
Kąt natarcia: 25°, kąt zejścia: 30,6°, głębokość brodzenia w wodzie: 60 cm  

— Evoque to samochód o prawdziwych możliwościach terenowych. Dostępny 

napęd na wszystkie koła, monitorując do 100 razy na sekundę warunki, umożli-

wia rozprowadzanie momentu obrotowego między osie tak, by zapewnić opty-

malną przyczepność — zarówno w szybkich zakrętach, jak i w terenie, na trawie, 

jak i na śniegu. System Terrain Response 2 analizuje warunki jazdy, systema-

tyczne wybierając najodpowiedniejszy tryb jazdy i dopasowując się do terenu. 

Świetna widoczność w Range Roverze Evoque to zasługa wysokiej pozycji za 

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

wym reflektory LED. Jeszcze więcej możliwości dają opcje, takie jak reflektory 

Matrix LED zapewniające daleki zasięg bez oślepiania innych kierowców czy 

lusterko ClearSight View pozwalające obserwować sytuację z tyłu, nawet jeśli 

tylna szyba jest zasłonięta. Kamery 3D pozwalają wygodnie manewrować, ob-

serwując samochód z różnych perspektyw lub „z lotu ptaka”, a funkcja Clear-

Sight Ground View wyświetla obraz przeszkód znajdujących się pod spodem. 

Szeroka gama napędów Range Rovera Evoque obejmuje napęd hybrydowy 

„Plug-in” o mocy 309 KM umożliwiający codzienne dojazdy w trybie elektrycz-

nym oraz silniki benzynowe i wysokoprężne wykorzystujące technologię Mild 

Hybrid. Umożliwia ona wyłączanie silnika podczas zatrzymania i zwalniania oraz 

odzyskiwanie i wykorzystywanie części energii kinetycznej pojazdu. Silniki wy-

sokoprężne mają moce 163 lub 204 KM, a benzynowe: 160, 200, 249 lub aż 

300 KM w niezwykłej wersji HST ze sportowym układem przeniesienia napędu. 

Wzornictwo modelu Evoque łączy minimalizm i charakterystyczne cechy Range 

Rovera. Przykładem są klamki, które kiedy nie są potrzebne, wsuwają się, by 

stworzyć jedną płaszczyznę z poszyciem drzwi. Ich samooczyszczający się me-

chanizm, choć jest wystarczająco mocny, by przebić nawet 4 mm lodu, to za-

projektowany tak, by nie wyrządził krzywdy podczas wsuwania i zapewnił do-

stęp do auta w razie kolizji. We wnętrzu niezakłócone powierzchnie i oszczęd-

ne linie pozwalają one wyeksponować szlachetne materiały i faktury. 

Mimo kompaktowych rozmiarów Evoque mieści w sobie wszystko to, czego 

oczekujemy od Range Rovera. Luksusowe wyposażenie, szlachetne materiały  

i szerokie możliwości personalizacji dopełniają bezkompromisowe wzornictwo, 

wychodzące poza motoryzacyjną sztampę. Jak przystało na samochód naszej 

marki, Evoque posiada niespotykane w tym segmencie własności terenowe, 

szczególnie w wariantach z legendarnym napędem AWD. Evoque jest także 

niezwykle wszechstronny, by w pełni dopasowywać się do Twojego stylu życia. 



Evoque został stworzony i zaprojektowany tak, aby umożliwić korzystanie  

w pełni z życia. Opcjonalna sterowana gestami elektryczna klapa tylna umożli-

wia wygodny dostęp do bagażnika o pojemności 591 l (472 l wg VDA). Twoje 

hobby wymaga więcej przestrzeni? Możesz skorzystać z dzielonej składanej 

tylnej kanapy lub gamy bagażników dachowych dopasowanych do przewozu 

bagażu i różnych sprzętów sportowych. Dostępny jest także zaawansowany 

system wspomagający holowanie i elektrycznie wysuwany hak holowniczy, 

który pozwoli skorzystać z wynoszącego do 2 ton (zależnie od wersji) uciągu. 

Technologie, jak system monitorujący zmęczenie kierowcy czy system ostrze-

gania przed kolizją z tyłu dbają o to, by podróż Range Roverem Evoque była 

bezstresowa i bezpieczna. Aktywny tempomat z asystentem Stop & Go utrzy-

muje samochód w bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu. 

Jeśli podczas zmiany pasa ruchu w Twoim martwym polu zostanie wykryty inny 

samochód, opcjonalny asystent martwego pola wyświetli w lusterku ostrzeże-

nie i ułatwi naprowadzenie samochodu na właściwy tor. System wykrywania 

ruchu przecinającego drogę cofania przyda się podczas wyjazdu z parkingu. 

Życie w zgodzie z naturą daje przyjemność, dlatego oprócz ekologicznego 

napędu hybrydowego, model Evoque można wyposażyć w stanowiącą alterna-

tywę dla naturalnej skóry tapicerkę z ekskluzywnych materiałów Kvadrat i Dina-

mica®. Naturalne światło i widok nieba zapewni opcjonalny stały lub przesuwa-

ny dach panoramiczny. By niezależnie od otoczenia zawsze oddychać czystym 

powietrzem, wybierz opcję „PURIFY”, aktywującą filtr kabinowy przechwytujący 

drobne cząsteczki, takie jak zanieczyszczenia PM2,5, kurz czy pyłki.  

System multimedialny Pivi umożliwia wykonanie 80 procent najczęstszych po-

leceń za pomocą jednego lub dwóch dotknięć ekranu. Dostępne są one z po-

ziomu konfigurowalnego ekranu głównego, który zamiast menu, wykorzystuje 

prosty interfejs, nawiązujący do smartfona. Dzięki połączeniu z Apple CarPlay® 

lub Android Auto™ ekran umożliwia też obsługę kompatybilnych aplikacji te-

lefonu. Opcjonalną bezprzewodową ładowarkę urządzeń mobilnych wyposa-

żono w funkcję wzmacniania sygnału telefonu. 

Drapieżność wersji HST, wyrafinowanie wersji Autobiography z napędem hy-

brydowym, ekstrawagancja pikowanej tapicerki Deep Garnet, powściągliwość  

czarnych wykończeń — szerokie możliwości personalizacji pozwalają skonfigu-

rować Range Rovera Evoque tak, by odzwierciedlał Twój styl. Twój kajak, rower 

czy narty będziesz mógł(mogła) przewieźć na dopasowanym bagażniku. Jeśli 

jesteś opiekunem(-ką) czworonoga możesz skorzystać z akcesoriów - od  skła-

danego transportera, urządzenia do mycia i specjalnych mat, po miskę.  

 


