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VPLGB0103 Set grile usi dark atlas Prize aer laterale - Dark Atlas 464 € 0,2 15 € 479 €

VPLGB0073 Set capace oglinda cromate Set capace oglinda cromate 249 € 0,3 22 € 271 €

VPLGB0102 Set capace oglinda dark atlas Set capace oglinda dark atlas 73 € 0,3 22 € 95 €

VPLGB0105
Set bandouri bara spate dark 

atlas
Ornamente exterioare - bară spate Dark Atlas 88 € 0,2 15 € 102 €

VPLGB0106 Set bandouri usi dark atlas Ornamente exterioare - protecții uși Dark Atlas, ornamente Dark Atlas 82 € 0,3 22 € 104 €

VPLGB0122 Set ornamente bara fata Ornamente exterioare - bară față Dark Atlas 130 € 1,5 111 € 241 €

VPLGP0100 Tuburi protectie laterala

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

vehiculului.

Notă - montarea tuburilor de protectie laterala  poate limita capacitățile vehiculului în teren 

accidentat

1.067 € 2,4 178 € 1.245 €

VPLGP0226 Set trepte laterale fixe - swb

- Asigură un acces ușor în habitaclu.

- Îmbunătățește accesul la plafon.

- Designul se remarcă prin sigla Range Rover ștanțată și finisarea exterioară cromată, în acord cu 

celelalte detalii stilistice ale caroseriei.

- Ornament margine din aluminiu anodizat, lucios.

Montarea scărilor laterale poate limita capacitățile vehiculului în teren accidentat.

Disponibilă numai pentru modelele cu ampatament scurt.

Compatibilă cu funcția de detectare adâncime vad, începând cu an model 2015.  Actualizările 

software-ului vehiculului asigură compatibilitatea pentru modelele anterioare.

1.224 € 2,7 200 € 1.424 €

VPLGP0114 vezi VPLGP0226 1.201 € 0 0 € 1.201 €

VPLGP0316 Treapta laterala dreapta 

Echipament opțional premium, care asigură un acces ușor în habitaclu și la spațiul de depozitare de 

pe plafon, cu extindere automată și un design discret, care accentuează detaliile stilistice ale 

caroseriei.

- Se extind automat la deschiderea ușii sau la acționarea telecomenzii.

- Designul discret, cu protecție dedicată pentru aripă, asigură retractarea completă a scărilor sub 

praguri.

- Extinderea este sensibilă la obstrucții, iar scările nu se extind în teren accidentat sau dacă este 

cuplat reductorul.

- Modul automat poate fi anulat pentru a permite accesul la plafon atunci când ușile sunt închise.

- Cu dungă din inox lucios pe toată lungimea și siglă Range Rover inscripționată cu laser.

- Durată de extindere aprox. 1,5 secunde.

- Sistemul complet include scările, butoanele, ECU, cablajul, protecțiile pentru aripile față și toate 

prinderile necesare.

- Protecțiile pentru aripi asigură un aspect exterior integrat, discret al scărilor exterioare 

retractabile electric. În locul acestora pot fi montate apărători de noroi față.

643 € 0 0 € 643 €

VPLGP0317 Treapta laterala stanga 631 € 0 0 € 631 €

VPLGP0249 Kit montaj treapta dreapta 813 € 0 0 € 813 €

VPLGP0248 Kit montaj treapta stanga 813 € 0 0 € 813 €

VPLGT0204
Modul control trepte retractabile - 

swb
529 € 0 0 € 529 €

VPLGP0134 Set ornamente aripi fata - swb 57 € 0 0 € 57 €

VPLGP0290
Cablaj electric trepte retractabile - 

swb
212 € 0 0 € 212 €
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VPLGP0336 Treapta laterala dreapta 

Aceste trepte elegante și practice asigură intrarea și ieșirea ușoare în/din vehicul. Se rabatează 

perfect sub praguri și se extind automat imediat, la deschiderea ușii sau dacă sunt activate de la 

cheie. Se rabatează apoi automat la închiderea ușii. Scările laterale sunt sensibile la obstrucții și nu 

se extind în teren accidentat sau dacă este cuplat reductorul. Modul automat poate fi anulat, 

pentru a permite accesul la plafon atunci când ușile sunt închise. Scările laterale rabatabile sunt 

compatibile cu apărătorile de noroi față, sunt finisate în inox și au inscripționate cu laser sigla 

Range Rover. Disponibile pentru LWB.

