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VPLVB0145 SET CAPACE OGLINZI, CARBON

Fibră de carbon - kit stânga și dreapta

Capac oglindă din fibră de carbon pentru L538 899 €

VPLCB0251 SET CAPACE OGLINZI, CROM

- Elemente exterioare elegante, care accentuează detaliile stilistice ale caroseriei

- Însoțesc diferite ornamente exterioare deschise la culoare și lucioase 254 €

VPLYB0360 SET CAPACE OGLINZI, NEGRU LUCIOS

- Elemente exterioare elegante, care accentuează detaliile stilistice ale caroseriei

- Însoțesc diferite ornamente exterioare deschise la culoare și lucioase 73 €

LR114471 SET GRILE ARIPI FATA Set grile aripa fata 84 €

LR114472 SET GRILE ARIPI FATA Set grile aripa fata 91 €

LR114473 SET GRILE ARIPI FATA Set grile aripa fata 91 €

LR114474 SET GRILE ARIPI FATA Set grile aripa fata 84 €

VPLZP0369 SCUT INFERIOR BARA FATA

Scut inferior protecție inferior bara fata.Scuturi de protecție inferioare față și spate, de tip pentru 

teren accidentat. Nu se aplica pentru model:R-Dynamic si pentru modeul echipat cu sistem de 

remorcare.

582 €

VPLZS0496 PRELATA AUTO Prelata moale, integrală.Rapid și ușor de instalat. 369 €

VPLVS0179 PROTECTIE BARA SPATE

Protejează bara spate , în momentul încărcării.

De asemenea, protejează împotriva murdăririi picioarelor de bara de protecție spate. 230 €

VPLZP0372 SET APARATORI NOROI FATA Apărătorile de noroi elegante protejează împotriva împroșcării și asigură protecția suprafețelor 

vopsite. Nu sunt compatibile cu modelul R-Dymnamic

100 €

VPLZP0371 SET APARATORI NOROI FATA Apărătorile de noroi elegante protejează împotriva împroșcării și asigură protecția suprafețelor 

vopsite. Compatibile doar cu modelul R-Dymnamic.

100 €

VPLZP0373 SET APARATORI NOROI SPATE Apărătorile de noroi spate elegante protejează împotriva împroșcării și asigură protecția 

suprafețelor vopsite. Compatibile cu toate modele.

100 €

VPLWR0101 SUPORT BICICLETA

Suport pentru biciclete montat pe plafon - cu fixare pe furcă și suport pentru roată. Barele 

longitudinale si barele transversale permit montarea a două suporturi pentru biciclete. Suport 

pentru biciclete blocabil este proiectat pentru transportul unei singure biciclete, maximum 20 kg, 

asigurand o montare simplă și sigură a bicicletei .Nu este compatibil cu bicicletele mountain bike 

avand diametrul furcii de 15 mm.La montarea barelor longitudinale este necesară utilizarea 

capetelor  de finisare.

312 €
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VPLFR0091 SUPORT BICICLETA

Suport pentru biciclete montat pe plafon - cu fixare pe roată.  Barele longitudinale si barele 

transversale permit montarea a două suporturi pentru biciclete. Suport pentru biciclete blocabil, 

proiectat pentru transportul unei singure biciclete, maximum 20 kg.

179 €

VPLVR0067 SUPORT TRANSPORT 2 BICICLETE

Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractate, versiune pentru 2 biciclete.

 - Poate fi îndepărtat de vehicul, pentru a permite accesul la hayon

- Dispune de mecanism de fixare/eliberare rapidă.  

 - Fabricat din aluminiu și alte materiale ușoare. 

 - Include sistem de iluminare și suport pentru numărul de înmatriculare.  

 - Cu antifurt. 

 - Suportul poate fi rabatat/poate culisa, pentru a asigura o depozitare ușoară dacă nu este utilizat.

 - Inscripționat Land Rover. Sarcină utilă max. 40 kg - suport pentru 2 biciclete. ! Pentru montaj este 

necesar si scutul termic VPLYR0165

673 €

VPLVR0069 SUPORT TRANSPORT 2 BICICLETE

Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractate, versiune pentru 3 biciclete.

