
Nawet w trudnym terenie jazda Range Roverem Velar jest luksusowa i relaksu-

jąca, m.in. dzięki napędowi na wszystkie koła oraz systemowi Intelligent Driveli-

ne Dynamics, które nieustannie optymalizują rozkład momentu obrotowego 

pomiędzy kołami obu osi, dbając o zachowanie maksymalnej przyczepności  

i wydajności oraz zapewniając znakomite osiągi na każdej nawierzchni. Opcja 

Wade Sensing 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 regula-

cji wysokości zawieszenia w zakresie +/- 50 mm. Funkcja Speed Lowering 

ogranicza opór aerodynamiczny i redukuje zużycie paliwa podczas jazdy  

z prędkością powyżej 105 km/h poprzez obniżenie zawieszenia o 10 mm. Tryb 

Automatic Access Height, umożliwia łatwe wsiadanie i wysiadanie z samocho-

du zmniejszając prześwit po zatrzymaniu. 

Velar łączy DNA Range Rovera i wzornictwo z najwyższej półki. W jego stylizacji 

odnajdziemy rozpoznawalną linię rodziny Range Rover, której dynamiki dodaje 

opadający dach i zwężający się wydłużony tył. Została ona tu zinterpretowana 

na wskroś nowocześnie, dzięki czemu jest jeszcze bardziej wyrazista. Chowane 

klamki nie zaburzają płaszczyzny linii bocznej, która jest kluczowym elementem 

minimalistycznego designu. Jego podkreśleniem są starannie zaprojektowane 

zarysy oświetlenia LED i obręcze kół o średnicy nawet 22 cali.  

Minimalistyczny projekt wnętrza Range Rovera Velar ogranicza ilość rozprasza-

jących bodźców wizualnych i pozwala w sposób ergonomiczny i przyjemny 

korzystać z nowoczesnych technologii. Opcjonalny stały lub elektrycznie odsu-

wany dach panoramiczny pozwoli wypełnić wnętrze naturalnym światłem,  

a system Air Purification Plus zredukuje ilość cząstek PM2,5 i alergenów w po-

wietrzu oraz dzięki jonizacji Nanoe™ i monitorowaniu stężenia CO2 zadba  

o dobre samopoczucie kierowcy i pasażerów. 

By zapewnić sobie pełnię relaksu, możesz wybrać system audio MeridianTM 

Signature, który dzięki 22 głośnikom, subwooferowi i wzmacniaczowi zapewni 

wyjątkowe wrażenia akustyczne, pozwalając odkryć nowe dźwięki i detale  

w ulubionych utworach oraz poczuć koncertową jakość. System jednocześnie 

aktywnie zredukuje o ok. 4 dB hałasy dobiegające z zewnątrz, dzięki funkcji 

Active Road Noise Cancellation. 



Luksus to nie tylko wyrafinowane materiały i styl, ale także możliwość korzysta-

nia z życia w pełni. Wśród dostępnych akcesoriów można znaleźć eleganckie 

stopnie boczne, wysuwane automatycznie, gdy tylko drzwi zostaną otwarte lub 

po aktywacji pilotem. Ułatwiają one wsiadanie i wysiadanie z pojazdu oraz ko-

rzystanie z bagażników dachowych dostosowanych do przewozu bagaży  

i sprzętów sportowych. Dedykowane foteliki zadbają o bezpieczeństwo naj-

młodszych pasażerów. Nie zapomnieliśmy także o czworonogach. Dla nich 

przygotowaliśmy rampę, transporter, wykładziny, a nawet specjalną miskę. 

Wśród wielu dostępnych jednostek napędowych można znaleźć układ napę-

dowy PHEV wykorzystujący benzynowy silnik 2,0 l, akumulator o pojemności 

14 kWh i silnik elektryczny. Płynnie łączą one swoje siły, przekazując na koła 

sumaryczną moc 404 KM. Możliwy jest wybór cichego i bezemisyjnego trybu 

elektrycznego i korzystanie podczas codziennych dojazdów z energii zgroma-

dzonej w akumulatorze. Może on być wygodnie doładowywany z domowego 

gniazdka, domowej ładowarki „Wall-box” lub ładowarek publicznych.  

Mnóstwo miejsca nad głowami i na kolana oraz opcjonalna elektryczna regula-

cja oparcia i podgrzewanie tylnych siedzeń pozwalają Range Roverowi Velar 

oferować luksus limuzyn, daleko przewyższając je pod względem wygody użyt-

kowania. Dostępna czterostrefowa klimatyzacja pozwala pasażerom precyzyj-

nie i indywidualnie dostosować temperaturę i nawiew. W razie potrzeby sie-

dzenia w drugim rzędzie są składane w proporcji 40:20:40 i wyposażone  

w otwór do transportu nart. Do ich składnia służą dźwignie umieszczone wy-

godnie w dużym i ustawnym bagażniku o pojemności 748 l (568 l wg VDA). 

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.  

 

Opcjonalne reflektory laserowe Matrix LED charakteryzują się pięciokrotnie 

wyższą jasnością niż standardowe światła LED. Aktywują się one podczas jazdy 

z prędkością powyżej 80 km/h i tylko wtedy, gdy system nie wykryje innych 

zewnętrznych źródeł światła, oświetlając drogę przed samochodem na dystan-

sie ponad pół kilometra. System Adaptive Driving Beam rozdziela wiązkę świa-

teł drogowych na wiele niezależnych pionowych pasów, by móc tworzyć cień 

precyzyjnie tuż przed mijanymi pojazdami, zapobiegając ich oślepianiu i jed-

nocześnie zapewniać oświetlenie i widoczność obszaru obok nich. 


