JARO / LÉTO 2019

JARO JE ZA DVEŘMI
Jaro přichází, dny se prodlužují a venku se konečně otepluje. Zřejmě již plánujete vyrazit autem někam na výlet –
tak se ujistěte, že je váš vůz v optimálním stavu a dopraví vás a vaše blízké bezpečně a spolehlivě do cíle.
Ať už váš cíl leží kdekoli, nechte se zlákat naší nabídkou příslušenství a služeb a připravte své auto na nadcházející teplé měsíce.
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ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS LAND ROVER
DOJEĎTE BEZPEČNĚ DO CÍLE
Může se snad někdo postarat o váš Land Rover lépe než váš smluvní partner?
Zaměstnanci společnosti Land Rover jsou perfektně technicky vyškolení, mají bohaté zkušenosti, znalosti a schopnosti.
Jinými slovy: ví, jak dostat vaše auto zpátky na silnici co nejrychleji.
Originální náhradní díly se vyvíjí, testují a vyrábí v souladu s nejpřísnějšími normami společnosti Land Rover.
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KOMPLETNÍ KONTROLA PRO VAŠI BEZPEČNOST
NOVĚ DO JARNÍ SEZÓNY
Land Rover je zkonstruován tak, aby byl na silnici co nejvýkonnější.
Díky každoroční kompletní prohlídce a originálním náhradním dílům bude váš vůz zcela připravený na celou sezónu.
Spolehněte se na požadavky, které klademe na kvalitu – nebudete litovat.

SKLA:

Kontrola
poškození

KAROSERIE:

Kontrola poškození

ZNÁMKA STK:
Kontrola platnosti

KONTROLA OSTŘIKOVAČE:

PNEUMATIKY:

Kontrola a doplnění nemrznoucí směsi

Hloubka dezénu,
tlak pneumatik

BATERIE:

Kontrola výkonnosti baterie

BRZDOVÁ
OBLOŽENÍ:

KLIMATIZACE:
Kontrola funkčnosti

Kontrola opotřebení

CHLADICÍ SOUSTAVA:
Kontrola nemrznoucí směsi
a optická kontrola

BRZDOVÁ SOUSTAVA:
Kontrola funkčnosti a kontrola
hladiny brzdového oleje

MOTOROVÝ OLEJ:
Kontrola hladiny oleje
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OSVĚTLENÍ:

Kompletní kontrola funkčnosti

KAPALINA DO
POSILOVAČE ZAŘÍZENÍ:
Kontrola (pokud je servo)

1 099 Kč

KOMPLETNÍ KONTROLA
Speciální servis umožní vám a vašemu autu zapomenout na chladnou zimu.
Přesně podle mota „Nově do jarní sezóny“ vám nabízíme kompletní kontrolu vašeho vozu.
Jezdit Land Roverem je prostě dobré.

Interiér vozidla:
V pořádku

Doplněno /
vyměněno

Obnovit při
další prohlídce

Vozidlo ze všech stran:
V pořádku

Zapsání stavu tachometru

Kontrola stavu lišt stěračů

Kontrola funkčnosti klimatizace

Kontrola světlometů

Doplněno /
vyměněno

Obnovit při
další prohlídce

Doplněno /
vyměněno

Obnovit při
další prohlídce

Kontrola platnosti STK

Kontrola tlaku pneumatik a dezénu včetně náhradních pneumatik.

Brzdová obložení – kontrola opotřebení
Kontrola podvozku
Kontrola skel
Kontrola karoserie

Tlak pneumatik v bar
Přední levá

Hloubka profilu v mm

Přední pravá

Přední levá

Přední pravá

Zadní levá

Zadní pravá

Rezervní
Zadní levá

Rezervní

Zadní pravá

Pod kapotou motoru:
V pořádku

Doplněno /
vyměněno

Obnovit při
další prohlídce

Pod kapotou motoru:
V pořádku

Hladina brzdového oleje - optická kontrola

Kontrola hladiny oleje

Hladina kapaliny do posilovače zařízení

Ostřikovače, vizuální kontrola

Vizuální kontrola chlazení

Kontrola výkonnosti baterie

Vaše vozidlo zkontroloval:

Hodně ujetých kilometrů vám přeje servisní tým Land Rover
Verze 04 / 2019

Ceny nezahrnují případné potřebné materiály – včetně DPH
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Příslušenství pro psy
MILUJEME PSY. A PSI MILUJÍ NÁS.
Land Rover otevírá cestu k velkému dobrodružství. Každý z našich modelů otevírá možnost vydat se po nových cestách,
opustit stereotyp a objevit dosud nepoznané.
Land Rover je ideálním partnerem nejen pro milovníky přírody, ale i pro milovníky psů. Čtyřnozí mazlíčci mají v našich vozidlech vždy dostatek
místa a speciální příslušenství Land Rover pro psy jim navíc umožňuje cestovat bezpečněji a pohodlněji, abyste mohli vždy a všude vyhledávat
další dobrodružství společně.

RAMPA PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Design s optimálními rozměry a příjemným úhlem nášlapu
umožňuje bezpečný a pohodlný nástup domácího zvířete
do zavazadlového prostoru, aniž by je vlastník musel zvedat.
Systém je vhodný pro domácí zvířata do 85 kg a disponuje
bočními stěnami z hliníku, plastovou střední částí s praktickým
profilem a protiskluzovou pryží.
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Discovery, Range Rover, Range Rover Sport:
VPLRS0517

9 794 Kč

Range Rover Velar, Discovery Sport:
VPLCS0516

9 052 Kč

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.

MISKA PRO PSY S OCHRANOU PROTI ROZLITÍ
Nabízí praktické řešení pro použití na cestách nebo mimo
vozidlo a disponuje důmyslným designem, který zabraňuje
rozlití při neklidné jízdě.
Všechny modely:
VPLCS0518

1 375 Kč

PŘENOSNÝ SYSTÉM NA MYTÍ
Přenosný systém na mytí byl vyvinut k užívání mimo vozidlo
a nabízí praktické řešení k mytí domácích zvířat, kol či dokonce
neoprenových obleků. Podle zvoleného nastavení poskytuje
přenosný systém na mytí sprchovou násadu hadice umožňující
minimálně dvě minuty nepřetržitého vodního proudu.
Všechny modely:
VPLCS0519

7 470 Kč

SKLÁDACÍ PŘENOSNÁ TAŠKA NA DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Umožňuje bezpečnou a pohodlnou přepravu psa či jiného
domácího zvířete. Taška je vyrobena z odolného nylonu 600D
a disponuje obzvlášť lehkým ocelovým rámem, prošívaným
polštářem, síťovým okénkem a pružným zavíracím
mechanismem, který ji v případě potřeby uzavře.
Všechny modely:
VPLCS0520

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.

8 377 Kč

PROŠÍVANÁ OCHRANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Tento prošívaný prvek chrání před znečištěním veškeré
koberce v zavazadlovém prostoru, včetně podlahy, druhé
řady sedadel a bočních stěn. Ochrana zavazadlového
prostoru sestává z prošívané látky s gumovým prvkem
a odnímatelnou ochranou zadního nárazníku a lze
ji snadno setřít.

PŘEPÁŽKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – PLNÁ VÝŠKA
Mříž chrání prostor pro cestující, aby do něj nepřepadával náklad
či zavazadla. Přepážka zavazadlového prostoru je koncipována
tak, že neovlivňuje postavení opěrek sedadel ve druhé řadě.
Discovery:
VPLRS0374

Range Rover Velar:
10 466 Kč VPLYS0454
11 569 Kč

Range Rover Velar:
VPLYS0537

Discovery Sport:
VPLCS0535

Range Rover:
VPLGS0162

Range Rover Evoque:
12 903 Kč VPLZS0503
10 874 Kč

Discovery:
VPLRS0536

Range Rover Sport:
VPLWS0534

Range Rover Sport:
Discovery Sport:
VPLWS0235
13 566 Kč VPLCS0299
12 906 Kč

Range Rover:
VPLGS0533

Evoque:
VPLZS0538

vše 8 852 Kč
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DISCOVERY
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TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Odnímatelné tažné zařízení lze pro čistější vzhled bez
problému odmontovat a slouží k přepravě nákladu
do 3 500 kg. Navíc je nutné vlečné oko. Nevhodné
pro obytné přívěsy, závěsné vozíky nebo světelné lišty
se zadními LED světly.
VPLRT0171
VPLRT0175 – výškově nastavitelný
VPLRT0172 – elektrický tažný systém

