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VPLCP0209 Tuburi protectie laterala

Fabricate din inox și cu un finisaj foarte lucios.  Aspectul robust completează designul caroseriei 

vehiculului.                                                             Montarea barelor laterale poate limita capacitățile 

vehiculului în teren accidentat.

906 € 1,0 74 € 980 €

VPLCP0210 Set trepte laterale
Treptele laterale asigură intrarea și ieșirea ușoare în/din vehicul și îmbunătățesc accesul la plafon. 

Designul se remarcă prin ornament margine din inox lucios și protecție din cauciuc.
1.020 € 1,0 74 € 1.094 €

VPLCP0212 Scut inox fata
Scutul inferior asigură protecție în teren accidentat și un aspect premium lucios părții din față a 

vehiculului.
149 € 0,5 37 € 186 €

VPLCP0213 Scut inox spate

Scutul inferior asigură protecție în teren accidentat și un aspect premium lucios părții din spate a 

vehiculului.

Nu este compatibil cu vehiculele cu 5 + 2 locuri, roată de rezervă compactă și carlig de tractare.

110 € 0,5 37 € 147 €

VPLCP0214 Set bandouri laterale
Asigură protejarea panourilor ușilor împotriva deteriorării ca urmare a lovirii accidentale de către 

vehiculele din apropiere.
429 € 0,6 44 € 474 €

VPLVS0179 Protectie bara spate
Protejează bara spate împotriva loviturilor și zgârieturilor, în momentul încărcării.

De asemenea, protejează împotriva murdăririi picioarelor de bara de protecție spate.
230 € 0,1 7 € 237 €

VPLCS0272 Husa protectie portbagaj
Stofa rezistentă asigură protecția portbagajului, prin acoperirea podelei, panourilor laterale și 

spătarelor rândului 2 de scaune.
204 € 0,1 7 € 211 €

VPLCS0267 Plasa retentie bagaje
Plasa de fixare pentru deschiderea portbagajului fixează bagajele în momentul deschiderii 

hayonului și maximizează spațiul de încărcare.
42 € 0,1 7 € 49 €

VPLCS0269 Plasa fixare bagaje

Kitul de fixare bagaje este format din dispozitive care se fixează pe barele longitudinaledin 

portbagaj cu un mecanism de blocare/eliberare rapidă, pentru a asigura o soluție flexibilă de fixare 

a bagajelor. Include o chingă retractabilă cu rolă inerțială, o tijă telescopică și o geantă de 

depozitare a kit-ului.

125 € 0,1 7 € 133 €

VPLCS0349 Sine sistem fixare bagaje Bare fixare bagaje portbagaj 334 € 0,1 7 € 341 €

VPLVS0125 Sistem fixare bagaje

Asigură obiectele/bagajele în portbagaj.

Plasă fixare și chingă bagaje.

Solicită montarea sistemului de bare de fixare din portbagaj.

168 € 0,1 7 € 175 €

VPLCS0295 Parasolar parbriz Parasolar parbriz. Permite reducerea temperaturii în habitaclu pe vreme caldă. 136 € 0 0 € 136 €

VPLCS0296 Parasolar luneta
Parasolar luneta . Ușor de montat și demontat, aceste parasolare oferă un confort sporit și asigură 

protecția pasagerilor împotriva căldurii și strălucirii soarelui.
148 € 0,1 7 € 156 €

VPLCS0297 Set parasolare geamuri spate
Parasolar geamuri laterale (rand 3). Ușor de montat și demontat, aceste parasolare oferă un 

confort sporit și asigură protecția pasagerilor împotriva căldurii și strălucirii soarelui.
120 € 0,1 7 € 128 €

VPLCS0298 Set parasolare geamuri pasageri
Parasolar geamuri laterale (rand 2). Ușor de montat și demontat, aceste parasolare oferă un 

confort sporit și asigură protecția pasagerilor împotriva căldurii și strălucirii soarelui.
120 € 0,1 7 € 128 €

VPLCS0276 Umeras tetiera Umeraș util, cu fixare pe tijele tetierelor. 57 € 0,1 7 € 65 €

VPLCS0294 Suport umbrela
Suport umbrelă în habitaclu.Proiectat pentru a acomoda o gamă diversificată de umbrele 

compacte, acest echipament se montează discret, sub scaunul pasagerului față.
16 € 0,3 22 € 38 €

VPLVS0181 Sistem depozitare spatar

Sistem de depozitare comod, fabricat din aceeași piele Windsor disponibilă pentru tapițerie, aflat 

pe partea din spate a scaunelor față și dispune de mai multe compartimente pentru păstrarea 

obiectelor mici.