746 € 0 0 € 746 €

VPLGP0335 Treapta laterala stanga 746 € 0 0 € 746 €

VPLGP0345 Kit montaj treapta dreapta 951 € 0 0 € 951 €

VPLGP0275 Kit montaj treapta stanga 951 € 0 0 € 951 €

VPLGP0134 Set ornamente aripi fata 57 € 0 0 € 57 €

VPLGP0291 Cablaj electric 212 € 0 0 € 212 €

VPLGT0204 Modul control trepte 529 € 0 0 € 529 €

VPLGR0079
Set bare longitudinale negre 

(plafon panoramic)  - swb

Barele longitudinale au o sarcină maximă admisă de 100 kg (fără greutatea barelor 

transversale/echipamentelor de transport).  

 - Dispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție optimă a 

barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.   

 - Necesită utilizarea capetelor pentru barele longitudinale, disponibile separat și în aceeași culoare 

cu barele longitudinale.

762 € 0,8 59 € 821 €

VPLGR0097
Suporti finisaj negru (plafon 

panoramic) - SWB

Capete bare longitudinale - negre (plafon panoramic) - necesare pentru montarea barelor 

longitudinale
321 € 0 0 € 321 €

VPLGR0095
Suporti finisaj negru (plafon 

standard) -SWB

Capete bare longitudinale - negre (plafon standard)                                                                       - Pentru 

montare sunt necesare barele longitudinale
234 € 0 0 € 234 €

VPLGR0078
Set bare longitudinale argintii  - 

SWB

Barele longitudinale au o sarcină maximă admisă de 100 kg (fără greutatea barelor 

transversale/echipamentelor de transport).  

 - Dispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție optimă a 

barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.   

 - Necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat și în aceeași culoare 

cu barele longitudinale.

762 € 0,8 59 € 821 €

VPLGR0094
Suporti finisaj argintiu (plafon 

standard)   - SWB

 Capete bare longitudinale - argintii (plafon standard)                                                                      - 

Pentru montare sunt necesare barele longitudinale
145 € 0 0 € 145 €

VPLGR0098
Suporti finisaj argintiu (plafon 

panoramic) - SWB

Capete bare longitudinale - argintii (plafon panoramic)                                                                       -

Pentru montare sunt necesare barele longitudinale
321 € 0 0 € 321 €

VPLGR0112
Set bare longitudinale negre   - 

LWB

Barele longitudinale au o sarcină maximă admisă de 100 kg (fără greutatea barelor 

transversale/echipamentelor de transport).  

 - Dispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție optimă a 

barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.   

 - Necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat și în aceeași culoare 

cu barele longitudinale.

1.330 € 0,8 59 € 1.389 €

VPLGR0113 Suporti finisaj negru  - LWB
Capete bare longitudinale - negre                                                 - necesare pentru montarea barelor 

logitudinale negre - LWB
380 € 0 0 € 380 €
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VPLGR0110
Set bare longitudinale argintii  - 

LWB

- barele longitudinale au o sarcină maximă admisă de 100 kg (fără greutatea barelor 

transversale/echipamentelor de transport).  

 - Dispun de orificii/știfturi de poziționare prestabilite, care asigură fixarea în poziție optimă a 

barelor transversale, în vederea îmbunătățirii distribuției greutății și dinamicii.   

 - Necesită utilizarea capetelor pentru bare longitudinale, disponibile separat și în aceeași culoare 

cu barele longitudinale.

1.330 € 0,8 59 € 1.389 €

VPLGR0111 Suporti finisaj argintiu  - LWB 
 Capete bare longitudinale - argintii                                                                                          - Necesar 

pentru montarea barelor longitudinale LWB
277 € 0 0 € 277 €

VPLGR0107 Kit 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.  Dispune de chingi blocabile și suporți din cauciuc, pentru a 

păstra o distribuție optimă a greutății și a proteja caiacul și vehiculul împotriva 

zgârieturilor/loviturilor.