32 208 Kč
26 399 Kč
44 828 Kč

PŘEPÁŽKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – PLNÁ VÝŠKA
Mříž chrání prostor pro cestující, aby do něj nepřepadával
náklad či zavazadla. Přepážka zavazadlového prostoru
je koncipována tak, že neovlivňuje postavení opěrek
sedadel ve druhé řadě.
VPLRS0374 – plná výška
VPLRS0375 – poloviční výška

10 466 Kč
8 470 Kč

OCHRANA SPODKU VOZIDLA Z NEREZOVÉ OCELI*
Ochrana spodku vozidla z nerezové oceli ve vysokém lesku
podtrhuje terénní charakter vozidla.
VPLRP0254 – přední
VPLRP0255 – zadní

13 587 Kč
14 195 Kč

*Pro vozidla s tažným zařízením či navijákem kontaktujte prodejce.

VPLVR0062

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ –
NA DVĚ KOLA
Nosič jízdních kol, který lze namontovat na tažné zařízení,
je připraven přepravit dvě jízdní kola. Uzamykatelný systém
s rychlým upínáním pro snadnou montáž. Maximální ložná
kapacita: 40 kg. Pro montáž je nezbytný tepelně izolační
prvek (VPLWR0124).
VPLVR0067

STŘEŠNÍ BOX NA ZAVAZADLA
Tento střešní box na zavazadla v leskle černé
je uzamykatelný a lze ho otvírat z obou stran. Vnější rozměry:
1 750 x 820 x 450 mm (DxŠxV). Úložný prostor: 410 litrů.
Max. nosnost 75 kg. Příčné střešní nosiče jsou nezbytné
k montáži všech střešních transportních systémů Land Rover.
14 828 Kč

VANA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Vodotěsná vana chrání podlahu i boční stěny nákladového
prostoru vyložené kobercem před nečistotami a vlhkostí.
Není kompatibilní se sítí k oddělení zavazadlového prostoru.
VPLRS0386

6 609 Kč

16 481 Kč

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.
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DISCOVERY SPORT
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OCHRANA SPODKU VOZIDLA Z NEREZOVÉ OCELI
Ochrana spodku vozidla terénního charakteru dodá
vysoce lesklý akcent na přední straně vozu a chrání
ho před poškrábáním. Není k dostání v kombinaci
s paketem Dynamic Design.

BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY
Chrání karoserii Land Roveru před drobnými škrábanci
a neúmyslným poškozením jinými vozidly.
VPLCP0214	

10 474 Kč

VPLCP0213 – zadní
10 104 Kč
VPLCP0212 – přední 14 544 Kč

CHRÁNIČ NÁRAZNÍKU
Chrání vrchní stranu zadního nárazníku při nakládání
a vykládání.
VPLVS0179

5 731 Kč

VPLCS0353PVJ

VANA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Nepropustná vana do zavazadlového prostoru
s protiskluzovým povrchem ochrání podlahu kufru
před vodou, blátem a opotřebením. Není kompatibilní
se sítí k oddělení zavazadlového prostoru.
VPLCS0274

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.

OCHRANA NAKLÁDACÍ HRANY
Z nerezové oceli vyrobená ochrana nakládací hrany chrání
horní stranu nárazníku před poškozením při nakládání
a vykládání. Její povedený design navíc přidá vozidlu
na atraktivitě.

5 377 Kč

5 692 Kč

DĚLICÍ PŘÍČKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU –
ROZDĚLENÍ LOŽNÉ PLOCHY
Mříž chrání prostor pro cestující, aby do něj nepřepadával
náklad nebo zavazadla a aby do něj nepřeskočil pes.
K využití v kombinaci s mříží k oddělení zavazadlového
prostoru v plné nebo poloviční výšce. Lze kombinovat
s pryžovou rohoží (VPLCS0268).
VPLCS0301

7 548 Kč
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RANGE ROVER EVOQUE
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PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE
Příčné nosiče umožňují využití různých střešních
přepravních systémů. Příčné střešní nosiče k modelu
Evoque se připevňují na karoserii a jsou vybaveny novým
a jedinečným rychloupínacím systémem, díky němuž
ho namontujete a demontujete bez jakéhokoli nářadí.
Maximální nosnost 61 kg.
VPLZR0171

VNĚJŠÍ OCHRANNÁ PLACHTA DO KAŽDÉHO POČASÍ
Vnější ochranná plachta do každého počasí chrání váš
Range Rover Evoque před deštěm, mrazem, sněhem
a prachem. Lze rychle a snadno použít.