105 € 0,1 7 € 112 €

VPLVS0182 Sistem depozitare spatar

Sistem de depozitare comod, fabricat din aceeași piele Windsor disponibilă pentru tapițerie, aflat 

pe partea din spate a scaunelor față și dispune de mai multe compartimente pentru păstrarea 

obiectelor mici. Buzunarul de depozitare premium de pe spătarul scaunului dispune, de asemenea, 

de o căptușeală moale și de capse magnetice.

280 € 0,1 7 € 288 €

VPLVS0176 Cutie frigorifica

Compartiment răcit/încălzit cotieră centrală . Acest compartiment util pentru băuturi și alimente 

este ideal la drum lung; poate fi utilizat, de asemenea, pe post de cotieră centrală spate și este 

îmbrăcat în piele.

420 € 0,1 7 € 428 €

VPLVS0164 Suport ipad 1 Permite fixarea sigură a unui iPad. Îndreptat spre scaunele din spate, cu fixare pe tijele tetierei. 50 € 0,1 7 € 58 €
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VPLVS0165 Suport ipad 2
Compatibil cu iPad din generația a 2-a, a 3-a și a 4-a. Incompatibil cu iPad Air sau iPad Mini.

Permite fixarea sigură a unui iPad. Îndreptat spre scaunele din spate, cu fixare pe tijele tetierei.
173 € 0,1 7 € 180 €

VPLCS0299 Grilaj portbagaj

Plasa de separare este proiectată pentru a preveni proiectarea bagajelor în habitaclu. Dispune de o 

trapă pentru schiuri utilă, care permite transportul unor obiecte mai lungi, dacă scaunele din spate 

dispun la rândul lor de trapă pentru schiuri. Designul plasei de separare a fost optimizat pentru a 

permite înclinarea rândului 2 de scaune. Compatibilă cu covorașul din cauciuc pentru portbagaj 

(VPLCS0279) și cu o cuvă de protecție portbagaj (VPLCS0268).

427 € 1,0 74 € 501 €

VPLCS0300 Grilaj superior portbagaj

Plasa de separare este proiectată pentru a preveni proiectarea bagajelor în habitaclu. Designul 

plasei de separare a fost optimizat pentru a permite înclinarea rândului 2 de scaune.

Compatibilă cu covorașul din cauciuc pentru portbagaj (VPLCS0279) și cu o cuvă de protecție 

portbagaj (VPLCS0268).

383 € 1,0 74 € 457 €

VPLCS0301 Grilaj separator

Plasa de separare este proiectată pentru a preveni proiectarea bagajelor în habitaclu. Dispune de o 

trapă utila pentru schiuri, care permite transportul unor obiecte mai lungi, dacă scaunele din spate 

dispun la rândul lor de trapă pentru schiuri. Designul plasei de separare a fost optimizat pentru a 

permite înclinarea rândului 2 de scaune. Compatibilă cu covorașul din cauciuc pentru portbagaj 

(VPLCS0279) și cu o cuvă de protecție portbagaj (VPLCS0268).

303 € 0,2 15 € 318 €

VPLCS0279 Covor cauciuc portbagaj

Covoraș impermeabil din cauciuc, care protejează mocheta portbagajului împotriva murdăriei. Este 

disponibilă și o extensie covoraș din cauciuc, pentru protejarea părții din spate a scaunelor spate, 

atunci când acestea sunt rabatate – cod reper: VPLCS0273.

193 € 0,1 7 € 200 €

VPLCS0273 Extensie covor cauciuc portbagaj

Această extensie impermeabilă a covorașului acoperă partea din spate a scaunelor spate, atunci 

când acestea sunt rabatate. Disponibilă împreună cu covoraș portbagaj - cauciuc - cod reper: 

VPLCS0279.