Sarcină maximă admisă 45 kg

401 € 0,2 15 € 416 €

VPLVR0061
Cutie portbagaj schiuri (sports 

roof box)

Cutie portbagaj de plafon sport, cu o capacitate de 320 de litri

Design discret, aerodinamic
800 € 0,1 7 € 808 €

VPLWR0100
Cutie portbagaj schiuri (large 

sports roof box)

Volum 430 litri

- Lungime maxima a schiurilor 205 cm                                                                                            - 

Capacitate de incarcare schiuri : 8                                                                                                                 - 

Capacitate de incarcare snowboard : 5-6

1.058 € 0,1 7 € 1.065 €

VPLVR0062 Cutie portbagaj (luggage box)

Volum 410 litri, sarcină maximă admisă 75 kg

- Dimensiuni exterioare: 1.750mm lungime, 820mm lățime, 450mm înălțime.

- Suport solid, pentru montarea ușoară și rapidă pe barele transversale. 

613 € 0,1 7 € 620 €

VPLRR0159 Portbagaj (luggage carrier) Sistem de amarare flexibil, cu o sarcină maximă admisă de 75 kg. 573 € 0,1 7 € 581 €

LR006849
Dispozitiv transport 

schiuri/snowboard

Suport pentru schiuri/snowboard, blocabil, pentru transportul a 4 perechi de schiuri sau 2 

snowboard-uri. 

 - Cu șine de culisare, pentru o încărcare ușoară. 

 - Sarcină maximă admisă 60 kg. 

233 € 0,1 7 € 241 €

VPLGS0166 Geanta schiuri

Geantă pentru schiuri/snowboard, cu inscripția Land Rover.Permite transportul a două perechi de 

schiuri și bețele aferente, cu o lungime maximă de 180 cm

Fabricată din poliester 600D rezistent

Include mânere pentru umăr amovibile

165 € 0 0 € 165 €

CAR500010 Chinga asigurare bagaje - 5m Chingă cu clichet utilă, pentru fixarea bagajelor la utilizarea portbagajului de plafon 7 € 0 0 € 7 €

VUB503160 Inele suplimentare portbagaj
Cârligele de amarare asigură o soluție de fixare flexibilă la utilizarea barelor transversale și a barelor 

longitudinale
135 € 0 0 € 135 €

VPLGR0102 Set bare transversale

Bare elegante și durabile, din aluminiu cu finisaj lucios 

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

multor accesorii.

Designul aerodinamic minimizează zgomotul la vânt și rezistența la înaintare

Necesare pentru montarea tuturor accesoriilor cu montare pe plafon

497 € 0,4 30 € 526 €

VPLGR0081 vezi VPLGR0102 497 € 0 0 € 497 €
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VPLVR0067 Suport transport 2 biciclete

Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractate, versiune pentru 2 sau 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.  Sarcină utilă max. 40 

kg - suport pentru 2 biciclete. 

Versiuni diferite pentru RHD/LHD

673 € 0,1 7 € 680 €

VPLVR0069 Suport transport 3 biciclete

 Suport pentru biciclete montat pe cârligul de tractate, versiune pentru 2 sau 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.  Sarcină utilă max. 

40 kg - suport pentru 2 biciclete. 

 - Versiuni diferite pentru RHD/LHD

793 € 0,1 7 € 800 €

VPLVT0080 Oglinda laterala, remorca
Extensie oglinda tractare - Oglinzi premium pentru tractare, cu o geantă de depozitare 

inscripționată Land Rover.
173 € 0,1 7 € 180 €

VPLGT0073 Priza electrica 13 pini
Necesară pentru alimentarea cu tensiune a stopurilor remorcii

Disponibilă pentru bară de tractare cu extindere sau reglabilă în înălțime
198 € 0,1 7 € 206 €

STC8919AA Chinga tractare

Include geantă de depozitare care poate fi utilizată pe post de steag de avertizare în momentul 

utilizării. 

Sarcină maximă admisă 3.000 kg.

98 € 0 0 € 98 €

VPLGT0117 Carlig remorca retractabil 2.401 € 1,6 118 € 2.519 €

VPLGT0081 vezi VPLGT0117 2.245 € 0 0 € 2.245 €

VPLGB0154 Capac carlig remorca 99 € 0 0 € 99 €

VPLGB0108 vezi VPLGB0154 67 € 0 0 € 67 €

VPLWT0123 Buton actionare carlig retractabil 206 € 0 0 € 206 €

VPLGT0108 vezi VPLWT0123 202 € 0 0 € 202 €

LR090834 Scut armatura carlig
Necesare pentru montarea armăturii pentru bara de tractare VPLGT0083 și armăturii și barei de 

tractare reglabile pe înălțime VPLGT0082.
70 € 0 0 € 70 €

LR056299 vezi LR090834 53 € 0 0 € 53 €

LR056299 Capac orificiu carlig 53 € 0 0 € 53 €

STC8153 Grup lumini suport bicicleta Placă de iluminare, utilă la tractare 93 € 0,1 7 € 100 €