VPLHS0044 – automat
VPLHS0045 – manuální převodovka

VPLZS0496

3 658 Kč
4 995 Kč

8 824 Kč

7 494 Kč

CLICK AND GO
Univerzální základní díl systému Click and Go se instaluje
mezi uchycení opěrky hlavy a umožňuje montáž dalšího
příslušenství k uložení tabletů, věšení tašek, košil a bund.
Nutný k montáži dalších doplňků do systému Click and Go.
VPLRS0388 – základní díl
VPLRS0390 – Click-and-Hang
VPLRS0389 – Click-and-Hook
VPLRS0391, VPLRS0392 – iPad ® 2–4, iPad Air ®
VPLRS0393 – Click-and-Play – iPad Mini® 1–3
VPLRS0394 – Click-and-Play – Samsung® 10,1"
VPLRS0395 – Click-and-Work

SPORTOVNÍ KRYTY PEDÁLŮ
Kryty pedálů z leštěné nerezové oceli dokonale ladí
se stávajícími pedály a lze je snadno a bezpečně namontovat.
Dostupné pouze pro modely s manuální převodovkou.

909 Kč
2 245 Kč
1 214 Kč
4 002 Kč
4 002 Kč
4 002 Kč
3 467 Kč

PRAHOVÉ LIŠTY – PŘEDNÍ
Lišty z kartáčované nerezové oceli s nápisem Range Rover
skvěle ladí s barvou vámi zvolené vnitřní výbavy a výborně
doplní celkový design. Dostupné po dvou a v Ebony.
LR115869, LR115877 – vysoce leštěné
LR115865, LR115874 – vysoce leštěné
LR115872, LR115878 – osvětlené

4 945 Kč
4 945 Kč
10 872 Kč

LR115867, LR115875 –
osvětlené, pravostranné řízení

10 872 Kč

LUXUSNÍ SET ROHOŽÍ
Rohože s vysokým vlasem, emblémem Range Rover
a vodoodpudivou zadní stranou doplňují luxusním
designem interiér vozu. Dostupné v designu Ebony.
Dostupné jako set.
VPLZS0498PVJ

5 648 Kč

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.
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RANGE ROVER
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HOMELINK® (OTVÍRAČ GARÁŽÍ A VRAT)
Systém HomeLink® je univerzální vysílač umístěný
na spodní straně vnitřního zpětného zrcátka. Vysílač
lze naprogramovat tak, že lze doma nebo v kanceláři
bezdrátově řídit až tři systémy – např. garážová vrata,
automatická vrata či bezpečnostní osvětlení.

IPAD®- UCHYCENÍ (IPAD® 2  / 3 / 4)
Flexibilní řešení zábavy s montáží na opěrce hlavy.
Bezpečné a rychlé uchycení pro iPad® 2 / 3 / 4. S logem
Land Rover. Od řady iPad® 2. Nekompatibilní s 10.2"
zábavním systémem pro zadní sedadla. iPad® je registrovaná
značka společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.

LR083142

VPLVS0165

Cena na vyžádání

ŠATNÍ RAMÍNKO NA OPĚRKU HLAVY
Praktické šatní ramínko, které se upevní na opěrku
hlavy předních sedadel. Maximální nosnost 3 kg. Není
kompatibilní s 10.2" zábavním systémem pro zadní sedadla.
VPLVS0167

1 584 Kč

6 080 Kč

PEVNÉ BOČNÍ NÁŠLAPY
Pevně namontované boční nášlapy usnadňují nastupování
a vystupování, ale také nakládání zavazadel na střechu.
Skládají se z kartáčovaného hliníku a protiskluzové pryžové
podložky.
VPLGP0226 – Pevné nášlapy
Výsuvné boční nášlapy 

34 299 Kč
Cena na vyžádání

DRŽÁK NA DEŠTNÍK – V PROSTORU PRO NOHY
Držák na deštník v prostoru pro nohy je vhodný pro
teleskopický deštník z kolekce Land Rover (není součástí).
Do modelového roku 2018. Pro vozidla s elektrickým
ovládáním sedadel.
VPLVS0186

