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ПРАЙС-ЛИСТ*

DISCOVERY
Модель 2020 року

Найменування Код Ціна

2.0 Diesel 240PS AWD Auto HK462

HSE Luxury 351WM 71 370

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

Колір не металік (однотонний)

Narvik Black 1AT вибір

Fuji White 1AA вибір

Колір металік

Santorini Black 1AG 1 090

Yulong White 1AQ 1 090

Indus Silver 1AC 1 090

Byron Blue 1CK 1 090

Eiger Grey 1DF 1 090

Portofino Blue 1DG 1 090

Колір преміум металік

Farallon Pearl Black 1BF 2 100

Carpathian Grey 1AU 2 100

Silicon Silver 1BN 2 100

Namib Orange 1BL 2 100

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ (див. Колір кузова-салону)

Сидіння Ebony, салон Ebony/Ebony, стеля Light Oyster SGQ вибір

Сидіння Ebony, салон Ebony/Ebony, стеля Ebony (тільки з 005BJ) SBL вибір

Сидіння Glacier, салон Ebony/Glacier/Ebony, стеля Light Oyster (тільки з сидіннями зі шкіри Windsor 033VL або 033VN) SGV вибір

Сидіння Glacier, салон Ebony/Glacier/Ebony, стеля Ebony (тільки з 005BJ та з сидіннями зі шкіри Windsor 033VL або 
033VN)

SBX вибір

Сидіння Tan, салон Ebony/Tan/Ebony, стеля Light Oyster (тільки з сидіннями зі шкіри Windsor 033VL або 033VN) SGW вибір

Сидіння Tan, салон Ebony/Tan/Ebony, стеля Ebony (тільки з 005BJ та з сидіннями зі шкіри Windsor 033VL або 033VN) SBZ вибір

Сидіння Oyster, салон Espresso/Oyster/Espresso, стеля Light Oyster (тільки з 033VJ, 033VK або 033VL, 033VN на HSE) SGS вибір

Сидіння Ebony (шов Pimento), салон Ebony/Ebony, стеля Ebony (тільки з сидіннями зі шкіри Windsor 033VL або 033VN 
та 032IN Dynamic Pack)

SCD вибір

Сидіння Oyster (шов Blue), салон Ebony/Oyster/Ebony, стеля Ebony (тільки з сидіннями зі шкіри Windsor 033VL або 
033VN та 032IN Dynamic Pack)

SGU вибір

Сидіння Ebony (шов Oyster), салон Ebony/Ebony, стеля Ebony (тільки з сидіннями зі шкіри Windsor 033VL або 033VN 
та 032IN Dynamic Pack)

SGX вибір

ТРАНСМІСІЯ ТА ДИНАМІКА

Одноступенева роздавальна коробка 043BE стандарт

Двоступенева роздавальна коробка 043BF пакет

Система контролю руху на всіх поверхнях (ATPC) (замовляється з Terrain Response® 2 088IA) 095CB пакет
Система автоматичної адаптації до дорожніх умов Terrain Response® 2 (замовляється з двоступеневою 
роздавальною коробкою 043BF та пневмопідвіскою 027BY)

088IA пакет

Стандартний передній диференціал стандарт
Активний задній диференціал (замовляється з двоступеневою роздавальною коробкою 043BF та пневмопідвіскою 
027BY)

027DB 1 270

8.7

1999

240

430

207

8.3/9.3



Пружинна підвіска (включно з Terrain Response® - 4 режими) - не доступно з 3-м рядом сидінь 033BI 027CI стандарт
Пневмопідвіска з електронним керуванням (підлаштування висоти для зручного доступу до автомобіля і 
буксирування, швидкісний режим та налаштування висоти для бездоріжжя; включно з Terrain Response®- з 
двоступеневою роздавальною коробкою 043BF 5 режимів, з одноступеневою 043BE 4 режими) - з 2.0 240 
замовляється з двоступеневою роздавальною коробкою 043BF, окрім випадків, якщо замовлений пакет 187EA 
Dynamic Handling

027BY пакет

Функція старту на схилі (HLA) стандарт

Електропідсилювач керма (EPAS) стандарт

Автоматичне регулювання жорсткості керування в залежності від швидкості стандарт

Електронний контроль стійкості (DSC) стандарт

Протибуксувальна система (ETC) стандарт

Система попереджання перекидання (RSC) стандарт

Контроль проходження поворотів (CBC) стандарт

Функція контролю прискорення під час спуску зі схилу (GAC) стандарт

Функція контролю руху під час спуску (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 080AC стандарт
Контрастний дах чорного кольору Narvik Black (не замовляється разом з кольором кузова Santorini Black, Farallon 
Black - див. Колір кузова-салону)