 - Poate fi îndepărtat de vehicul, pentru a permite accesul la hayon

- Dispune de mecanism de fixare/eliberare rapidă.  

 - Fabricat din aluminiu și alte materiale ușoare. 

 - Include sistem de iluminare și suport pentru numărul de înmatriculare.  

 - Cu antifurt. 

 - Suportul poate fi rabatat/poate culisa, pentru a asigura o depozitare ușoară dacă nu este utilizat.

 - Inscripționat Land Rover. Sarcină utilă max. 51 kg - suport pentru 3 biciclete. ! Pentru montaj este 

necesar si scutul termic VPLYR0165

793 €

VPLZR0171 SET BARE TRANSVERSALE Set Bare transversale-Necesare pentru toate accesoriile care se monteaza pe plafon. 315 €

VPLYR0165 SCUT TERMIC Scut termic-necesar pentru montajul suportului de bicicleta amplasat pe carligur de remorcare. 93 €

VPLZT0257
Sistem de remorcare - cârlig de 

tractare cu extindere electrică

Sistem de remorcare electric.Permite tractarea unei remorci cu o masă totală maximă autorizată 

de2000 kg și o sarcină maximă pe cârligul de tractare de 150 kg.                                                              

NECESAR PENTRU MONTAJ:

LR115624, trailer tow harness

LR124161 and towing valance

LR114849 (non R-Dynamic)

or LR117424 (R-Dynamic),

Codurile trebuiesc comandate separat.

1.700 €
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VPLZT0255
Sistem de sistem de remorcare- 

cârlig de tractare detașabil

Sistem de remorcare electric.Permite tractarea unei remorci cu o masă totală maximă autorizată 

de2000 kg și o sarcină maximă pe cârligul de tractare de 150 kg.Include priza electrica cu 13 pini.                                                           

NECESAR PENTRU MONTAJ:

LR115624, trailer tow harness

LR124162 and towing valance

LR114849 (non R-Dynamic)

or LR117424 (R-Dynamic),

Codurile trebuiesc comandate separat.

730 €

VPLVS0187MMU PADELE SCHIMBARE VITEZE ARGINTII

- Prelucrate din aluminiu

- Finisaj anodizat, care asigură o rezistență foarte bună la uzură 153 €

VPLVS0187CAY PADELE SCHIMBARE VITEZE ROSII

- Prelucrate din aluminiu

- Finisaj anodizat, care asigură o rezistență foarte bună la uzură 531 €

LR115869 83 €

LR115877 83 €

LR115872 202 €

LR115878 202 €

VPLHS0044SET ORNAMENTE PEDALE, TRANSMISIE AUTOMATAFinisaj lucios, ușor de montat, pentru pedalier la modelele cu transmisie automată. 144 €

VPLHS0045SET ORNAMENTE PEDALE, TRANSMISIE MANUALA Finisaj lucios, ușor de montat, pentru pedalier la modelele cu transmisie manuala. 204 €

VPLZS0498PVJ SET COVORASE MOCHETA Set de covorașe pentru interior cu spate impermeabil. 228 €

LR114753 SET COVORASE MOCHETA, EBONY Set de covorașe pentru interior cu spate impermeabil. 156 €

LR114986 ORNAMENT ILUMINAT PORTBAGAJ

- Fabricat din inox lustruit

- Conferă o finisare premuim portbagajului 320 €

VPLRS0388 CLICK AND GO - SUPORT

Click and Go este un sistem montat pe spatarul scaunului si destinat pasagerilor de pe randul 2 de 

locuri. Suportul util Click and Go se fixeaza intre tijele tetierei si poate utiliza prinderi suplimentare 

pentru fixarea tabletelor, gentilor si camasilor sau jachetelor.Suportul poate fi demontat usor, daca 

nu este utilizat.  Nu este compatibil cu sistemul multimedia spate.