VPLGT0082 Armatura carlig remorca reglabil 1.013 € 1,3 96 € 1.109 €

VPLGT0097 Element montaj armatura 28 € 0 0 € 28 €

VPLGT0109 vezi VPLGT0152 312 € 0 0 € 312 €

VPLGT0152 vezi vVPLGTt0216 312 € 0 0 € 312 €

VPLGT0216 Cablaj electric carlig retractabil 301 € 0 0 € 301 €

VPLHT0060 Adaptor 13 pini - 7 pini 131 € 0 0 € 131 €
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VPLVT0064 Adaptor 13 pini - 7 pini 63 € 0 0 € 63 €

VPLGS0162 Grilaj "cargo"

Plasă de reținere integrală, pentru a preveni proiectarea bagajelor în habitaclu. 

Respectă reglementările CEE-17.

 Dispune de o trapă mică, pentru a permite transportul unor obiecte mai lungi precum schiurile, 

dacă scaunele din spate dispun la rândul lor de trapă pentru schiuri.

Compatibilă cu covorașul din cauciuc pentru portbagaj, cuva de protecție, sistemul de bare 

longitudinale și copertina pentru portbagaj.

Nu este compatibilă cu rândul 2 de scaune Business.

459 € 1,0 74 € 533 €

VPLGS0153 Suport umbrela

Soluție de stocare ergonomică, asigură fixarea unei umbrele mari sub copertina portbagajului.

Cu suport cromat și prindere velcro.

Siglă Range Rover ștanțată pe chingile din piele.

Umbrela este disponibilă separat.

134 € 0,3 22 € 156 €

VPLGS0170 Sine portbagaj
Bare longitudinale în portbagaj, care asigură îmbunătățirea flexibilității de depozitare.

Barele longitudinale din portbagaj permit montarea kitului de fixare bagaje.
409 € 0,5 37 € 446 €

VPLGS0171 Sistem fixare bagaje

Kitul de fixare bagaje asigură o soluție completă și flexibilă de fixare a bagajelor și altor obiecte în 

portbagaj.

Kitul include o tijă telescopică, o chingă flexibilă retractabilă și o geantă pentru transport

233 € 0,5 37 € 270 €

VPLGS0151 vezi VPLGS0260 198 € 0 0 € 198 €

VPLGS0260 Covor cauciuc portbagaj

Covorașul din cauciuc, cu inscripția Range Rover, protejează mocheta portbagajului împotriva 

murdăriei. 

Impermeabilă și aderentă

Cu ornamente lucioase, care îmbunătățesc estetica și se asortează cu covorașele.

Protecția și mocheta pentru portbagaj sunt compatibile cu barele longitudinale din portbagaj

228 € 0,1 7 € 235 €

VPLGS0152 vezi VPLGS0263 224 € 0 0 € 224 €

VPLGS0263 Cuva protectie portbagaj

Covorașul din cauciuc, cu inscripția Range Rover, protejează mocheta portbagajului împotriva 

murdăriei. 

Protecția semirigidă pentru portbagaj dispune de margine înălțată pe trei părți, pentru a proteja 

mochetele de pe părțile laterale.

 Covorașul și cuva dispun de siglă Range Rover lucioasă. 

 * Compatibilă cu barele longitudinale din portbagaj.

243 € 0,1 7 € 251 €

VPLVS0175 Cutie depozitare pliabila
Cutie pliabilă în portbagaj, cu 2 chingi de fixare pe cârligele de amarare. Asigură amararea bagajelor 

în timpul deplasării.
84 € 0 0 € 84 €

VPLGS0150 Set covorase cauciuc Covorașe cauciuc podea - LHD 55 € 0,1 7 € 63 €

VPLGS0254 Set covorase cauciuc rr lwb Disponibile pentru modelele LWB 53 € 0,1 7 € 61 €

VPLVS0164 Suport Ipad 1

Suportul pentru iPad se fixează pe partea din spate a tetierelor scaunelor față. 

 - iPad-ul poate fi montat în poziție orizontală sau verticală.

 - Dispune de sistem cu eliberare rapidă, care permite montarea sau demontarea rapidă și ușoară a 

unui iPad.