080AN 1 010

Фіксований панорамний дах з електричною шторкою 041CS вибір

Панорамний дах з зсувним люком, з електричною шторкою 041CR стандарт

Повнорозмірні рейлінги чорного кольору 060AW 320

Повнорозмірні рейлінги сріблястого кольору 060BC 320

Пакет зовнішнього оздоблення Black 074LN 650
Пакет зовнішнього та внутрішнього оздоблення Dynamic 1 (замовляється з оздобленням 088JV Titanium Mesh, 
стелею 032BU Ebony, педалями 051AJ, пакетами регулювання сидінь 033VL або 033VN, салонами SGX, SCD, SGU 
та протитуманними фарами 064AP на HSE) див. сторінку Dynamic Design

032IN 2 700

Двері багажного відділення з електроприводом і безконтактним відкриттям (замовляються із системою безключового 
доступу 066AC)

070BA стандарт

Причепні/ буксирувальні системи

Знімний причепний пристрій 028EM 790
Причепний пристрій з електричним складанням (включно з визначенням граничного навантаження на фаркоп Nose 
Load Measurement)

028EJ 1 360

Система допомоги при паркуванні з причепом (замовляється разом з камерою колового огляду 086GC; повністю 
функціонує тільки з офіційними причепними пристроями Land Rover)

062CE 450

Система стабілізації причепа (TSA) стандарт

Емблеми версії та двигуна

HSE Luxury 057HR стандарт

СКЛО ТА ДЗЕРКАЛА

Ламіноване акустичне вітрове скло стандарт

Обігрів вітрового скла 040AK стандарт

Вітрове скло з пониженим пропусканням сонячного випромінювання 047EB стандарт

Омивачі вітрового скла з підігрівом 040AQ стандарт

Загартоване тоноване скло 047DB 490
Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, складанням, обігрівом, підсвіткою та автоматичним затемненням (з 
функцією запам'ятовування положення, якщо замовлені сидіння з запам'ятовуванням положення)

030NL стандарт

Датчики дощу (замовляються разом з датчиками світла 064CY) 030CQ стандарт

ФАРИ ТА ОСВІТЛЕННЯ

Світлодіодні фари з світлодіодними елементами денного світла (з омивачами) 064GK стандарт
Адаптивні світлодіодні фари з світлодіодними елементами денного світла (з омивачами) - замовляєються разом з 
задніми фарами 064HF

064GJ 480

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

Передні протитуманні фари 064AP стандарт

Задні фари High Line (замовляються з фарами 064GJ) 064HF стандарт

Датчики світла (замовляються разом з датчиками дощу 030CQ) 064CY стандарт

ДИСКИ

20" 5-спицеві диски 'Style 5011' (8.5) 031HG 670

20" 5-спицеві диски 'Style 5011' з чорним глянцевим покриттям (8.5) 031HJ 1 330

20" 10-спицеві диски 'Style 1011' (8.5) 031HH стандарт

20" 10-спицеві диски 'Style 1035' (7) - не замовляються з 4-зонним клімат контролем 022BC 031GJ 670

21" 5-спицеві диски 'Style 5025' з темно-сірим покриттям (9.5) - замовляються з пневмопідвіскою 027BY 031GD 2 650

21" 9-спицеві диски 'Style 9002' (9.5) - замовляються з пневмопідвіскою 027BY 031HK 1 990

21" 10-спицеві диски 'Style 1012' з чорним глянцевим покриттям (9.5) - замовляються з пневмопідвіскою 027BY 031HN 2 650

22" 5-спицеві диски 'Style 5011' (9.5) - замовляються з пневмопідвіскою 027BY 031GE 3 310



22" 5-спицеві диски 'Style 5011' з чорним глянцевим покриттям (9.5) - замовляються з пневмопідвіскою 027BY 031GF 3 980
22" 5-спицеві диски 'Style 5025' з темно-сірим покриттям та оздобленням Diamond Turned (9.5) - замовляються з 
пневмопідвіскою 027BY