29 €

VPLRS0390 CLICK AND HANG-SUPORT

Sistemul Click and Hang  este o parte a sistemului  Click and Go. Acest umeras pentru haine 

amovibil permite transportul fara cute al camasilor si jachetelor.  De asemenea, dispune de un carlig 

integrat, pentru a putea fi utilizat in afara vehiculului. 

Pentru montare este necesara echiparea cu suport Click and Go. Nu este compatibil cu 

sistemul multimedia spate.

85 €

SET ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE FATA
Kit ornamente praguri .Pereche de ornamente praguri , pentru un plus de eleganță și pentru 

protejarea pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. 

SET ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE FATA ILUMINATE 
Kit ornamente praguri .Pereche de ornamente praguri , pentru un plus de eleganță și pentru 

protejarea pragurilor împotriva loviturilor și zgârieturilor. 
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VPLRS0389 CLICK AND HOOK

Sistemul Click and Hook este o parte a sistemului Click and Go. Acest carlig universal permite 

crearea unui spatiu de depozitare suplimentar, pentru obiectele care pot fi atarnate si este util in 

special pentru genti sau pungi.

Pentru montare este necesara echiparea cu suport Click and Go. Nu este compatibil cu 

sistemul multimedia spate.

42 €

VPLRS0391 Click and Play - iPad 2-4 159 €
VPLRS0392 Click and Play - iPad Air 159 €
VPLRS0393 Click and Play - iPad Mini 159 €

VPLRS0394 Click and Play - Samsung 10,1"

Suportul Click and Play pentru Samsung cu ecran de 10,1"  este o parte a sistemului Click and Go. 

Aceasta prindere amovibila se fixeaza pe suportul pentru tableta, poate fi pozitionata usor in mai 

multe unghiuri si reprezinta un echipament de confort si divertisment.

Pentru Samsung. Pentru montare este necesara echiparea cu suport Click and Go. Nu este 

compatibil cu sistemul multimedia spate.

47 €

VPLRS0395 Click and Work

Sistemul Click and Work  este o parte a sistemului Click and Go. Aceasta masa pliabila ofera 

pasagerilor de pe locurile din spate o suprafata practica pe care pot lucra si este utila mai ales la 

drum lung.  De asemenea, dispune de un suport pentru pahare si este reglabila in inaltime si 

inclinare, pentru a asigura confortul pasagerilor.

Pentru montare este necesara echiparea cu suport Click and Go. Nu este compatibil cu 

sistemul multimedia spate.

136 €

VPLRV0119
iPhone® Connect și conector de 

încărcare

iPhone connect și conectorul de încărcare au fost proiectate pentru ca telefonul să fie vizibil în 

timpul încărcării și utilizează spațiul suportului pentru pahare de pe consola centrală. Dacă iPhone-

ul este conectat, datele de pe acesta sunt disponibile și pot fi accesate prin intermediul sistemului 

audio/multimedia al vehiculului. Designul studiat permite accesarea butonului principal și atunci 

când telefonul este amplasat în suport. Încărcătorul USB pentru iPhone poate fi deconectat cu 

ușurință, în cazul în care mufa USB trebuie utilizată în alt scop. Se poate folosi pentru iPhone : 5, 

5c, 5s,6, 6s, SE, 7 and 8. Nu se poate folosi pentru Iphone 6 Plus, 7 Plus, 8Plus or X.

106 €

VPLVS0181 SISTEM DEPOZITARE SPATAR

Sistem de depozitare util pentru partea din spate a scaunelor față, contine mai multe 

compartimente pentru depozitarea obiectelor mici 105 €

VPLVS0182 SISTEM DEPOZITARE SPATAR- DIN PIELE

Sistem de depozitare din piele, util pentru partea din spate a scaunelor față, contine mai multe 

compartimente pentru depozitarea obiectelor mici 280 €

VPLVS0176 CUTIE FRIGORIFICA Compartiment răcit/încălzit cotieră centrală, capac din piele - pentru scaunele spate 420 €

VPLZS0529 GEANTA TERMOIZOLANTA Geanta termizolanta. Se poate alimenta la priza de 12v 270 €