1 577 Kč

PAKET SVO DESIGN
Díky paketu SVO Design získá vaše vozidlo dech beroucí
a dynamický vzhled. Svému vozu tak dodáte zcela osobitý
ráz. Součástí tohoto paketu je přední nárazník, zadní
nárazník s integrovanými koncovkami výfuku, kryty
bočních ventilačních otvorů, boční prahy a mřížka
chladiče. Dostupný pouze pro SWB.
Různá provedení

od 26 537 Kč

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.
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RANGE ROVER SPORT
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PŘEDNÍ OCHRANA SPODKU VOZIDLA Z NEREZOVÉ
OCELI OD MODELOVÉHO ROKU 2018
Ochrana spodku vozidla z nerezové oceli v terénním
designu dodá vysoce lesklý akcent na zadní straně vozu.
Od modelového roku 2018. Není kompatibilní s variantou SVR.
VPLWB0361 – přední
VPLWB0362 – zadní

CHRÁNIČ NÁRAZNÍKU
Chrání vrchní stranu zadního nárazníku při nakládání
a vykládání. Nelze použít s vozy PHEV.
VPLVS0179

5 731 Kč

16 569 Kč
15 432 Kč

PEVNÉ BOČNÍ NÁŠLAPY
Pevně namontované boční nášlapy usnadňují nastupování a vystupování, ale také nakládání
zavazadel na střechu. Hliník (kartáčovaný) s protiskluzovou pryžovou podložkou.
VPLGP0226 – Pevné nášlapy
Výsuvné boční nášlapy

KARBONOVÝ STYLING
Podtrhněte sportovní charakter svého vozidla těmito
prvotřídními karbonovými prvky ve vysoce lesklém provedení.

33 636 Kč
Cena na vyžádání

LR098793 – boční průduchy
LR098772 – průduchy na krytu motoru
LR098814 – ozdobná lišta na páté dveře
LR098748 – lem mřížky chladiče

12 908 Kč
12 786 Kč
17 476 Kč
9 571 Kč

INDIVIDUALIZOVANÉ OSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Elegantní prahové lišty přidají vozidlu opticky na hodnotě a chrání prostor nástupu
před poškrábáním. Nechte si do těchto prahových lišt vytvořit vlastní text,
který se po otevření dveří rozsvítí.
VPLWS0212 – přední 
VPLWS0209 – kompletní set

27 126 Kč
37 358 Kč

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.
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RANGE ROVER VELAR
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SPORTOVNÍ ZADNÍ SPOILER
Štíhlý a dynamický zadní spoiler z karbonu podtrhuje
sportovní charakter vozu Range Rover Velar.
VPLYB0354

17 716 kč

OCHRANA NAKLÁDACÍ HRANY – OSVĚTLENÁ
Skládá se z nerezové oceli s kartáčovanou povrchovou
úpravou. Chrání při nakládání a vykládání obložení
zavazadlového prostoru a zajišťuje střídmé osvětlení.
Není kompatibilní s plnohodnotným rezervním kolem.
VPLYS0456

KOBERCOVÉ ROHOŽE V DESIGNU EBONY
Rohože s vodoodpudivou rubovou stranou doplňují
exkluzivní vnitřní výbavu. Nejsou kompatibilní s hasícím
přístrojem instalovaným na sedadle spolujezdce.
LR095559

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.

4 040 Kč

12 013 Kč

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Nosič jízdních kol se montuje díky snadnému uchycení
na tažné zařízení. Lze jej pomocí pedálu odklonit
od vozidla a umožnit volný přístup k pátým dveřím.
VPLVR0067 – (2 jízdní kola)
16 481 Kč
VPLVR0069 – (3 jízdní kola)
19 727 Kč

TAŽNÝ SYSTÉM –
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Elektricky ovládané tažné zařízení se ovládá spínačem
v zavazadlovém prostoru nebo prostřednictvím systému
infotainmentu. Pohotově reaguje na překážky a v případě
potřeby se automaticky zasune.
VPLYT0194