031GH 3 980

Неповнорозмірне запасне колесо (не замовляється з пакетом 187EA) 029VT вибір

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

21" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 21" дисками) 028MD 130

22" повнорозмірне запасне колесо (тільки з 22" дисками) 028ME 250

СИДІННЯ

Функціональність передніх сидінь
Пакет сидінь 4, матеріал сидінь - шкіра Windsor (електричне регулювання сидінь за 16 налаштуваннями: 
вперед/назад, по висоті, нахил спинки, нахил сидіння, пітримка поперека (4), бічна підтримка, механічне - по висоті 
підголовників; функція пам'яті сидіння водія з функцією пам'яті зовнішніх дзеркал) якщо замовлена розважальна 
система для задніх пасажирів, а також для HSE Lux - підголовники підвищеного комфорту з електрорегулюванням

033VL стандарт

Пакет сидінь 5, матеріал сидінь - шкіра Windsor (електричне регулювання сидінь за 16 налаштуваннями: 
вперед/назад, по висоті, нахил спинки, нахил сидіння, пітримка поперека (4), бічна підтримка, по висоті підголовників 
підвищеного комфорту; функція масажу для передніх пасажирів, функція пам'яті сидіння водія та зовнішніх дзеркал)

033VN 920

Функціональність сидінь (продовження)

Підігрів та охолодження першого та підігрів другого ряду сидінь (тільки зі шкірою Windsor 033VL або 033VN) 033GQ стандарт

Підігрів та охолодження першого та другого ряду сидінь (тільки зі шкірою Windsor 033VL або 033VN) 033IN 760
Підігрів та охолодження першого та підігрів другого і третього ряду сидінь (ттільки зі шкірою Windsor 033VL або 
033VN, третім рядом сидінь 033BI та електрорегулюванням третього ряду 033QB)

033BK 400

Підігрів та охолодження першого та другого ряду сидінь і підігрів третього ряду сидінь (тільки зі шкірою Windsor 
033VL або 033VN, третім рядом сидінь 033BI та електрорегулюванням третього ряду 033QB)

033BL 1 160

Розширене оздоблення шкірою (верхня частина дверей, ручки, підлокітники, консоль) 033YY стандарт

5 місць 033BC стандарт
7 місць - включно з підсвіткою та 2 USB роз'ємами для пасажирів третього ряду (замовляється з 
електрорегулюванням багажних дверей 070AV або 070BA; не замовляється з пружинною підвіскою 027CI)

033BI 1 670

Сидіння другого ряду, які механічно складаються (механічно зсуваються) у пропорції 60:40, з можливістю 
навантаження

033JM стандарт

Сидіння другого ряду, які електрично складаються (механічно зсуваються) у пропорції 60:40, з можливістю 
навантаження. Функція Easy Access (один натиск)  (замовляються тільки з третім рядом сидінь 033BI, 
електрорегулюванням третього ряду 033QB та сидіннями зі шкіри 033VJ, 033VK, 033VL, 033VN)

033IR 920

Електричне регулювання третього ряду сидінь (замовляється тільки з третім рядом сидінь 033BI та 
електрорегулюванням другого ряду 033IR)

033QB 320

Інтелектуальне складання сидінь (тільки з третім рядом сидінь 033BI та електрорегулюванням третього ряду 033QB 
та другого ряду 033IR)

034BB 530

Передні підголовники підвищеного комфорту (електрорегулювання по висоті) (на HSE замовляються разом з 
розважальною системою 129AH)

033QU стандарт

Підголовники для всіх пасажирів стандарт

ІНТЕР'ЄР

Розширене оздоблення шкірою (верхня частина панелі приладів) 032HL стандарт

Преміум килимки (800г) 079BO стандарт

Металеві накладки на пороги 048AE стандарт

Стеля Morzine кольору Ebony (включено в Dynamic Design пакет 032IN) - див. Колір салону 005BJ 370

Металеві накладки на педалі (замовляються з 032IN Dynamic) 051AJ вибір

Козирки з дзеркалами з підсвіткою стандарт

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням 031CG стандарт

Пакет для курців (попільничка та прикурювач; замість розетки 12В) 094AA 50
Конфігуруєме декоративне освітлення інтер'єру Ambient Interior Lighting з налаштуваннями користувача (5 кольорів 
на вибір)