 - Designul suportului asigură accesul la toate porturile și comenzile.

 - Cu sigla Land Rover

- VPLVS0165 permite fixarea unui iPad/iPad 2

- VPLVS0165 permite fixarea numai a unui iPad 1

50 € 0,1 7 € 58 €



Cod Denumire Descriere
Pret lista 2021

(EURO fara TVA) 

Manopera 

(h)

Pret montaj 

(Euro fara TVA))

Pret total client 

(Euro fara TVA)

VPLVS0165 Suport ipad 2

Suportul pentru iPad se fixează pe partea din spate a tetierelor scaunelor față. 

 - iPad-ul poate fi montat în poziție orizontală sau verticală.

 - Dispune de sistem cu eliberare rapidă, care permite montarea sau demontarea rapidă și ușoară a 

unui iPad.

 - Designul suportului asigură accesul la toate porturile și comenzile.

 - Cu sigla Land Rover

- Compatibil  cu a doua, treia si a patra generatie de iPad

- Nu este compatibil cu iPad Mini si iPad Air

173 € 0,1 7 € 180 €

VPLGS0154SVA set huse scaune fata, almond

Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei. 

 - Disponibile în culorile Almond și Jet Black. 

 - Nu sunt compatibile cu rândul 2 de scaune Business sau cu scaunele spate reglabile manual

- Se montează ușor și se spală la mașină.

329 € 0,2 15 € 344 €

VPLGS0155SVA
Huse bancheta rabatere 

automata, almond

Huse impermeabile scaune spate - Almond . Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, 

care asigură protecția tapițeriei. 

 - Disponibile în culorile Almond și Jet Black. 

 - Nu sunt compatibile cu rândul 2 de scaune Business sau cu scaunele spate reglabile manual

- Se montează ușor și se spală la mașină.

369 € 0,2 15 € 384 €

VPLGS0154PVJ Set huse scaune fata, ebony

Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care asigură protecția tapițeriei. 

 - Disponibile în culorile Almond și Jet Black. 

 - Nu sunt compatibile cu rândul 2 de scaune Business sau cu scaunele spate reglabile manual

- Se montează ușor și se spală la mașină.

329 € 0,2 15 € 344 €

VPLGS0155PVJ
Huse bancheta rabatere 

automata, ebony

Huse impermeabile scaune spate. Huse impermeabile pentru scaune, foarte rezistente, care 

asigură protecția tapițeriei. 

 - Disponibile în culorile Almond și Jet Black. 

 - Nu sunt compatibile cu rândul 2 de scaune Business sau cu scaunele spate reglabile manual

- Se montează ușor și se spală la mașină.

369 € 0,2 15 € 384 €

LR021589 Autocolant - asistenta remorca
Necesar pentru vehiculele echipate cu sistem de camere video perimetrale, disponibil opțional și 

care include asistență la tractare.
7 € 0 0 € 7 €

VUP100140L Geanta frigorifica
Cu alimentare de la priza de 12 V

Control termostatic al temperaturii.
264 € 0 0 € 264 €

VPLVC0060 Triunghi reflectorizant avarie
Triunghi reflectorizant, pentru utilizare în situații de urgență.

Triunghiul se depozitează în portbagaj.
33 € 0,1 7 € 40 €

LR038817 vezi LR068389 242 € 0 0 € 242 €

LR068389 Casca audio wireless
Oferite suplimentar/ca înlocuitor, pentru vehiculele echipate cu sistem multimedia pentru locurile 

din spate montat din fabrică
321 € 0 0 € 321 €

VPLVS0122 Stingator incendiu cu suport Extinctor de 1 kg, cu suport de fixare pe scaunul din față 141 € 0,3 22 € 163 €

VPLFS0100 vezi VPLMS0007 312 € 0 0 € 312 €

VPLRS0397

Scaun pentru copii, cu tapiterie 

din stofa - grupa 0+ (nastere - 13 

kg)

Pentru copii de la nastere - 13 kg (aprox. de la nastere - 12 -15 luni). Cu sigla Land Rover. Include 

protectie impotriva soarelui/vantului si husa capitonata, care poate fi spalata la masina. Amplasat 

cu spatele, numai pentru locurile exterioare din spate.

Poate fi montat cu ajutorul centurii de siguranta cu prindere in 3 puncte a vehiculului sau sezutului 

scaunului ISOFIX pentru copii VPLRS0396. Copiii sunt mai in siguranta daca ocupa unul dintre 

locurile din spate.