Suportul Click and Play pentru iPad  este o parte a sistemului Click and Go. Aceasta prindere 

amovibila se fixeaza pe suportul pentru tableta, poate fi pozitionata usor in mai multe unghiuri si 

reprezinta un echipament de confort si divertisment. Pentru montare este necesara echiparea cu 

suport Click and Go. Nu este compatibil cu sistemul multimedia spate.
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VPLCS0518 BOL APA- PENTRU ANIMALE

Este  o soluție convenabilă pentru utilizarea în tranzit sau în afara vehiculului.Ideal pentru 

proprietari care transportă regulat câini sau alte animale de companie în vehiculul lor.Vasul este 

are o bază anti-alunecare de cauciuc fiind rezistent la scurgere. Capacitate de 350ml.

58 €

VPLCS0519
SITEM MOBIL DE 

CLATIRE/CURATARE

Sistemul de clătire/curatare portabil este conceput pentru a fi utilizat în afara 

autovehiculului.Sistemul portabil de clătire/curatare oferă o soluție pentru spălarea animalelor de 

companie înainte de imbarcare sau clătirea altor echipamente inainte de incarcare.În funcție de 

setarea selectată, acest sistem poate livra

un minim de două minute de curgere continuă a apei printr-un sistem de furtun de duș

atasat. Nu necesitatea bateriilor, sistemul utilizează presiune

capturat când este umplut de la un robinet, iar o pompă de mână integrată permite utilizatorului

presurizarea. 

348 €

VPLCS0520 CUSCA TRANSPORT ANIMALE DE COMPANIE

Cusca pliabila pentru transport animale de companie.Oferă un mediu sigur și confortabil pentru 

transportul animalelor de companie, fiind ideala pentru proprietarii care transportă câini sau alte 

animale de compani. Materialul din care este confectinata: nylon durabil, pliabil,

avand un cadru metalic ușor, o pernă de țesătură matlasată,

ferestre și un mecanism de blocare. Deasemenea este echipata si cu un buzunar lateral pentru 

depozitare.

Dimensiuni: Inaltime 52cm, latime 52cm, lungime 72cm.

359 €

VPLZS0538 PROTECTIE COMPARTIMENT PORTBAGAJ

Protejeaza toate zonele din spațiul de încărcare

inclusiv podeaua, spatele scaunelor din al doilea rând și pereții laterali ai spațiului de încărcare.

Fabricat dintr-o tesatura moale matlasata, cu insertie de cauciuc fiind usor de curatat, este ideala 

pentru proprietarii de câini sau alte animale de companie.

363 €

VPLZS0493 PROTECTIE PODEA COMPARTIMENT PORTBAGAJ Protectie podea din cauciuc, rezistenta la apa si se poate curata foarte usor. 193 €

VPLZS0503 GRILAJ COMPARTIMENT BAGAJE
Conceput pentru a asigura siguranța animalelor de companie în zona compartimentului de bagaje 

și a preveni bagajele să intre în compartimentul pentru pasageri.- Conform regulamentului ECE-17.
321 €

VPLZS0538 363 €

VPLZS0503 321 €

VPLCS0518 58 €

VPLCS0520 359 €

VPLCS0518 58 €

VPLZS0493 193 €

LR114498 JANTA ALIAJ 18 "- STIL 5074’ 
Jantă 18" aliaj Model 5 spite.

592 €

KIT transport animale de companie

Conceput sa ofere un mediu confortabil pentru transportul animalelor de companie.Contine 

protectie podea din cauciuc,bol apa si  cusca de transport.

KIT protecție pentru spațiul de încărcare 

Conceput pentru a asigura protecția și curățarea ușoară a spațiului de încărcare . Contine protectii 

pentru spațiul de încărcare, partiția de bagaje  și vasul de apă . Reprezinta soluția perfectă pentru 

proprietarii care transportă animale de companie încompartimentului de bagaje.



Cod Denumire Descriere
Pret lista 2021

(EURO fara TVA) 

LR114527 JANTA ALIAJ 18 "- STIL 5075’ 
Jantă 18" aliaj Model 5 spite.