88 € 0,1 7 € 95 €

VPLCS0274 Covor protectie portbagaj
Cuva protectie portbagaj. Această cuvă asigură o protecție superioară împotriva murdăriei și 

umezelii, pentru podea, mocheta de pe podea și părțile laterale ale portbagajului.
204 € 0,1 7 € 211 €

VPLCS0268 Covor protectie portbagaj

Cuvă protecție portbagaj (plasă de separare). Această cuvă asigură o protecție superioară împotriva 

murdăriei și umezelii, pentru podea, mocheta de pe podea și părțile laterale ale portbagajului.  

Compatibilă cu grilajul portbagaj.

204 € 0,1 7 € 211 €

VPLCS0282LAA Set covorase mocheta - lunar Covorașe din mochetă, cu o densitate de 2.050 g/m2, au spatele impermeabil. 82 € 0,1 7 € 89 €

VPLCS0282PVJ Set covorase mocheta - ebony Covorașe din mochetă, cu o densitate de 2.050 g/m2, au spatele impermeabil. 82 € 0,1 7 € 89 €

VPLCS0515 Set covorase cauciuc Covorașele din cauciuc asigură protecția împotriva murdăririi. 121 € 0,1 7 € 128 €

VPLCS0280 Covoras cauciuc rand 3 Covorașele din cauciuc asigură protecția împotriva murdăririi. 65 € 0,1 7 € 72 €

VPLCS0286LAA
Ornamente iluminate praguri fata 

lunar

Ornamente praguri montate la dealer, cu siglă Discovery iluminată. Disponibile pereche, pentru 

șofer și pasager, pentru o primire călduroasă în habitaclu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
136 € 0,1 7 € 143 €

VPLCS0286PVJ
Ornamente iluminate praguri fata 

ebony

Ornamente praguri montate la dealer, cu siglă Discovery iluminată. Disponibile pereche, pentru 

șofer și pasager, pentru o primire călduroasă în habitaclu. 
136 € 0,1 7 € 143 €

VPLCS0287LAA
Ornament iluminat portbagaj 

lunar

Ornament margine portbagaj. Fabricat din inox lustruit, protejează marginea de încărcare în timpul 

încărcării și descărcării.
228 € 0,1 7 € 235 €

VPLCS0287PVJ
Ornament iluminat portbagaj 

ebony

Ornament margine portbagaj. Fabricat din inox lustruit, protejează marginea de încărcare în timpul 

încărcării și descărcării.
220 € 0,1 7 € 228 €

VPLVS0187MMU Padele schimbare viteze argintii

Completați aspectul și funcționalitatea volanului cu padelele premium, fabricate din aluminiu. 

Padelele schimbătorului de viteze sunt prelucrate perfect, anodizate și lustruite manual, pentru a 

oferi o rezistență la uzură deosebită și o finisare premium.

153 € 0,1 7 € 160 €

VPLVS0187CAY Padele schimbare viteze rosii

Completați aspectul și funcționalitatea volanului cu padelele premium, fabricate din aluminiu. 

Padelele schimbătorului de viteze sunt prelucrate perfect, anodizate și lustruite manual, pentru a 

oferi o rezistență la uzură deosebită și o finisare premium.

531 € 0,1 7 € 538 €

VPLHS0044
Set ornamente pedale, cutie 

automata

Set ornamente pedale cutie automata. Pedalele din inox sunt lucioase și dispun de prinderi 

ascunse, pentru o finisare perfectă.
144 € 0,1 7 € 152 €
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VPLHS0045 Set ornamente pedale
Set ornamente pedale cutie manuala. Pedalele din inox sunt lucioase și dispun de prinderi ascunse, 

pentru o finisare perfectă.
204 € 0,1 7 € 212 €

VPLVS0178 Ornament
Suport pentru picior, inox - LHD. Suportul pentru picior completează pedalierul sport, este fabricat 

din inox și dispune de un finisaj satinat.
82 € 0,1 7 € 89 €

VPLCR0137
Bare longitudinale argintii, pt. 

plafon panoramic

Barele de longitudinale facilitează montarea barelor transversale. Punctele de poziționare 

prestabilite asigură fixarea în poziție optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii 

distribuției greutății și dinamicii. Sarcină utilă maximă 75 kg.**

Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare.