064FM стандарт

Підсклянники для першого ряду сидінь - з кришкою 026SB стандарт

Відділення для рукавичок (з розеткою 12В) 030DL стандарт

Відділення для зберігання речей на передній панелі 088NA стандарт

Гачок для пакунків на центральній консолі (з боку пасажира) 095GB стандарт

Ніша в передній консолі з охолодженням 045CA стандарт
Внутрішній задній відкидний борт з електроприводом (замовляється з електроприводом багажних дверей 070BA або 
070AV)

079EC стандарт

Шторка багажного відділення 063AH стандарт

Захисна сітка в багажному відділенні 026EU 160

Оздоблення інтер'єру

Оздоблення деревом Natural Shadow Oak 088JU стандарт

Оздоблення алюмінієм Dark Satin Brushed 088HP вибір

Оздоблення деревом Natural Charcoal Oak 088HY вибір

Оздоблення деревом Gloss Charcoal Oak 088JO 320

Оздоблення Titanium Mesh (замовляється з 032IN Dynamic) 088JV вибір

КЕРМО

Електричне налаштування керма 049AL стандарт

Багатофункціональне кермо обтягнуте шкірою стандарт

Підігрів керма 032DV стандарт

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ

3-х зонний клімат контроль 022BG стандарт



4-х зонний клімат контроль - тільки з панорамним дахом, не замовляється з металевим дахом; на S та SE 
замовляється тільки з преміум килимками 079BO

022BC 520

Іонізація повітря в салоні 022GB 220

Дистанційний прогрів з функцією програмування Timed climate 043BH стандарт

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РОЗВАЖАЛЬНІ СИСТЕМИ

Цифрова віртуальна панель приладів (замовляється з навігацією 087AU) 038ID стандарт
Аудіо система об'ємного звучання Meridian™ Surround Sound 825 Вт (14 динаміків + сабвуфер, 10" дисплей, CD/DVD, 
AM/FM, HD радіо, 2х USB, Bluetooth, розпізнавання голосу)

025LN стандарт

Навігація Navigation Pro 087AU стандарт

CD/DVD плеєр 025AM вибір
Розважальна система для задніх пасажирів із 8-дюймовими екранами - включно з бездротовими навушниками та 
пультом + 2 USB та 2 HDMI (замовляється з підголовниками 033QU та CD/ DVD 025AM)

129AH 2 100

10" сенсорний дисплей з функцією подвійного зображення (включно з 1 парою бездротових навушників) - 
замовлється з аудіо системами Meridian

087AS 850

12В та USB розетки в багажному відділенні стандарт

12В та USB розетки в консолі стандарт

2х 12В розетки на другому ряді сидінь 054AM 150

2х USB розетки на другому ряді сидінь 054AN стандарт

Система відображення інформації на вітровому склі Gen 2 039IB 1 370

БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ

Кріплення ISOfix на пасажирському сидінні першого ряду сидінь (не встановлюється з пакетом сидінь 1 033VH) 026EC стандарт

Кріплення ISOfix на другому (крім центрального сидіння) та третьму (якщо замовлений) рядах сидінь  стандарт

Система дистанційного відкривання гаражу HomeLink® (замовляється з дзеркалом 031CG) 025CT 280
Система безключового доступу до автомобіля (замовляється з дзеркалами 030NM або 030NL, не замовляється з 
аудіо системою 025KN)

066AC стандарт

Браслет безключового доступу Activity Key 066CA 430

Волюметрична та периметральна сигналізація, включно з сенсором нахилу 076EL стандарт

Система моніторингу тиску в шинах TPMS 062AD стандарт

Секретні гайки 055AC 30

Аптечка 056AZ 60

СИСТЕМИ КОМФОРТУ

Система автономного екстренного гальмування (AEB) (City, Urban та Pedestrian) 065EC стандарт
Система допомоги при екстренному гальмуванні на великій швидкості High-speed Emergency Braking (замовляється з 
адаптивним круїз-контролем)

087CB стандарт

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

Функція попередження про перешкоди позаду при русі заднім ходом 086KB стандарт

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

Система камер колового огляду (замовляється разом з дзеркалами 030NL або 030NM) 086GC стандарт

Адаптивний круїз-контроль із системою Stop & Go (замовляється з 087CB) 065AM стандарт

Адаптивний круїз-контроль із системою дотримання смуги (замовляється з 087CB) 065AJ 510

Система оцінки стану водія 086DH стандарт

Система утримання смуги руху (LKA) з системою попередження про зміну смуги руху (LDW) 086BG стандарт