592 €

LR114524
JANTA ALIAJ 20 "- STIL 5076’ -

Diamond Turned finish

Jantă 20" aliaj Model 5 spite.
1.010 €

LR114521
JANTA ALIAJ 20 "- STIL 5076’ -

Silver finish

Jantă 20" aliaj Model 5 spite.
925 €

LR114518
JANTA ALIAJ 20 "- STIL 5079’ -

Diamond Turned finish

Jantă 20" aliaj Model 5 spite.
1.010 €

LR114528
JANTA ALIAJ 20 "- STIL 5079’ -

Gloss Black finish

Jantă 20" aliaj Model 5 spite.
955 €

LR114515
JANTA ALIAJ 20 "- STIL 5079’ -

Silver finish

Jantă 20" aliaj Model 5 spite.
925 €

VPLZW0129

JANTA ALIAJ 20 "- STIL 5115’ -

Satin Dark Grey Diamond Turned

finish

Jantă 20" aliaj Model 5 spite.
1.010 €

LR114526

JANTA ALIAJ 21 "- STIL 5077’ -

Diamond Turned finish
Jantă 21" aliaj Model 5 spite.

1.148 €

LR114523

JANTA ALIAJ 21 "- STIL 5078’ -

Gloss Black finish
Jantă 21" aliaj Model 5 spite.

1.095 €

LR120591

JANTA ALIAJ 21 "- STIL 5078’ -

Silver finish
Jantă 21" aliaj Model 5 spite.

1.063 €

VPLRR0159 Cutie PORTBAGAJ

Sistem  flexibil permite transportul unei mase maxime de 56 kg.

Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor 

Land Rover cu montare pe plafon.

573 €

VPLVR0062 CUTIE PORTBAGAJ

Are o capacitate de 410 de litri și permite transportul unei mase maxime 51.5 kg.

Se poate deschide de pe ambele părți. Cu încuietoare, pentru securitate. Dimensiuni exterioare: 

1.750mm lungime, 820mm lățime, 450mm înălțime. Barele longitudinale și barele transversale 

sunt necesare pentru montaj. Sitemul nu este compatibil cu sistemul panoramic retractabil.

.

613 €

VPLRR0151
PRINDERE PENTRU 

SCHIURI/SNOWBOARD IN 

CUTIA PORTBAGAJ

O metoda sigura de fixare a schiurilor sau snowboard-urilor in cutia portbagaj de plafon. 114 €
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VPLGR0107 KIT TRANSPORT PLACA SURF/CAIAC/CANOE

Permite transportul unei plăci pentru surf sau, a unui caiac sau a unei canoe.  Include suport 

multifuncțional blocabil pentru transport.  Se înclină pentru a ajuta la încărcare/descărcare.  

Dispune de chingi blocabile și suporți din cauciuc, pentru a păstra o distribuție optimă a greutății. 

Sarcină maximă admisă 45 kg

401 €

VPLWR0099 SUPORT /CAIAC/CANOE
Permite transportul a 2 caiace sau canoe. Potrivit si pentru transportul barcilor mici.

109 €

LR006849 DISPOZITIV TRANSPORT SCHIURI

Acesta este un suport pentru schiuri/snowboard, cu încuietoare, pentru 2 perechi de schiuri sau 2 

snowboard-uri și dispune de șine de culisare, pentru o încărcare ușoară. Are o sarcină maximă 

admisă de 36 kg.
233 €

VPLGS0166 GEANTA SCHIURI
Geanta pentru transportul schiurilor/snowboard-urilor permite transportul a două perechi de 

schiuri și bețele aferente, cu o lungime maximă de 180 cm. Este fabricată din poliester.
165 €

VPLVR0096 SISTEM UNIVERSAL DE RIDICARE SI INCARCARE

Sistem universal de ridicare și încărcare.

Ajutor pentru ridicarea accesoriilor.Sarcină maximă admisă 100 kg. 164 €

CAR500010 CHINGA ASIGURARE BAGAJE 
Această chingă permite fixarea bagajelor la utilizarea portbagajului de plafon.