47 819 Kč

CLICK AND GO
Click and Go je víceúčelový systém na opěradlo cestujících
ve druhé řadě sedadel. Univerzální základní díl systému
Click and Go se instaluje mezi uchycení opěrky hlavy
a umožňuje montáž dalšího příslušenství k uložení tabletů,
věšení tašek, košil a bund. Nutný k montáži dalších doplňků
do systému Click and Go.
VPLRS0388 – základní díl
909 Kč
VPLRS0389 – Click and Hook
1 214 Kč
VPLRS0390 – Click and Hand
2 245 Kč
4 002 Kč
VPLRS0391, VPLRS0392 – iPad® 2–4, iPad Air®
®
4 002 Kč
VPLRS0394 – Click and Play – Samsung 10.1
VPLRS0395 – Click and Work
3 467 Kč
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KOLEKCE LAND ROVER
Inspirováni estetikou a dynamikou našich vozidel vytvořili
naši návrháři exkluzivní kolekci produktů Land Rover.
Ať módní funkční oblečení, stylová cestovní zavazadla
nebo exkluzivní doplňky pro velké i malé fanoušky –
každý kousek z naší aktuální kolekce působivě vyjadřuje
životní styl „Land Rover“.

Seznamte se s naší kolekcí
na našich webových stránkách
jaguar.at nebo pomocí tohoto
kódu QR.
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PÁNSKÁ KOŠILE S POTISKEM HERITAGE
Triko ze 100% bavlny, projmuté, s nápisem
„The Original Series“. S vetkaným štítkem,
nápisem a logem Heritage na rukávech.
Triko zelené:
Číslo objednávky podle velikosti
XS – XXXXL
1 114 Kč

TAŠKA NA VÍKENDY Z KŮŽE
Tato taška na víkendy z extrémně hebké,
impregnované kůže je flexibilní ve všech
ohledech. Ideální pro denní výlety i delší
vyjížď ky.
51LELU364BNA
Š: 40 cm / V: 18 cm

8 274 Kč

MEDVÍDEK HUE
Měkká hračka (pro děti) s tvídovou čapkou
je oblečena do overallu Heritage HUE 166.
51LDTY618BNA

1 114 Kč

HRNÍČEK HUE
Tento keramický hrníček v barvě Grasmere
Green nese značku HUE 166 s reliéfovým
okrajem. Vhodný do myčky a mikrovlnné
trouby.
51LRCEAHUEG

371 Kč

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.
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DEFENDER NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Detailní Defender na dálkové ovládání
v měřítku 1:4 nadchne každou věkovou
skupinu. Reaguje na dálkově udílené
pokyny a stiskem tlačítka jej lze proměnit
v jiný tvar.
51LFTY415RDA

1 114 Kč

Cena zahrnuje 21 % DPH a montáž.
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ACTIVITY KEY

NÁRAMEK ACTIVITY KEY
Díky praktickému náramku mohou uživatelé prostě zanechat svůj klíč v autě.
S tímto lehkým, velkým a zcela vodotěsným náramkem se mohou zákazníci
věnovat nejrůznějším činnostem a následně svoje auto zase odemknout.
Běžný klíč se kvůli bezpečnosti v tu dobu deaktivuje.
LR091580 – náramek
VPLRV0120 – přípravná sada
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4 826 Kč
8 990 Kč

JAGUAR LAND ROVER SÁZÍ NA
CASTROL EDGE.
Castrol EDGE Professional s TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGY™ je naší nejvýkonnější a nejpokročilejší řadou motorových olejů.
TITANIUM FST™ zajišťujte dvakrát silnější olejový film. Zabraňuje trhání olejového filmu a výrazně snižuje tření. Pro plný výkon motoru
a perfektní souhru člověka a techniky. Proto Jaguar Land Rover doporučuje Castro EDGE Professional.
*Otestováno na 61 % našich produktů prodaných v roce 2012. Dvojnásobná tloušťka olejového filmu dosažená přimícháním složky TITANIUM FST™ byla prokázána tribolickým testem.
Zabraňuje trhání olejového filmu, snižuje tření a rozhodující měrou přispívá k maximalizaci výkonu motoru.

www.castrol.com

Další informace najdete zde nebo
u vašeho smluvního partnera Land Rover

gear.landrover.com/cz/cs/
accessories.landrover.com/cz/cs/

Jaguar Land Rover Austria GmbH
Siezenheimer Straße 39a
A-5020 Salzburg
Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, nekartelové doporučené ceny včetně DPH. Chyby tisku a sazby
Verze 04 / 2019
vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. Změny cen vyhrazeny.

www.landrover.cz