**Sarcina utilă maximă este egală cu sarcina admisă a accesoriului montat pe plafon.

641 € 0,8 56 € 697 €

VPLCR0136
Bare longitudinale negre pt. 

plafon panoramic

Barele longitudinale facilitează montarea barelor transversale. Punctele de poziționare prestabilite 

asigură fixarea în poziție optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției 

greutății și dinamicii. Sarcină utilă maximă 75 kg.**

Barele de longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor 

Land Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare.

**Sarcina utilă maximă este egală cu sarcina admisă a accesoriului montat pe plafon.

721 € 0,8 56 € 777 €

VPLCR0132 Bare longitudinale negre

Barele longitudinale facilitează montarea barelor transversale. Punctele de poziționare prestabilite 

asigură fixarea în poziție optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției 

greutății și dinamicii. Sarcină utilă maximă 75 kg.**

Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare.

Vehiculele cu plafon fix necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat 

și în aceeași culoare cu barele longitudinale. Cod reper negru – VPLCR0134.                                                                                                                                                                             

**Sarcina utilă maximă este egală cu sarcina admisă a accesoriului montat pe plafon.

748 € 0,5 37 € 785 €

VPLCR0133 Bare longitudinale argintii

Barele longitudinalefacilitează montarea barelor transversale. Punctele de poziționare prestabilite 

asigură fixarea în poziție optimă a barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției 

greutății și dinamicii. Sarcină utilă maximă 75 kg.**

Barele longitudinaleși barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele amplasate deasupra antenei pentru satelit montate pe plafon să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare.

Vehiculele cu plafon fix necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat 

și în aceeași culoare cu barele longitudinale. Cod reper argintiu – VPLCR0135  **Sarcina utilă 

maximă este egală cu sarcina admisă a accesoriului montat pe plafon.

659 € 0,5 37 € 696 €

VPLCR0134
Ornamente bare longitudinale 

negre

Vehiculele cu plafon fix necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat 

și în aceeași culoare cu barele longitudinale
303 € 0 0 € 303 €
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VPLCR0135
Ornamente bare longitudinale 

argintii

Vehiculele cu plafon fix necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat 

și în aceeași culoare cu barele longitudinale
303 € 0 0 € 303 €

VPLCR0131 Set bare transversale

Forma în T a șinelor utilizează întreaga lungime a barelor și asigură spațiul necesar montării mai 

multor accesorii. Profilul aerodinamic minimizează rezistența la înaintare și zgomotul. 

Barele longitudinale sunt disponibile separat.

338 € 0,4 30 € 368 €

VPLWR0100
Cutie portbagaj schiuri (large 

sports roof box)

Dispune de un sistem de montare rapidă, pentru o fixare ușoară și sigură. Permite transportul a 

până la 4 perechi de schiuri sau 5 snowboarduri. Volum 430 litri. Sarcină utilă 75kg**.

Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare. **Sarcina utilă maximă este egală cu sarcina admisă a 

accesoriului montat pe plafon.

1.058 € 0,1 7 € 1.065 €

VPLVR0061
Cutie portbagaj schiuri (sports 

roof box)

Design fin, aerodinamic, culoare negru lucios.  Poate fi montată pe orice parte a vehiculului, în 

vederea deschiderii spre bordură.  Sistem de fixare încorporat, pentru schiuri sau alte obiecte lungi. 

Cu încuietoare, pentru securitate. Volum 320 litri. Sarcină utilă 75kg**.

Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare. **Sarcina utilă maximă este egală cu sarcina admisă a 

accesoriului montat pe plafon.

800 € 0,1 7 € 808 €

VPLVR0062
Cutie portbagaj (luggage roof 

box)

Cutia portbagaj de plafon de culoare negru lucios se poate deschide de pe ambele părți și include 

un suport solid pentru montarea ușoară și rapidă pe barele transversale. Cu încuietoare, pentru 

securitate.  Volum 410 litri. Sarcină utilă 75kg**.

Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare. **Sarcina utilă maximă este egală cu sarcina admisă a 

accesoriului montat pe plafon.

613 € 0,1 7 € 620 €

LR006849 Dispozitiv transport schiuri

Permite transportul a patru perechi de schiuri sau două snowboard-uri.  Cu încuietoare, pentru 

securitate. Sarcină utilă maximă 36kg.

Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare.

233 € 0,1 7 € 241 €

VPLGR0107 Dispozitiv transport placa surf

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

suport multifuncțional blocabil pentru transportul catargului, ramelor sau vâslelor. Se înclină 

pentru a ajuta la încărcare/descărcare.  Sarcină utilă 45kg**. 

Barele longitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, să afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare. **Sarcina utilă maximă este egală cu sarcina admisă a 

accesoriului montat pe plafon.

401 € 0,1 7 € 408 €
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VPLWR0099 Dispozitiv transport canoe

Suport accesorii sporturi nautice - 2 caiace . Barele longitudinale și barele transversale sunt 

necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon.

Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, sa afecteze 

calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze negativ sistemul audio și de navigație 

prin satelit, dacă există în dotare.

109 € 0,1 7 € 116 €

VPLRR0159 Portbagaj

Sistem de amarare flexibil, care permite transportul bagajelor pe plafon.  Sarcină utilă 75kg**. 

Barele logitudinale și barele transversale sunt necesare pentru utilizarea tuturor accesoriilor Land 

Rover cu montare pe plafon. Este posibil ca obiectele montate pe plafon, amplasate deasupra 

antenei pentru satelit, să afecteze calitatea semnalului recepționat de vehicul și să influențeze 

negativ sistemul audio și de navigație prin satelit, dacă există în dotare.

**Sarcina utilă maximă este egală cu sarcina admisă a accesoriului montat pe plafon.

573 € 0,9 67 € 640 €

VPLFR0091 Suport bicicleta

Barele longitudinale și barele transversale permit montarea a două suporturi pentru biciclete. 

Suport pentru biciclete blocabil, proiectat pentru transportul unei singure biciclete, maximum 20 

kg.

Barele longitudinale (de culoare neagră sau argintie) și barele transversale sunt necesare pentru 

utilizarea tuturor accesoriilor Land Rover cu montare pe plafon. Este posibil ca obiectele montate 

pe plafon, amplasate deasupra antenei pentru satelit, să afecteze calitatea semnalului recepționat 

de vehicul și să influențeze sistemul audio și de navigație prin satelit, dacă există în dotare. 

La montarea barelor longitudinale (de culoare neagră sau argintie) este necesară utilizarea 

capetelor de finisaj.

179 € 0,1 7 € 187 €

VPLVR0067 Suport transport 2 biciclete

Suport biciclete, montat pe carligul de remorcare. Cu sistem de eliberare rapidă, pentru o utilizare 

ușoară și încuietoare, pentru securitate. Trebuie comandat împreună cu deflectorul de căldură 

VPLWR0124

673 € 0,1 7 € 680 €

VPLVR0069 Suport transport 3 biciclete

Suport biciclete, montat pe carligul de remorcare. Cu sistem de eliberare rapidă, pentru o utilizare 

ușoară și încuietoare, pentru securitate. Trebuie comandat împreună cu deflectorul de căldură 

VPLWR0124

793 € 0,1 7 € 800 €

VPLWR0124 Protectie suport 2&3 biciclete
Deflector de căldură. Necesar pentru suportul pentru 2/3 biciclete, montat pe carligul de 

remorcare. 
72 € 0,1 7 € 79 €

VPLCT0140 Ansamblu carlig remorca
Carligul de remorcare fix permite tractarea unei remorci cu o masă maximă de 2.500 kg. Poate fi 

montat pe modelele cu 5 locuri sau cu 5 +2 locuri, fără roată de rezervă.                                                                                                                                                                     
670 € 2,5 185 € 855 €

VPLCT0142 Ansamblu carlig remorca
Carligul de remorcare fix permite tractarea unei remorci cu o masă maximă de 2.500 kg. Compatibil 

cu modelele cu 5 + 2 locuri și roată de rezervă compactă.                                                                                                                                                                           
230 € 2,5 185 € 415 €

VPLCT0147
Carlig remorca cu demontare 

rapida

Carlig de remorcare detașabil, comod și ușor de folosit, asigură un aspect fără întreruperi, atunci 

când nu este utilizat. Poate fi montat pe modelele cu 5 locuri sau cu 5 +2 locuri, fără roată de 

rezervă.   

