
Aby zapewnić odpowiednie parametry ekologiczne i wysoką moc, nasze silniki 

Mild Hybrid wykorzystują akumulator do odzyskiwania, przechowywania i po-

nownego wykorzystania energii, która normalnie byłaby tracona podczas zwal-

niania. Technologia ta znalazła zastosowanie w 3-litrowych 6-cylindorwych sil-

nikach wysokoprężnych (249 KM lub 300 KM) i benzynowym (360 KM). Do-

stępny jest także turbodoładowany benzynowy silnik 2.0 o mocy 300 KM. 

Land Rover Discovery to samochód, w którym wygodnie może podróżować 

nawet 7 osób w trzech rzędach podgrzewanych siedzeń. Technologia składa-

nia siedzeń Intelligent Seat Fold umożliwia łatwe skonfigurowanie drugiego  

i trzeciego rzędu w celu uzyskania dużej przestrzeni ładunkowej o pojemności 

ok. 2400 litrów. Przemyślane schowki rozmieszczone po całym wnętrzu pozwa-

lają z łatwością zabrać ze sobą przedmioty o różnych kształtach i rozmiarach. 

System multimedialny Pivi Pro Land Rovera Discovery wyposażony jest w intui-

cyjny interfejs z ekranem dotykowym o przekątnej 11,4 cala, który zapewnia 

większą wydajność i przyjemność z korzystania. Ekran pozwala także wyświe-

tlać obraz z systemu kamer 360º, dzięki czemu można bezpiecznie manewro-

wać, obserwując samochód z różnych perspektyw, „z lotu ptaka” lub skorzystać  

w terenie z funkcji ClearSight Ground View, pokazującej widok na drogę przez 

przezroczysty samochód.   

Konfigurując Twojego Discovery, możesz wybrać czterostrefową klimatyzację, 

a także opcjonalny system jonizacji powietrza w kabinie, poprawiający samo-

poczucie kierowcy i pasażerów dzięki specjalnie zaprojektowanemu filtrowi. 

Usuwa on unoszące się w powietrzu cząsteczki PM2,5 czy alergeny. Latem 

przyda się chłodziarka montowana w konsoli centralnej. Podwójny dach pano-

ramiczny z elektrycznie otwieraną przednią częścią oraz stałą częścią tylną po-

zwoli natomiast cieszyć się widokiem i poczuciem przestrzeni. 

Oprócz ogromnego wnętrza, solidnej konstrukcji i legendarnego napędu na 

cztery koła, Discovery oferuje także wiele rozwiązań, dzięki którym jest gotów 

na każdą przygodę. Uciąg do 3500 kg i system Advanced Tow Assist pozwolą 

na bezpieczne ciągnięcie dużej przyczepy. System Hill Descent Control ułatwia 

zjazd ze stromych wzniesień, podczas gdy All Terrain Progress Control poma-

ga w utrzymaniu prędkości w warunkach terenowych.  



Sterowana gestem elektryczna pokrywa umożliwia otwieranie i zamykanie ba-

gażnika nawet wówczas, gdy masz zajęte ręce. Elektryczna dolna klapa we-

wnętrzna po rozłożeniu stanowi doskonałą platformę do spotkań towarzyskich 

lub do bardziej codziennych zadań, takich jak zmiana zabłoconych butów. Ela-

styczność aranżacji wnętrza umożliwia przeznaczenie na przewóz bagaży takiej 

przestrzeni, jaka jest akurat wymagana - od 258 l przy 7 miejscach po nawet 

2391 l przy 2 miejscach.  

Dostępne akcesoria pozwalają dopasować Discovery do Twojego stylu życia. 

Możesz wybrać stopnie boczne i bagażnik dachowy do przewozu sprzętu do 

sportów wodnych (np. 2 kajaków), a nawet siedzenia na klapę bagażnika, po-

zwalające wygodnie podziwiać uroki otoczenia. Rodzinne podróże z dziećmi 

będą bezpieczniejsze, dzięki oryginalnym fotelikom. Discovery jest także sa-

mochodem pierwszego wyboru dla opiekunów zwierząt. Przygotowano dla 

nich akcesoria - od urządzenia do mycia i specjalnych mat, po miskę i gryzak.  

Aplikacja Remote umożliwia zdalne sterowanie funkcjami samochodu, zanim 

jeszcze rozpoczniesz jazdę. W czasie jazdy docenisz za to połączenie ze smart-

fonem przez Android Auto lub Apple CarPlay. Liczne punkty ładowania USB-C 

oraz dodatkowy port USB wbudowany w opcjonalną stację dokującą Click and 

Go oznaczają, że każdy pasażer w Land Roverze Discovery ma możliwość szyb-

kiego ładowania swoich urządzeń. Dodatkowo dostępna jest opcja bezprze-

wodowej ładowarki ze wzmacniaczem zasięgu. 

Land Rover słynie z najlepszych napędów na cztery koła. Napęd na wszystkie 

koła (AWD) i system Terrain Response Land Rovera Discovery współpracują ze 

sobą, aby automatycznie rozprowadzić moment obrotowy między przednimi  

i tylnymi kołami, maksymalizując przyczepność. W trudnych warunkach, takich 

jak strome wzniesienia czy spadki, nieocenione jest wsparcie dwustopniowej 

skrzyni rozdzielczej Twin-speed. Technologia Wade Sensing ostrzega przed 

zbliżeniem się do maksymalnej głębokości brodzenia, która wynosi aż 90 cm.  

Opcja Clear Exit Monitor ostrzega pasażerów podczas wysiadania o zbliżają-

cych się obiektach, takich jak inne samochody czy rowerzyści. Samo wsiadanie 

i wysiadanie z pojazdu jest ułatwione dzięki funkcji automatycznego obniżania 

wysokości, która wykorzystuje zawieszenie pneumatyczne do obniżenia pojaz-

du nawet o 40 mm.  Dodatkowym ułatwieniem mogą być akcesoryjne wysuwa-

ne elektrycznie stopnie boczne. 

 


