання передніх сидінь за 20 налаштуваннями (вперед/назад, по висоті, нахил 
спинки, підтримка попереку (4), нахил сидіння, винос сидіння вперед, бічна підтримка, функція пам'яті, регулювання 
(4) підголовників);
задній ряд - суцільний (60:40) з електричним регулюванням нахилу і складання (інтелектуальна функція), 
переміщення переднього пасажирського сидіння з заднього;
підігрів передніх та задніх сидінь; 

300LV стандарт

Пакет сидінь 4 - Електричне регулювання передніх сидінь за 20 налаштуваннями (вперед/назад, по висоті, нахил 
спинки, підтримка попереку (4), нахил сидіння, винос сидіння вперед, бічна підтримка, функція пам'яті, регулювання 
(4) підголовників);
задній ряд - суцільний (60:40) з електричним регулюванням нахилу і складання (інтелектуальна функція), 
переміщення переднього пасажирського сидіння з заднього;
підігрів та охолодження передніх та підігрів задніх сидінь; 

300LW 850

Пакет сидінь 5 - Електричне регулювання передніх сидінь за 20 налаштуваннями (вперед/назад, по висоті, нахил 
спинки, підтримка попереку (4), нахил сидіння, винос сидіння вперед, бічна підтримка, функція пам'яті, регулювання 
(4) підголовників);
задній ряд - суцільний (60:40) з електричним регулюванням нахилу і складання (інтелектуальна функція), 
переміщення переднього пасажирського сидіння з заднього;
підігрів та охолодження передніх та задніх сидінь; 

300LX 1 700

Пакет сидінь 6 - Електричне регулювання передніх сидінь за 22 налаштуваннями (вперед/назад, по висоті, нахил 
спинки, підтримка попереку (4), нахил сидіння, винос сидіння вперед, бічна підтримка, функція пам'яті, масажу, 
регулювання (4) підголовників підвищеного комфорту);
задній ряд - суцільний (60:40) з електричним регулюванням нахилу і складання (інтелектуальна функція), 
переміщення переднього пасажирського сидіння з заднього, механічне регулювання (2) підголовників підвищеного 
комфорту;
підігрів та охолодження передніх та задніх сидінь; 

300LY 3 340

ІНТЕР'ЄР

Ніша в передній центральній консолі з охолодженням (не замовляється з холодильником 045CB) 045CA 440

Холодильник в передній центральній консолі (не замовляється з 045CA) 045CB 870

Центральна консоль з відділенням для зберігання речей та підлокітником стандарт

Підлокітники передніх сидінь стандарт

Центральний підлокітник задніх сидінь стандарт

Підсклянники для передніх та задніх сидінь стандарт

Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням стандарт

Стеля Morzine - колір Cirrus або Ivory (див. Деталі салонів) 088HH стандарт

Стеля Morzine - колір Ebony (див. Деталі салонів) 005BJ 490

Стеля обтягнута замшею, колір Cirrus, Ivory або Ebony (див. Деталі салонів) 088HE 2 050

Подвійний сонцезахисний козирок з дзеркалами з підсвіткою 115AP стандарт

Килимки 079AJ стандарт

Накладки на порогах з алюмінію, з написом Range Rover та підсвіткою на передніх порогах 048BD стандарт

Металеві накладки на педалі 051AJ стандарт

Пакет без прикурювача та попільнички 094AB стандарт

Пакет для курців (попільнички та прикурювачі) - для першого та другого ряду 094AE 130

Електричні шторки для задніх бокових вікон (кольору Ebony) 112RB стандарт

Конфігуруєме декоративне освітлення інтер'єру Ambient Interior Lighting з налаштуваннями користувача 064FM стандарт

Оздоблення інтер'єру

Оздоблення деревом Shadow Walnut 088HF стандарт

Оздоблення деревом Satin Straight Walnut 088AV 970

Оздоблення деревом Grand Black (з індивідуальними сидіннями - з візерунком на задній консолі) 088EH 490



Оздоблення Kalahari (не замовляється з кермом 032DR, тільки з 032BV) 088HA 490

КЕРМО

Кермо обтягнуте шкірою 032BV стандарт
Комбіноване кермо дерево-шкіра (замовляється разом з підігрівом керма 032DV, колір дерева залежить від кольору 
оздоблення, але не замовляється з оздобленням 088HA, 088AU або 088BL)

032DR 850

Підігрів керма 032DV стандарт

Електричне налаштування керма стандарт

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ

3-х зонний клімат контроль 022BG стандарт

4-х зонний клімат контроль 022BC 1 690

Іонізація повітря 022GB 160

Дистанційний прогрів з функцією програмування Timed climate 043BH стандарт

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РОЗВАЖАЛЬНІ СИСТЕМИ

Цифрова віртуальна панель приладів стандарт

InControl Touch Pro з аудіосистемою Meridian (380 Вт, 12 динаміків + двоканальний сабвуфер) 025LM стандарт
InControl Touch Pro з преміум аудіосистемою об'ємного звучання Meridian Surround Sound (825 Вт, 17 динаміків + 
двоканальний сабвуфер)

025LN 1 820

Два 10" сенсорні екрани Touch Pro Duo - на передній панелі та консолі стандарт

Навігація Navigation Pro стандарт

Голосове управління (підтримує не всі мови) стандарт

без CD/DVD плеєра 025AG стандарт

CD/DVD плеєр (в верхньому відділенні для рукавичок) 025AM вибір

Без розважальної системи для задніх пасажирів 129XX стандарт
Розважальна система для задніх пасажирів із сенсорними 10,2-дюймовими екранами (замовляється з CD/DVD 
025AM)