*Masă totală maximă autorizată remorcă de 2.500 kg și 2.200 kg pentru 5 + 2 locuri (masa depinde 

de variantele de motor și de transmisie și de numărul de locuri).

1.058 € 1,7 126 € 1.184 €

VPLCT0148
Carlig remorca cu demontare 

rapida

Carlig de remorcare detașabil, comod și ușor de folosit, asigură un aspect fără întreruperi, atunci 

când nu este utilizat. Compatibil cu modelele cu 5 + 2 locuri și roată de rezervă compactă.   

*Masă totală maximă autorizată remorcă de 2.500 kg și 2.200 kg pentru 5 + 2 locuri (masa depinde 

de variantele de motor și de transmisie și de numărul de locuri).                                                                           

1.058 € 1,7 126 € 1.184 €

VPLCT0182 Priza remorca 13 pini

Permite alimentarea electrică a întregului sistem de iluminare spate și a echipamentelor interioare 

ale remorcii.                                                                                                                                                                              

*Rețineți: aceste accesorii nu sunt compatibile cu rulote, remorci sau plăci de iluminare prevăzute 

cu lămpi LED, montate în spate.

183 € 0,1 7 € 191 €
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VPLCT0132 vezi VPLCT0182 187 € 0 € 187 €

VPLCT0185 Priza remorca

Priză remorca - 13 pini (5 + 2 locuri, cu roată de rezervă) . Permite alimentarea electrică a întregului 

sistem de iluminare spate și a echipamentelor interioare ale remorcii. Compatibil cu modelele cu 5 

+ 2 locuri și roată de rezervă compactă.   

*Rețineți: aceste accesorii nu sunt compatibile cu rulote, remorci sau plăci de iluminare prevăzute 

cu lămpi LED, montate în spate.

175 € 0,1 7 € 182 €

VPLCT0155 vezi VPLCT0185 187 € 0 € 187 €

LR073511 Janta 17" Janta 17" 10 spoke Style 105 465 € 1,5 111 € 576 €

LR066480 vezi LR073511 466 € 1,5 111 € 577 €

LR073512 Janta 17" 17" 5 SPOKE STYLE 522 466 € 1,5 111 € 577 €

LR067423 vezi LR073512 466 € 1,5 111 € 577 €

LR060854 Janta 18" 18" 9 SPLIT SPOKE STYLE 109 580 € 1,5 111 € 691 €

LR073533 Janta 18" 18" 5 SPLIT SPOKE STYLE 511 592 € 1,5 111 € 703 €

LR067395 vezi LR073533 592 € 1,5 111 € 703 €

LR076243 Janta 18" 18" 5 SPLIT SPOKE STYLE 511 WITH SATIN DARK GREY FINISH 592 € 1,5 111 € 703 €

LR067582 Janta 19" 19" 5 SPLIT SPOKE STYLE 521 711 € 1,5 111 € 822 €

LR064196 Janta 19" 19" 5 SPLIT SPOKE STYLE 521 WITH GLOSS BLACK FINISH 743 € 1,5 111 € 854 €

LR073532 Janta 19" 19" 9 SPOKE STYLE 902 711 € 1,5 111 € 822 €

LR066916 vezi LR073532 711 € 1,5 111 € 822 €

LR073513 Janta 20" 20" 5 SPLIT SPOKE STYLE 511 925 € 1,5 111 € 1.036 €

LR067424 vezi LR073513 925 € 0 € 925 €

LR074095 Janta aliaj 20" 20" 5 SPLIT SPOKE STYLE 511 WITH GLOSS BLACK FINISH 955 € 1,5 111 € 1.066 €

LR064197 vezi  LR074095 955 € 1,5 111 € 1.066 €

VPLCP0203 Set aparatori noroi fata Apărătorile de noroi protejează împotriva împroșcării și asigură protecția suprafețelor vopsite. 29 € 0,6 44 € 73 €

VPLCP0204 Set aparatori noroi spate
Apărătorile de noroi protejează împotriva împroșcării și asigură protecția suprafețelor vopsite. 

