CENNÍK ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA

LAND ROVER DEFENDER

ÚVOD

Defender je pripravený na každú cestu
za každých podmienok. Ponúka nové
úrovne personalizácie so štyrmi
jedinečnými balíkmi príslušenstva
– Balík Explorer, Balík Adventure,
Balík Country a Balík Urban.
Môžete si tiež vybrať zo širokej škály
samostatných interiérových a exteriérových
doplnkov, ktoré vám a vašej rodine pomôžu
lepšie využiť váš svet.
Vďaka ponuke nosičov, ťažných zariadení,
kolies a príslušenstva kolies si môžete svoj
Defender prispôsobiť podľa seba.
Zistite viac o príslušenstve dostupnom pre
váš Defender na accessories.landrover.com
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NAVRHNUTÝ
A SKONŠTRUOVANÝ
STAROSTLIVO
Príslušenstvo Land Rover je navrhnuté tým
istým tímom, ktorý navrhol vaše vozidlo.
Sú to odborníci, ktorí rozumejú každému
centimetru vášho Land Roveru a jeho
schopnostiam. Ich odborné znalosti im
umožňujú vytvárať doplnky, ktoré dopĺňajú
celkový dizajn vášho vozidla a zároveň
optimalizujú jeho schopnosti.

TESTOVANÉ PODĽA
NAJVYŠŠÍCH
PRIEMYSELNÝCH
ŠTANDARDOV
Všetko príslušenstvo Land Rover je prísne
testované a kontrolované, aby sa zaistilo,
že spĺňa náročné štandardy, ktoré od Land
Roveru očakávate. To zabezpečuje, že bude
vždy fungovať v súlade s vaším vozidlom.
Príslušenstvo je testované pri extrémne
vysokých aj nízkych teplotách, aby sa
zabezpečilo, že bude fungovať za všetkých
podmienok po celý rok.
Testovanie odolnosti voči korózii zaručuje,
že príslušenstvo dokáže odolať náročným
klimatickým podmienkam, ako sú napríklad
pobrežné podmienky, zatiaľ čo séria testov
zaisťuje bezproblémovú integráciu s už
existujúcimi funkciami vášho Land Roveru.
Doplnky sú testované v sérii testov na
mieru špecifických pre ich dizajn, funkciu
a materiály, z ktorých sú vyrobené.

Testovanie vonkajšieho príslušenstva
napríklad zahŕňa:
– Vystavenie až na dva roky priamemu 		
slnečnému žiareniu známemu ako
„Florida Weathering“.
– Test starnutia teplom po dobu 500 hodín.
- Extrémny tepelný test v rozsahu
od -40 °C do 80 °C.
– Testovanie tepelným šokom, počas
ktorého sa diely ochladzujú na -40 °C
počas 16 hodín a potom sa zahrievajú
na 70 °C v priebehu 5 minút.
– Test odolnosti proti vlhkosti, pri ktorom
je príslušenstvo vystavené vlhkosti
95 – 100 % na 168 hodín pri teplote 48 °C
– Zrýchlené testovanie environmentálneho
cyklu zahŕňajúce neúprosný príval 		
soli, špiny a prachu na simuláciu jazdy
v reálnom svete.

KVALITA ZARUČENÁ
Pre dodatočný pokoj na duši sa na
všetko príslušenstvo Land Rover dodáva
minimálna 12-mesačná záruka, alebo sa
naň môže vzťahovať existujúca záruka na
vaše vozidlo, ak bolo zakúpené počas
prvého mesiaca vlastníctva alebo do
1 600 km (podľa toho, čo nastane skôr).
Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete
na stránke accessories.landrover.com
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BALÍK EXPLORER
Vzoprite sa konvenciám a dobyte tie najneprebádanejšie krajiny. Balík Explorer obsahuje klasické lapače nečistôt vpredu
a vzadu, nálepku na kapote v matnej čiernej farbe, rebrík na strechu, ochranné lemy blatníkov, vyvýšené nasávanie vzduchu,
expedičný strešný nosič a vonkajší nosič na výstroj namontovaný na boku.

OCHRANNÉ LEMY BLATNÍKOV
VONKAJŠÍ BOČNÝ NOSIČ
NA VÝSTROJ

VYVÝŠENÉ NASÁVANIE
(ŠNORCHEL)
MATNÁ ČIERNA NÁLEPKA
NA KAPOTE

STREŠNÝ NOSIČ

REBRÍK - STRECHA
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KLASICKÉ ZÁSTERKY VZADU

BALÍK EXPLORER (nutné objednať aj strešné nosiče 060AW)

ČÍSLO
DIELU

Klasické zásterky vpredu1

VPLEP0387

Klasické zásterky vzadu2

VPLEP0388

Matná čierna nálepka na kapote

VPLEB0438

Rebrík - strecha

VPLER0189

Ochranné blatníkové lemy
Vyvýšené nasávanie (šnorchel)
Strešná záhradka3
Vonkajší bočný nosič na výstroj4

ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ
CENA S DPH

Verzia - 90
5 691 €

VPLEP0381 – 90

4 790 €

VPLEP0379 – 110
VPLEP0435
VPLER0180 – 90
VPLER0181 – 110

ZVÝHODNENÁ CENA
S DPH

Verzia - 110
5 739 €

VPLEP0437

Platnosť ponuky do 30. 6. 2022.
Importér si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Nie je kompatibilné s prednými zásterkami. 2Nie je kompatibilné so zadnými zásterkami. 3Na montáž sú potrebné strešné lišty. 4Na montáž sú potrebné strešné lišty. Pasuje iba na pravú stranu vozidla.
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BALÍK ADVENTURE
Všetko, čo potrebujete, aby ste sa vydali mimo vychodených ciest. Balík Adventure obsahuje predné a zadné lapače
nečistôt, kryt rezervného kolesa, leštený ochranný kryt zadného nárazníka, prenosný oplachovací systém, integrovaný
vzduchový kompresor, vonkajší bočný nosič na výstroj a batoh na sedadlo.

VONKAJŠÍ BOČNÝ NOSIČ
NA VÝSTROJ

PRENOSNÝ OPLACHOVACÍ
SYSTÉM

ZADNÉ ZÁSTERKY

INTEGROVANÝ VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

LEŠTENÝ OCHRANNÝ KRYT
ZADNÉHO NÁRAZNÍKA
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PLECNIAK NA SEDADLE

BALÍK ADVENTURE (nutné objednať aj strešné nosiče 060AW)

ČÍSLO
DIELU

ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ
CENA S DPH

Predné zásterky10

VPLEP0389

Zadné zásterky11

VPLEP0390

Verzia - 90/110

Leštený ochranný kryt zadného nárazníka

VPLEP0447

2 858 €

Prenosný oplachovací systém

VPLCS0598

Integrovaný vzduchový kompresor

VPLES0617

Vonkajší bočný nosič na výstroj4

VPLEP0437

Plecniak na sedadle

VPLES0573

Verzia - 110 PHEV
1 911 €

ZVÝHODNENÁ CENA
S DPH

2 400 €

1 600 €

Platnosť ponuky do 30. 6. 2022.
Importér si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Na montáž sú potrebné strešné lišty. Pasuje iba na pravú stranu vozidla.
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Nie je kompatibilný s klasickými zásterkami vpredu. 11Nie je kompatibilný s klasickými zásterkami vzadu.
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BALÍK COUNTRY
Prineste tie najzablatenejšie čižmy! Balík Country vybaví Defender tak, aby skrotil všetky živly a urobil každú cestu
skutočne nezabudnuteľnou. Balík Country obsahuje klasické lapače nečistôt vpredu a vzadu, mrežu oddeľujúcu
batožinový priestor od priestoru pre posádku v plnej výške, leštený ochranný kryt zadného nárazníka, ochranné
lemy blatníkov a prenosný oplachovací systém.

PRIEČKA DO BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU
LEŠTENÝ OCHRANNÝ KRYT
ZADNÉHO NÁRAZNÍKA

ZADNÉ ZÁSTERKY

OCHRANNÉ LEMY BLATNÍKOV

8

PRENOSNÝ OPLACHOVACÍ
SYSTÉM

BALÍK COUNTRY

ČÍSLO
DIELU

Klasické zásterky vpredu1

VPLEP0387

Klasické zásterky vzadu2

VPLEP0388

Priečka batožinového priestoru – plná výška
Leštený ochranný kryt zadného nárazníka
Ochranné blatníkové lemy
Prenosný oplachovací systém

ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ
CENA S DPH

ZVÝHODNENÁ CENA
S DPH

2 239 €

1 870 €

VPLES0544 – 90
VPLES0545 – 110
VPLEP0447
VPLEP0381 – 90
VPLEP0379 – 110
VPLCS0598

Platnosť ponuky do 30. 6. 2022.
Importér si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Nie je kompatibilné s prednými zásterkami. 2Nie je kompatibilné so zadnými zásterkami.

1

9

BALÍK URBAN
Dobyte betónovú džungľu! Vyniknite na predmestí štýlom, ktorý otáča hlavy, sebadôverou a pokojom.
Urban Pack obsahuje kryt rezervného kolesa, leštené kovové pedále, leštený ochraný kryt zadného nárazníka
a predný nájazdový kryt.

PREDNÝ NÁJAZDOVÝ KRYT

LEŠTENÉ KOVOVÉ PEDÁLE

LEŠTENÝ OCHRANNÝ KRYT
ZADNÉHO NÁRAZNÍKA

10

BALÍK URBAN

ČÍSLO
DIELU

Lesklé kovové pedále

VPLWS0475

Leštený ochranný kryt zadného nárazníka

VPLEP0447

Predný nájazdový kryt

VPLEP0436

ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ
CENA S DPH

ZVÝHODNENÁ CENA
S DPH

1 496 €

1 250 €

Platnosť ponuky do 30. 6. 2022.
Importér si vyhradzuje právo na zmenu cien.
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