340 € 0,1 7 € 347 €
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VPLRS0398
Scaun pentru copii, cu tapiterie 

din stofa - grupa 0-i (9 - 18 kg)

Pentru copii cu o greutate de 9 - 18 kg (aprox. 9 luni - 4 ani). Cu sigla Land Rover. Amplasat cu fata, 

pe scaunul spate. Husa capitonata, care poate fi spalata la masina. Tetiera si centura reglabile la o 

singura tragere. 

Compatibil cu prinderile ISOFIX. Scaunul pentru copii include sisteme Isofix de fixare directa a 

scaunului pe punctele Isofix de conectare ale vehiculului. Copiii sunt mai in siguranta daca ocupa 

unul dintre locurile din spate.

681 € 0,1 7 € 688 €

VPLRS0399
Scaun pentru copii, cu tapiterie 

din stofa - grupa i-ii (15 - 36 kg)

Pentru copii cu o greutate de 15 - 36 kg (aprox. 4- 12 ani). Cu sigla Land Rover. Amplasat cu fata, pe 

scaunul spate. Husa capitonata, care poate fi spalata la masina. Scaunul reglabil pe inaltime, din 2 

bucati, asigura pozitionarea corespunzatoare a centurii de siguranta. Protectie imbunatatita la 

impact lateral. 

Compatibil cu prinderile ISOFIX. Scaunul pentru copii include sisteme Isofix de fixare directa a 

scaunului pe punctele Isofix de conectare ale vehiculului. Copiii sunt mai in siguranta daca ocupa 

unul dintre locurile din spate.

422 € 0,1 7 € 430 €

VPLRS0396 Scaun pentru copii - sezut isofix
Sezut ISOFIX pentru utilizare cu scaun pentru copii - grupa 0+ (nastere - 13 kg) Copiii sunt mai in 

siguranta daca ocupa unul dintre locurile din spate.
253 € 0,1 7 € 261 €

VPLWS0208
Ornamente praguri iluminate 

"range rover"  - swb

Ornamentele iluminate pentru praguri, cu inscripția Range Rover, sunt disponibile ca set pentru un 

vehicul - pentru varianta SWB
1.029 € 0,6 44 € 1.073 €

VPLGS0261
Set ornamente praguri iluminate 

"range rover"  - lwb

Ornamentele iluminate pentru praguri, cu inscripția Range Rover, sunt disponibile ca set pentru un 

vehicul - pentru varianta LWB
944 € 0,6 44 € 988 €

VPLWS0212
Ornamente personalizate praguri 

fata

Ornamente iluminate pentru praguri fata, cu inscripție ce poate fi personalizata. Sunt disponibile ca 

set pentru un vehicul 
1.098 € 0,6 44 € 1.143 €

VPLGS0262
Ornamente personalizate praguri 

spate lwb

Ornamente iluminate pentru praguri spate, cu inscripție ce poate fi personalizata. Sunt disponibile 

ca set pentru un vehicul - pentru varianta LWB
1.077 € 0,6 44 € 1.121 €

VPLWS0209
Ornamente personalizate praguri 

spate swb

Ornamente iluminate pentru praguri spate, cu inscripție ce poate fi personalizata. Sunt disponibile 

ca set pentru un vehicul - pentru varianta SWB
1.537 € 0,6 44 € 1.582 €

VPLGS0160 Set ornamente pedale Kit pedalier sport - LHD.Fabricate din oțel inoxidabil. 141 € 0,1 7 € 149 €

VPLVS0167 Umeras tetiera Umeraș util, cu fixare pe tijele tetierelor. 57 € 0,1 7 € 65 €

VPLGP0109 Aparatori noroi fata

Apărătorile de noroi sunt un upgrade frecvent și asigură protecția suprafețelor vopsite împotriva 

murdăriei

- Proiectate pentru a completa stilul exteriorului vehiculului.

 - Nu sunt compatibile cu vehiculele cu scări laterale retractabile, care trebuie echipate cu apărători 

de noroi față specifice.

 - Disponibile în perechi.

109 € 0,6 44 € 154 €

VPLGP0110 Aparatori noroi spate Apărători noroi spate 109 € 0,5 37 € 146 €

VPLGP0111 Aparatori noroi fata Apărători noroi față - pentru trepte laterale retractabile 109 € 0,6 44 € 154 €

VPLGS0263 Cuva protectie portbagaj 243 € 0,1 7 € 251 €

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 spate. 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 235/65 

R19, 255/55 R20, 275/45 R21 și 275/40 R22. Numai pentru roțile din spate. Jante 19"-22".