7 €

LR124161Cablaj pentru sistem de remorcare cu extindere electrica
Cablajul- necesar pentru montajul sistemului de remorcare VPLZT0257.

183 €

LR124162Cablaj pentru sistem de remorcare avand carlig detasabil

Cablajul- necesar pentru montajul sistemului de remorcare VPLZT0255 si  Australia/NAS towing 

receiver VPLZT0258/VPLZT0256. 183 €

LR115624Modul pentru sistemele de remorcare cu extindere electrica si carlig detasabil.Modul pentru sistemele de remorcare cu extindere electrica si carlig detasabil. 400 €

LR114849 Kit montaj sistem de remorcare-suport

Kit montaj sistem de remorcare-For non R-Dynamic

vehicles only-White Silver

Technical finish.

125 €

LR117424 Kit montaj sistem de remorcare-suport Kit montaj sistem de remorcare-For R-Dynamic only-Livrat nevopsit. 125 €

VPLVT0064Adaptor priză pentru tractare - adaptor 13 pini la 12 N

Adaptor conexiune priză pentru tractare, care asigură conversia prizei cu 13 pini la 12N. Nu se 

poate folosi pentru: rulote, remorci sau plăci de iluminat echipate cu kituri de lămpi LED 

montate pe spate.

63 €

VPLHT0060Adaptor priză pentru tractare - adaptor 13 pini la 12N/12S

Adaptor conexiune priză pentru tractare, care asigură conversia prizei cu 13 pini la 12N/12S. 

Asigură alimentarea cu tensiune a tuturor lămpilor spate și echipamentelor interioare ale remorcii, 

dacă priza pentru tractare este de tip 12N/12S. Nu se poate folosi pentru: rulote, remorci sau 

plăci de iluminat echipate cu kituri de lămpi LED montate pe spate.

131 €
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VPLCV0108 Placa de iluminare remorca

Aceasta placa de iluminare este proiectata in special pentru utilizare impreuna cu o remorca. 

Echipata  cu priza ISO cu 13 pini si cablu de 8 m, include lampi de marsarier si de ceata, 2 lumini de 

pozitie, lampi de semnalizare si stopuri pe frana. 

57 €

STC8919AA Chingă de tractare Realizată din poliester rezistent, cu un cârlig de siguranță la fiecare capăt. 98 €

VPLZS0500 Parasolar
Ușor de montat sau demontat, aceste parasolare oferă un confort sporit și asigură protecția 

habitaclului împotriva căldurii.
127 €

VPLVS0175 Cutie pliabila portbagaj Cutia pliabila din portbagaj nu permite deplasarea obiectelor pe durata transportului. D 84 €

VPLCS0318Geanta de depozitare pe spatarul scaunelor spate

Se fixeaza pe spatele randului 2 de scaune cu ajutorul prinderilor velcro rezistente si asigura o 

solutie comoda de depozitare.

Nu este compatibila cu plasa de separare. 

78 €

VPLZS0542 Sine portbagaj Este necesar pentru utilizarea cu kitul de reținere a spațiului de încărcare. 311 €

VPLGS0171 SISTEM FIXARE BAGAJE Kit fiixare bagaje.Pentru montaj este necesar kitul sine de portbagaj. 233 €

VPLCS0269 Plasa de fixare bagaje
Asigura obiectele si bagajele mici in portbagaj. Utilizeaza punctele de amarare din portbagaj. 

Include o plasa pe podeaua portbagajului si 2 chingi cu clichet, de aproximativ 2 metri lungime. 
125 €

VPLVV0090 Cabluri de pornire Cabluri de pornire 180 €

VPLVV0078 Redresor pentru baterie Redresor pentru baterie 192 €

VPLZS0491 SET COVORASE Cauciuc SET COVORASE Cauciuc 158 €

VPLVS0312 Husa de protectie scaune spate

Protejeaza spatarele scaunelor din fata, podeaua si randul 2 de scaune spate impotriva noroiului, 

murdariei . Nu este compatibila cu sistemul de depozitare pentru scaunele din spate si cu

 Click and Go.