Compatibile cu modelele cu 5 locuri.
29 € 0,3 22 € 51 €

VPLCP0277 Set aparatori noroi spate
Apărătorile de noroi protejează împotriva împroșcării și asigură protecția suprafețelor vopsite. 

Compatibile cu modelele cu 5+2 locuri.
96 € 0,3 22 € 118 €

VPLVW0077 Manometru presiune anvelope

Duză rotativă 360 de grade, pentru localizarea valvei anvelopei. Lampă LED, pentru localizarea 

valvei anvelopei. Indicator de măsurare a grosimii profilului, pentru a vedea uzura anvelopelor. 

Gradat în psi, bar, kpa, Kg/Cm2, scară 0 - 99 psi/0 - 7 bari.

18 € 0 0 € 18 €

LR027560 Set capace valva
Îmbunătățiți aspectul jantelor din aliaj ușor.

Set de 4 capace de valvă, cu sigla Land Rover.
32 € 0,1 7 € 40 €

LR027664 Set capace valva
Îmbunătățiți aspectul jantelor din aliaj ușor.

Set de 4 capace de valvă, cu sigla Union Jack.
33 € 0,1 7 € 40 €

LR027666 Set capace valva
Îmbunătățiți aspectul jantelor din aliaj ușor.

Set de 4 capace de valvă, cu sigla Black Union Jack.
33 € 0,1 7 € 40 €

VPLSW0066 Solutie curatat jante, 500ml

Soluție Autoglym de curățat jantele din aliaj ușor, spray aerosol de 500 ml. Formulă specială 

Autoglym pentru vehiculele Land Rover. Îndepărtează praful de frână și murdăria și mențin jantele 

din aliaj ușor, ca noi.

16 € 0 0 € 16 €

LR069900
Land rover centre caps - satin 

silver
13 € 0,1 7 € 20 €

LR051541 vezi LR069900 11 € 0,1 7 € 18 €

VPLVW0070 Black wheel nuts 297 € 0,1 7 € 305 €

VPLVW0072 Locking wheel nuts - gloss black 141 € 0,1 7 € 148 €

VPLVW0073 Sistem aderenta zapada
Pentru utilizare pe drumuri acoperite de zăpadă.

Ajutor pentru tracțiune destinat vehiculelor cu tracțiune pe față sau integrală.
128 € 0,3 22 € 150 €
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VPLAW0080 Set tractiune zapada

Sistemul de tracțiune pe zăpadă este proiectat pentru a asigura o direcție și un control al frânelor 

îmbunătățite pe zăpadă și pe gheață, atunci când echipează roțile din față. Cu montare ușoară, 

fabricate din oțel călit, galvanizat, de înaltă calitate, lanțurile sunt furnizate într-o geantă de 

transport robustă, din vinil, unde pot fi depozitate dacă nu sunt utilizate. Disponibil numai pentru 

anvelope 225/65R17. Numai pentru roțile din față. Jante 17".

721 € 0,5 37 € 758 €

LR005737 vezi VPLAW0080 723 € 0,5 37 € 760 €

VPLSW0079 Set tractiune zapada

Sistemul de tracțiune pe zăpadă este proiectat pentru a asigura o direcție și un control al frânelor 

îmbunătățite pe zăpadă și pe gheață, atunci când echipează roțile din față. Cu montare ușoară, 

fabricate din oțel călit, galvanizat, de înaltă calitate, lanțurile sunt furnizate într-o geantă de 

transport robustă, din vinil, unde pot fi depozitate dacă nu sunt utilizate. Pentru anvelope 235/60 

R18, 235/55 R19 și 254/45 R20. Numai pentru roțile din față. Jante 18"-20".

723 € 0,5 37 € 760 €

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.