721 € 0,4 30 € 751 €

LR005737 vezi VPLAW0080 723 € 0 0 € 723 €

LR027560 Set capace valva Capace valvă elegante -  Gamă exclusivă de capace de valvă elegante, cu sigla Land Rover 32 € 0,1 7 € 40 €

LR027663 Set capace valva Capace valvă elegante -  Gamă exclusivă de capace de valvă elegante, cu sigla Range Rover 32 € 0,1 7 € 40 €

LR027664 Set capace valva Capace valvă - Gamă exclusivă de capace de valvă elegante, cu design Union Jack 33 € 0,1 7 € 40 €

LR027666 Set capace valva Capace valvă - Gamă exclusivă de capace de valvă elegante, cu design Black Jack 33 € 0,1 7 € 40 €



Cod Denumire Descriere
Pret lista 2021

(EURO fara TVA) 
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(h)

Pret montaj 
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Pret total client 

(Euro fara TVA)

LR037745 Janta aliaj 20" Jantă 20", aliaj ușor, 5 spițe duble - aluminiu strălucitor (tip B) 925 € 1,5 111 € 1.036 €

LR037746 Janta aliaj 21" Jantă 21", aliaj ușor, 10 spițe - finisaj diamantat (tip E) 1.063 € 1,5 111 € 1.174 €

LR037747 Janta aliaj 22" - swb
Jantă 22", aliaj ușor, 5 spițe duble - aluminiu strălucitor (tip F)

Indisponibilă pentru modelele cu ampatament lung
1.162 € 1,5 111 € 1.273 €

LR038149 Janta aliaj 21" Jantă 22", aliaj ușor, 5 spițe duble - aluminiu strălucitor (tip F) 1.148 € 1,5 111 € 1.259 €

LR038150 Janta aliaj 22"
Jantă 22", aliaj ușor, 7 spițe - aluminiu strălucitor (tip N)

Indisponibilă pentru modelele cu ampatament lung
1.162 € 1,5 111 € 1.273 €

LR039141 Janta aliaj 22"
Jantă Range Rover 22", 7 spițe duble - technical grey lustruit

Indisponibilă pentru modelele cu ampatament lung
1.644 € 1,5 111 € 1.755 €

LR039142 Janta aliaj 20" 20" 5 Split spoke style 502 with shadow chrome finish 987 € 1,5 111 € 1.098 €

VPLSW0066 Solutie curatat jante, 500ml

Formula de înaltă performanță a soluției de curățat jantele este concepută special pentru 

vehiculele Land Rover și permite îndepărtarea depunerilor de praf de frână, fără a afecta 

componentele adiacente ale roților sau sistemului de frânare. Aceasta este singura soluție de 

curățat jantele disponibilă aprobată de JLR, conform cerințelor noastre tehnice exacte. Nu este 

disponibilă în SUA/Canada. Disponibilă în 2 formule de ambalare: spray de 500 ml, destinat vânzării 

către clienți, și bidon de 5 litri, destinat utilizării de către dealeri. A se utiliza împreună cu peria de 

curățat jantele.

16 € 0 0 € 16 €

VPLDW0067 Solutie curatat jante, 5l

Formula de înaltă performanță a soluției de curățat jantele este concepută special pentru 

vehiculele Land Rover și permite îndepărtarea depunerilor de praf de frână, fără a afecta 

componentele adiacente ale roților sau sistemului de frânare. Aceasta este singura soluție de 

curățat jantele disponibilă aprobată de JLR, conform cerințelor noastre tehnice exacte. Nu este 

disponibilă în SUA/Canada. Disponibilă în 2 formule de ambalare: spray de 500 ml, destinat vânzării 

către clienți, și bidon de 5 litri, destinat utilizării de către dealeri. A se utiliza împreună cu peria de 

curățat jantele.

42 € 0 0 € 42 €

VPLCS0319 Trusa medicala Obligatoriu în echiparea vehiculului, pe anumite piețe 33 € 0 0 € 33 €

STC7642 vezi VPLCS0319 71 € 0 0 € 71 €

VPLMS0302 Set retentie bagaje 158 € 0,1 7 € 165 €

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.