259 €

VPLZS0495 Tava portbagaj
Tavă portbagaj semi-rigidă, rezistentă la apă,  pe trei laturi, pentru a proteja covoarele de pe podea 

și pe pereții laterali 
204 €

VPLZS0494 Protectie portbagaj cu extensie Protectie portbagaj cu extensie 88 €

VPLZS0504 Plasa de separare portbagaj Asigura separarea spatiilor cat si rostogolirea obiectelor.ECE-17 120 €

VPLZS0503 Plasa de separare portbagaj full Asigura separarea spatiilor cat si rostogolirea obiectelor.ECE-18 321 €

LR027666 SET CAPACE VALVA Set de 4 capace de valvă 33 €

LR027560 SET CAPACE VALVA Set de 4 capace de valvă 32 €

VPLVW0072 SET PIULITE ANTIFURT

Fabricate conform unor standarde de siguranță exigente, piulițele de roată cu antifurt asigură o 

securitate suplimentară la un cost redus a jantelor și anvelopelor.

Potrivite în special pentru jantele din aliaj ușor, cu finisaj negru lucios. Kitul include un set de 4 

piulițe de roată cu antifurt și o cheie.

141 €
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LR086417 SET PIULITE ANTIFURT

Fabricate conform unor standarde de siguranță exigente, piulițele de roată cu antifurt asigură o 

securitate suplimentară la un cost redus a jantelor și anvelopelor.

Potrivite în special pentru jantele din aliaj ușor, cu finisaj Silver finish. Kitul include un set de 4 

piulițe de roată cu antifurt și o cheie.

141 €

LR069899 Capac central janta
Potrivite în special pentru jantele din aliaj ușor,Black finish .

Pretul este pentru 1 buc.
13 €

LR069900 Capac central janta
Potrivite în special pentru jantele din aliaj ușor, Silver finish .

Pretul este pentru 1 buc.
13 €

VPLVW0073 SISTEM ADERENTA ZAPADA

Pentru utilizare pe drumuri acoperite de zăpadă.

Poate fi folosit doar pentru jante: 17 "-20".

Recomandat pentru utilizare pe

roțile din față.

128 €

VPLSW0079 SET TRACTIUNE ZAPADA

Sistem de tractiune pe zapada.

Poate fi folosit doar pentru jante: 17 "-20" si 225/65 R17,

235/60 R18, 235/55 R19 and

245/45 R20

Recomandat pentru utilizare pe

roțile din față. 225/65 R17,

235/60 R18, 235/55 R19 and

245/45 R20

723 €

VPLZW0128 Roata de rezerva de dimensiuni reduse. Kitul include roata de rezervă, tuburi de spumă  (x2), surubul de sustinere si kit cric. 411 €

VPLVW0077 Manometru presiune roti.  Indicator de măsurare a grosimii profilului, pentru a vedea uzura anvelopelor. 18 €

VPLYW0127 Kit reparatie anvelopa.
Soluția alternativă de reparatie anvelopa, poate fi montată în locul roții de rezervă. Este format din

solutia de etansare și compresorul de aer pentru a fi utilizate în situația de urgență la puncție.
177 €

VPLSW0066 SOLUTIE CURATAT JANTE, 500ML
Îndepărtează praful de frână și murdăria și mențin jantele din aliaj ușor ca noi.

A se utiliza împreună cu peria de curățat jantele.
16 €

VPLDW0068 PERIE JANTE PERIE JANTE 7 €

Pentru a va asigura ca reperul dorit este compatibil cu vehiculul dumneavoastra, va rugam sa va adresati celui mai apropiat dealer sau reparator autorizat Land Rover.
Preturi in EUR fara TVA. Preturile si codurile reperelor pot suferi modificari. Pentru confirmarea preturilor si a codurilor in vigoare, va rugam sa va adresati celui mai apropiat dealer sau reparator 

autorizat Land Rover.
Nota : Imaginile au doar caracter informativ


