
Nawet w trudnym terenie jazda Range Roverem Velara jest luksusowa i relaksująca, 

m.in. dzięki napędowi na wszystkie koła oraz systemowi Intelligent Driveline Dyna-

mics, które nieustannie optymalizują rozkład momentu obrotowego pomiędzy koła-

mi obu osi, zapewniając znakomite osiągi na każdej nawierzchni. Opcja Wade Sen-

sing monitoruje głębokość przeprawy wodnej, by ostrzec, kiedy zbliży się ona do 

maksymalnej głębokości brodzenia, wynoszącej aż 58 cm.  

Ten opcjonalny system zapewnia wyjątkowe prowadzenie na drodze oraz styczność 

kół z nawierzchnią, nawet w bardzo wyboistym terenie. Ułatwia on też wkładanie 

ciężkich przedmiotów do bagażnika, oferując możliwość regulacji wysokości zawie-

szenia w zakresie +/- 50 mm. Obniżenie zawieszenia o 10 mm podczas jazdy z pręd-

kością powyżej 105 km/h ogranicza opór aerodynamiczny, a tryb Automatic Access 

Height, umożliwia łatwe wsiadanie i wysiadanie z samochodu. 

Nowy Velar łączy DNA Range Rovera i wzornictwo z najwyższej półki. Jego stylizacji 

dynamiki dodaje opadający dach i zwężający się wydłużony tył. Nowa osłona chłod-

nicy w połączeniu z nieprzerwaną linią boczną i wysuwanymi klamkami drzwi definiu-

ją charakterystyczną bryłę luksusowego SUV-a. Całość podkreślają nowe obręcze kół 

o średnicy nawet 22 cali. Nowa wersja Autobiography oprócz bogatego wyposaże-

nia, wyposażona została także w detale w nowym kolorze  Satin Burnished Copper. 

Minimalistyczny projekt wnętrza Range Rovera Velara ogranicza ilość rozpraszają-

cych bodźców i pozwala w sposób ergonomiczny i przyjemny korzystać z nowocze-

snych technologii. Opcjonalny stały lub elektrycznie odsuwany dach panoramiczny 

pozwoli wypełnić wnętrze naturalnym światłem, a system Air Purification Plus zredu-

kuje ilość cząstek PM2,5 i alergenów w powietrzu oraz dzięki jonizacji Nanoe™ i mo-

nitorowaniu stężenia CO2 zadba o dobre samopoczucie kierowcy i pasażerów. 

By zapewnić sobie pełnię relaksu, możesz wybrać system audio MeridianTM Signatu-

re, który dzięki 22 głośnikom, subwooferowi i wzmacniaczowi zapewni wyjątkowe 

wrażenia akustyczne, pozwalając odkryć nowe dźwięki i detale w ulubionych utwo-

rach oraz poczuć koncertową jakość. System jednocześnie aktywnie zredukuje o ok. 

4 dB hałasy dobiegające z zewnątrz, dzięki funkcji Active Road Noise Cancellation. 



Przeprojektowany krój siedzeń dopełniają materiały, w tym wełna od KvadratTM  

z elementami tekstylnymi UltrafabricsTM z nowym wzorem perforacji w kształcie 

diamentowej jodełki. Dostępne są także tapicerki skórzane w kolorach: Cloud, Ca-

raway, Raven Blue i Deep Garnet. Uzupełnieniem są detale w kolorze ciemnego 

chromu oraz elementy ozdobne z anodowanego aluminium lub szlachetnego for-

niru. Do palety lakierów nadwozia dodano kolory: Varesine Blue oraz Zadar Grey. 

W gamie napędów Velara dostępny jest układ „plug-in” (PHEV) wykorzystujący 

benzynowy silnik 2,0 l, akumulator o pojemności zwiększonej do 19,2 kWh i silnik 

elektryczny. Płynnie łączą one swoje siły, przekazując na koła moc systemową 404 

KM. Velar PHEV może pokonać do 64 km w trybie elektrycznym, a następnie być 

ponownie doładowany z gniazdka 230V, ładowarki AC lub DC. Do dyspozycji jest 

także tryb hybrydowy, dający niezwykle duży zasięg. 

Mnóstwo miejsca nad głowami i na nogi oraz opcjonalna elektryczna regulacja 

oparcia i podgrzewanie tylnych siedzeń pozwalają Velarowi oferować luksus limu-

zyn, daleko przewyższając je wszechstronnością. Dostępna czterostrefowa klimaty-

zacja pozwala pasażerom indywidualnie dostosować temperaturę i nawiew. Sie-

dzenia w drugim rzędzie są składane w proporcji 40:20:40, pomagają w tym dźwi-

gnie umieszczone w bagażniku, którego pojemność to aż 748 l (568 l wg VDA). 

„Pływający” ekran dotykowy 11,4” ma o 62% większą powierzchnię niż dotychcza-

sowy górny ekran dotykowy. Nową bezprzewodową ładowarkę ukryto  

w schowku znajdującym się pod minimalistyczną pokrywką w konsoli środkowej. 

Elementy sterujące klimatyzacją, siedzeniami i głośnością są zawsze widoczne na 

ekranie. Wirtualne przyciski zapewniają natychmiastowy dostęp do często używa-

nych elementów, w tym także trybów legendarnego systemu Terrain Response®. 

Obsługę telefonu ułatwiają interfejsy Apple CarPlay® lub Android Auto™. 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien być publikowany w celach marketingowych. Prezentowane elementy wyposażenia mogą 

wymagać dopłaty i być powiązane z innymi opcjami. W celu pozyskania materiałów marketingowych prosimy o indywidualny kontakt z pracownikami 

Inchcape JLR Poland. Szczegóły oferty u dealerów Land Rover. 

Reflektory Pixel LED zawierają po cztery moduły z precyzyjnie kontrolowanymi dio-

dami LED, pozwalającymi zapewnić najlepiej dopasowaną do warunków i kształtu 

drogi wiązkę światła. Adaptacyjne światła drogowe mogą rzucać cienie wokół czte-

rech nadjeżdżających obiektów, unikając oślepiania. Nowe tylne światła LED pod-

kreślają wyrafinowanie dzięki przyciągającej wzrok trójwymiarowej formie i inten-

sywnie czerwonemu światłu oraz światłu „stop” o pełnej szerokości. 