129AQ 3 850

Розетка 12В, USB стандарт

Телефонний зв'язок та прослуховування аудіо через Bluetooth® стандарт

Розетки 220В (на другому ряді та в багажному відділенні) 054DB 170

Система відображення інформації на вітровому склі 039IB 1 570

БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ

Система дистанційного відкривання гаражу HomeLink® 025CT 310

Система безключового доступу до автомобіля 066AC стандарт

Браслет безключового доступу Activity Key 066CA 480

Волюметрична сигналізація (та периметральна) 076EL стандарт

Дотяжка дверей 173AB стандарт

Система моніторингу тиску в шинах (TPMS) 062AD стандарт

Секретні гайки 055AC стандарт

Аптечка 056AZ вибір

Кріплення ISOFIX на другому (крім центрального сидіння) ряді сидінь  стандарт

СИСТЕМИ КОМФОРТУ

Система автономного екстренного гальмування (AEB) - City & Urban; Pedestrian 065EC стандарт
Система допомоги при екстренному гальмуванні на великій швидкості High-speed Emergency Braking (замовляється 
з круїз контролем 065AM або 065AJ)

087CB вибір

Моніторинг "мертвих зон" (замовляється з дзеркалами 030NL) 086GD стандарт

Моніторинг "мертвих зон" із системою активного запобігання зіткнення (замовляється з дзеркалами 030NL) 086GM пакет

Функція попередження про перешкоди позаду при русі заднім ходом 086KB стандарт
Функція попередження пасажирів задніх сидінь про наявність автомобілів в "мертвій зоні" (замовляється з 086KB: 
Rear Traffic Monitor)

074PZ стандарт

Система камер колового огляду разом з Forward Traffic Detection, Forward Vehicle Guidance (замовляється з 
дзеркалами 030NL)

086GC стандарт

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості 065AB стандарт

Адаптивний круїз-контроль із системою Stop & Go (замовляється з High-speed Emergency Braking 087CB) 065AM 2 410

Адаптивний круїз-контроль із системою дотримання смуги (замовляється з High-speed Emergency Braking 087CB) 065AJ пакет

Система попередження про зміну смуги руху (LDW) 086BC стандарт

Система утримання смуги руху (LKA) (включно з Системою попередження про зміну смуги руху (LDW) 086BG пакет

Система оцінки стану водія 086DH стандарт

Система контролю дистанції паркування на 360° 189AF стандарт
Система автоматичної парковки (допомога з паралельним паркуванням та виїздом з парковки, а також з 
перпендикулярним паркуванням)

086MB пакет

Система розпізнавання дорожніх знаків із адаптивним обмежувачем швидкості 086DC стандарт

Система визначення глибини броду Wade Sensing (замовляється разом з камерою колового огляду 086GC ) 075ED 430

ПАКЕТИ

Пакет TOWING (замовляється разом з камерою колового огляду 086GC та Terrain Response 2 088IA) 028HB 1 920

Причепний пристрій з електричним складанням 028EJ

Система допомоги при паркуванні з причепом (Повністю функціонує тільки з причепним пристроєм Land Rover) 062CE

Браслет безключового доступу Activity Key 066CA



Пакет DRIVE PRO (не замовляється з пакетами 017TA Drive або 017TE Driver Assist; замовляється з 
дзеркалами 030NL)

017TB 2 360

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

Адаптивний круїз-контроль із системою Stop & Go 065AM

Система допомоги при екстренному гальмуванні на великій швидкості High-speed Emergency Braking 087CB

Система утримання смуги руху (LKA) (включно з Системою попередження про зміну смуги руху (LDW) 086BG
Пакет DRIVER ASSIST (не замовляється з пакетами  017TA Drive, 017TB Drive Pro, 017UA Park, 017UB Park Pro; 
замовляється з дзеркалами 030NL)

017TE 5 460

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

Адаптивний круїз-контроль із системою дотримання смуги (включно з High-speed Emergency Braking 087CB) 065AJ

Система допомоги при екстренному гальмуванні на великій швидкості High-speed Emergency Braking 087CB

Система утримання смуги руху (LKA) (включно з Системою попередження про зміну смуги руху (LDW) 086BG
Система автоматичної парковки (допомога з паралельним паркуванням та виїздом з парковки, а також з 
перпендикулярним паркуванням)

086MB

Пакет ENTERTAINMENT 074MV 5 700
InControl Touch Pro з преміум аудіосистемою об'ємного звучання Meridian Surround Sound (825 Вт, 17 динаміків + 
двоканальний сабвуфер)

025LN

CD/DVD плеєр (в верхньому відділенні для рукавичок) 025AM

Розважальна система для задніх пасажирів із сенсорними 10,2-дюймовими екранами 129AQ

Розетки 220В (на другому ряді та в багажному відділенні) 054DB

Пакет HOT CLIMATE (не замовляється з пакетом 072AC Cold Climate) 017ED 2 730

Вітрове скло зі зниженим пропусканням сонячного випромінювання 047EB

Холодильник в передній центральній консолі 045CB

4-х зонний клімат контроль 022BC

Пакет PARK PRO (не замовляється з пакетами 017UA Park або 017TE Driver Assist Pack) 017UB 1 120
Система автоматичної парковки (допомога з паралельним паркуванням та виїздом з парковки, а також з 
перпендикулярним паркуванням)

086MB

*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/)