Система контролю дистанції паркування на 360° 189AF стандарт

Система автоматичної парковки - допомога з паралельним та перпендикулярним паркуванням, виїздом з парковки 086MB стандарт

Система розпізнавання дорожніх знаків із інтелектуальним обмежувачем швидкості 086DC стандарт

ПАКЕТИ
Пакет ADVANCED OFF-ROAD CAPABILITY (не замовляється разом з пакетами 074GU Capability, 074SE 7 Seat 
Plus, 074SC 7 Seat)

074PM 3 270

Двоступенева роздавальна коробка 043BF

Система контролю руху на всіх поверхнях (ATPC) 095CB

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

Активний задній диференціал 027DB
Пневмопідвіска з електронним керуванням (підлаштування висоти для зручного доступу до автомобіля і 
буксирування, швидкісний режим та налаштування висоти для бездоріжжя; включно з Terrain Response®- з 
двоступеневою роздавальною коробкою 043BF 5 режимів, з одноступеневою 043BE 4 режими)

027BY

Пакет LUXURY CLIMATE COMFORT для 7 сидінь (замовляється разом з третім рядом сидінь 033BI, 
електрорегулюванням третього ряду 033QB та другого ряду 033IR, панорамним дахом 041CR або 041CS; не 
замовляється разом з пакетами 072AC Cold Climate, 072BF Climate Comfort, 072BM Versatile Climate Comfort, 
072BL Luxury Climate Comfort, 072BN Cold Climate 7 Seat, 074QM Technology Plus)

072BP 2 060

Підігрів та охолодження першого та другого ряду сидінь і підігрів третього ряду сидінь 033BL

Пакет сидінь 5, матеріал сидінь - шкіра Windsor (електричне регулювання сидінь за 16 налаштуваннями: 
вперед/назад, по висоті, нахил спинки, нахил сидіння, пітримка поперека (4), бічна підтримка, по висоті підголовників 
підвищеного комфорту; функція масажу для передніх пасажирів, функція пам'яті сидіння водія та зовнішніх дзеркал)

033VN

4-х зонний клімат контроль - тільки з панорамним дахом, не замовляється з металевим дахом 022BC

Пакет 7 SEAT (не замовляється разом з пакетами  074SE 7 Seat Plus, 074GU Capability, 074PM Capability Plus) 074SC 3 190

Двоступенева роздавальна коробка 043BF
Пневмопідвіска з електронним керуванням (підлаштування висоти для зручного доступу до автомобіля і 
буксирування, швидкісний режим та налаштування висоти для бездоріжжя; включно з Terrain Response®- з 
двоступеневою роздавальною коробкою 043BF 5 режимів, з одноступеневою 043BE 4 режими)

027BY

7 місць - включно з підсвіткою та 2 USB роз'ємами для пасажирів третього ряду 033BI



Пакет 7 SEAT PLUS (замовляється з дзеркалами 030NM або 030NL) 074SE 3 190

Двоступенева роздавальна коробка 043BF
Пневмопідвіска з електронним керуванням (підлаштування висоти для зручного доступу до автомобіля і 
буксирування, швидкісний режим та налаштування висоти для бездоріжжя; включно з Terrain Response®- з 
двоступеневою роздавальною коробкою 043BF 5 режимів, з одноступеневою 043BE 4 режими)

027BY

7 місць - включно з підсвіткою та 2 USB роз'ємами для пасажирів третього ряду 033BI

Пакет LUXURY CLIMATE COMFORT  (замовляється разом з панорамним дахом 041CR або 041CS; не 
замовляється разом з пакетами 072AC Cold Climate, 072BF Climate Comfort, 072BM Versatile Climate Comfort, 
072BN Cold Climate 7 Seat, 072BP 7 Seat Luxury Climate Comfort, 074QM Technology Plus)

072BL 1 720

Підігрів та охолодження першого та другого ряду сидінь 033IN

Пакет сидінь 5, матеріал сидінь - шкіра Windsor (електричне регулювання сидінь за 16 налаштуваннями: 
вперед/назад, по висоті, нахил спинки, нахил сидіння, пітримка поперека (4), бічна підтримка, по висоті підголовників 
підвищеного комфорту; функція масажу для передніх пасажирів, функція пам'яті сидіння водія та зовнішніх дзеркал)

033VN

4-х зонний клімат контроль 022BC

*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/)


