
Najtrudniejsze drogi stają się łatwe dzięki napędowi na wszystkie koła oraz 

systemowi Terrain Response 2. Monitorując warunki jazdy, automatycznie wy-

biera on najodpowiedniejszy tryb pracy. Opcjonalny elektrycznie wysuwany 

hak holowniczy i zaawansowany system wspomagający holowanie pozwolą 

bezpiecznie pociągnąć przyczepę i wykorzystać legendarne własności i uciąg 

Land Rovera. Fani sportów docenią wodoodporną opaskę Activity Key umożli-

wiającą m.in. otwieranie i zamykanie samochodu bez tradycyjnego kluczyka. 

Świetna widoczność w Discovery Sport to zasługa nie tylko wysokiej pozycji za 

kierownicą, ale także technologii, takich jak będące wyposażeniem standardo-

wym reflektory LED. Opcjonalnie można wybrać reflektory Matrix LED, dzielące 

snop światła na niezależne segmenty, aby zapewnić daleki zasięg, nie oślepia-

jąc innych kierowców. Lusterko ClearSight View pozwala obserwować sytuację 

z tyłu, nawet jeśli tylna szyba jest zasłonięta. Opcjonalne kamery 3D pozwalają 

bezpiecznie manewrować, obserwując samochód z różnych perspektyw lub  

„z lotu ptaka”.  

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

cyjny interfejs z ekranem dotykowym. Wzorowany na rozwiązaniach stosowa-

nych w smartfonach, konfigurowalny ekran startowy umożliwia szybki dostęp 

do najczęściej wybieranych opcji. Dostępny pakiet danych umożliwia słuchanie 

swojej ulubionej muzyki strumieniowanej z wielu usług, w tym ze Spotify, Tune-

In i Deezer, bezpośrednio przez głośniki. Wszyscy pasażerowie mogą korzystać 

z routera Wi-Fi.  

System Hill Descent Control ułatwia zjazd ze stromych wzniesień poprzez utrzy-

mywanie stałej prędkości i hamowanie oddzielnie każdego koła, podczas gdy 

system All Terrain Progress Control pomaga w utrzymaniu stałej prędkości  

w terenie. Opcja Wade Sensing ostrzeże Cię, gdy poziom wody podczas prze-

prawy zacznie zbliżać się do maksymalnej głębokości brodzenia, a ClearSight 

Ground View, dzięki trzem kamerom umieszczonym z przodu, pokaże na ekra-

nie widok na drogę przez przezroczysty przód samochodu.  

Nadwozie Discovery Sport jest nie tylko piękne, ale umożliwia też elastyczną 

aranżację 7 miejsc siedzących. Dostępne są 24 kombinacje ich układu, pozwa-

lające uzyskać do 1794 l przestrzeni bagażowej. Opcjonalnie można zamówić 

przesuwaną tylną kanapę z regulacją oparcia. W kabinie wygospodarowano 

też mnóstwo schowków. Ten, umieszczony w środkowej konsoli ma pojemność 

aż 7,3 l. Jednocześnie Discovery Sport ma świetne parametry terenowe - kąt 

natarcia: 25°, rampowy: 20° i zejścia: 30°. Głębokość brodzenia to aż 60 cm. 



Dostępne są także nowoczesne 2-litrowe silniki czterocylindrowe: wysokopręż-

ne o mocach 163 KM i 204 KM oraz benzynowe o mocach 200KM, 249 KM lub 

290 KM. Wszystkie wykorzystują technologię Mild Hybrid (MHEV), która pod-

czas zwalniania odzyskuje i magazynuje zwykle traconą energię i wykorzystuje 

ją później do zwiększenia wydajności. Umożliwia ona także wyłączanie silnika 

podczas zwalniania. W ten sposób zarówno wysoki moment obrotowy silników 

Diesla (nawet 430 Nm), jak i dynamikę silników benzynowych (0-100 km/h na-

wet w 7,5 s) udało się połączyć z wysokimi parametrami ekologicznymi. 

Kabina Discovery Sport jest nie tylko przestronna, ale i luksusowa. Opcjonalna 

przesuwana tylna kanapa z pochylanymi oparciami i podgrzewaniem pozwala 

pasażerom zrelaksować się podczas podróży. Dostępny dach panoramiczny 

zwiększa poczucie przestrzeni. Technologia jonizacji nanoe™ poprawia samo-

poczucie zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Wystarczy włączyć funkcję  

PURIFY, a specjalnie zaprojektowany filtr zacznie przechwytywać także drobne 

cząstki, jak PM2,5 i unoszące się w powietrzu alergeny, np. kurz czy pyłki.  

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. Dostępna jest opcja bezprzewo-

dowej ładowarki ze wzmacniaczem zasięgu oraz dodatkowe porty USB, roz-

mieszczone w drugim rzędzie siedzeń i w bagażniku. System „Click & Go”  

z gniazdem ładującym i dokowaniem w oparciach przednich siedzeń ułatwi 

korzystanie z tabletów. 

Dostępny w Land Roverze Discovery Sport napęd typu „Plug-in Hybrid” łączy 

silnik benzynowy i elektryczny, uzyskując sumaryczną moc 309 KM i przyspie-

szenie od 0 do 100 km/h nawet w 6,6 s. Dzięki silnikowi elektrycznemu, napę-

dzającemu tylną oś, uzyskano wysokie osiągi, napęd na cztery koła, ale także 

możliwość jazdy w trybie elektrycznym na dystansie ponad 60 km. Zasila go 

akumulator ładowany przez hamowanie regeneracyjne oraz z zewnątrz, za po-

mocą ładowarki „Wall Box” (AC), szybkiej DC lub domowego gniazdka. 

Land Rover słynie z minimalistycznego stylu, który uwidacznia idealne propor-

cje nadwozia, a we wnętrzu świetnie łączy się z ergonomią i funkcjonalnością. 

Niektóre elementy sterujące pokazują dostępne opcje (np. tryby jazdy tereno-

wej) dopiero wtedy, kiedy z nich korzystamy. Gładkie powierzchnie pozwalają 

docenić jakość wybranych podczas komponowania wnętrza materiałów - szla-

chetnej skóry Windsor lub ekologicznych materiałów nieskórzanych, naturalne-

go drewna lub nowoczesnych grawerowanych metalowych wstawek. 

 


