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PONUKA ZIMNÝCH DISKOV A PNEUMATÍK 2019/2020

NÁJDITE SVOJU CESTU KDEKOĽVEK



ZIMNÉ DISKY LAND ROVER 
BEZPEČNÁ JAZDA 
Výkonnosť, spoľahlivosť a dôvera. Originálne zimné disky Land Rover 
a schválené pneumatiky sú navrhnuté s ohľadom na vaše vozidlo. 
Esteticky dopĺňajú váš Land Rover a zároveň ponúkajú optimálny 
záber, priľnavosť a interakciu na ceste aj v teréne. Nekompromisné 
testovanie je zárukou neuveriteľne vysokej úrovne značky Land Rover
a dokonalého pôžitku z jazdy v každom teréne. 

BALÍKY DISKOV A PNEUMATÍK*
Pôžitok je jadrom všetkého, čo robíme. Konštruktéri Land Rover 
preto dôkladne testujú disky aj pneumatiky, aby pracovali ako 
celok a podporovali skutočne vzrušujúci výkon vozidla. Všetky naše 
balíky diskov a pneumatík obsahujú systém monitorovania tlaku 
v pneumatikách (TPMS), ktorý môže zabrániť poškodeniu, pretože 
vopred varuje pred nedostatočným nahustením. 

* Balíky diskov a pneumatík sú k dispozícii len v určitých krajinách. Informácie o dostupnosti diskov a pneumatík 
značky Land Rover vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Land Rover.



DISKY SO ZAISTENOU KVALITOU

Zimné disky Land Rover podliehajú prísnym environmen-
tálnym skúškam, ktoré ich pripravia na najkrutejšie pod-
mienky sezóny:

 – Teplotné testovanie: Disky sa vyrábajú tak, aby odo-
lávali teplotnému rozsahu od -40 do 80 °C. Testujú sa 
pri extrémne nízkej teplote a okamžite nasleduje test 
pri extrémne vysokej teplote pri podmienkach 100 % 
relatívnej vlhkosti. 

 – Zrýchlené testovanie životnosti: Každý disk sa nepre-
tržite vystavuje účinkom soli, špiny a prachu, aby sa 
simulovali všetky možné jazdné podmienky. 

PNEUMATIKY DO KAŽDÝCH PODMIENOK

Zimné pneumatiky Land Rover poskytujú bezpečný a sta-
bilný výkon so zvýšenou priľnavosťou v zimných podmien-
kach. Sú navrhnuté na používanie pri teplote nižšej ako 
7 °C a v porovnaní s letnými pneumatikami majú podstat-
ne kratšiu brzdnú dráhu na snehu, čo vodičom dodáva 
väčší pocit istoty.

Otestované zimou, schválené spoločnosťou Land Rover

Konštruktéri spoločnosti Land Rover vykonávajú celý rad 
dynamických testov, aby bola každá pneumatika priprave-
ná na jazdu po zasneženej, zľadovatenej a mokrej vozovke.

Počas testovacích jázd sa sleduje výkonnosť bŕzd, presnosť 
riadenia, priľnavosť a interakcia s vozidlom. Pneumatiky sa 
potom testujú pri nízkych teplotách až do -30 °C, pričom 
vozidlá jazdia na zasnežených cestách, čím sa simuluje sku-
točné zimné počasie. Testovanie pri vysokých rýchlostiach 
na mokrej trati zaisťuje silnú priľnavosť pneumatík aj počas 
prudkého dažďa. Potom nasleduje testovanie stability kvôli 
vynikajúcej ovládateľnosti počas dynamického manévrova-
nia. To všetko zaručuje, že zimné pneumatiky Land Rover 
zvládnu nástrahy zimy bez najmenšieho problému.

Ak chcete svoje sezónne disky a pneumatiky bezpečne uskladniť v niektorom z našich skladov na disky a pneumatiky, obráťte sa na miestneho predajcu. 
(K dispozícii iba v niektorých krajinách.)



RANGE ROVER VELAR



RANGE ROVER
VELAR

PNEUMATIKA Rozmer 255/50R20

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 850 P SUV
Index zaťaženia 109
Index rýchlosti V
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY LR091537

ADD
SENSOR - TYRE PRESSURE 
MONITORING LR070840

COVER - WHEEL LR094546

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 7 542 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 3 350 Eur



RANGE ROVER SPORT



RANGE ROVER
SPORT

PNEUMATIKA Rozmer 255/55R20

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 850 P SUV
Index zaťaženia 110
Index rýchlosti V
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY LR099135

ADD
SENSOR - TYRE PRESSURE 
MONITORING LR070840

COVER - WHEEL LR094546

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 7 535 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 3 600 Eur



DISCOVERY SPORT



DISCOVERY 
SPORT

PNEUMATIKA Rozmer 235/60R18

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 850 P SUV
Index zaťaženia 107
Index rýchlosti H
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY LR114527

ADD
SENSOR - TYRE PRESSURE 
MONITORING LR070840

COVER - WHEEL LR069900

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 5 014 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 2 470 Eur



DISCOVERY



DISCOVERY 

PNEUMATIKA Rozmer 255/60R19

Výrobca Continental
Vzor dezénu WinterContact TS 850 P SUV
Index zaťaženia 113
Index rýchlosti V
Typ Alpská
Ochrana ráfika áno
Zosilená bočnica áno

DISK WHEEL-ROAD-ALLOY LR081580

ADD
SENSOR - TYRE PRESSURE 
MONITORING LR070840

COVER - WHEEL LR094546

CENA SADY Cenníková predajná cena (s DPH) 5 867 Eur
Akciová predajná cena (s DPH) 2 900 Eur
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Príslušenstvo je navrhnuté a skonštruované tak, aby vydržalo extrémne 
podmienky. Podstupuje náročné testy s cieľom zabezpečiť kvalitu, 
kompatibilitu a silný, rovnomerný výkon.

Podrobnejšie informácie o sortimente príslušenstva značky Land Rover 
vám poskytne miestny predajca Land Rover, alebo navštívte
stránku gear.landrover.com.

2. Gumené rohože  
Gumené rohože do priestoru na nohy chránia 
pred nečistotami.

3. Lapače nečistôt – 
predné/zadné 
Lapače nečistôt sú 
populárnym vylepšením 
vozidla. Znižujú množstvo 
vodnej triešte a chránia lak 
pred úlomkami a nečistotami. 
Zároveň dotvárajú vonkajší 
dizajn vozidla.

4. Gumená rohož do batožinového priestoru 
Značková nepriepustná gumená rohož s vyvýšeným 
okrajom pomáha chrániť koberec v batožinovom 
priestore pred nečistotami.

6. Vak na lyže  
Mäkký vak na lyže/snowboard Land Rover 
možno použiť na prevoz až dvoch párov lyží 
s palicami s dĺžkou až do 180 cm.  
Je vyrobený z odolného polyesteru hrúbky 
600D a má odnímateľné ramenné popruhy.

1. Snehový trakčný systém
Snehový trakčný systém je navrhnutý tak, aby po nasadení na predné 
kolesá vylepšoval vlastnosti riadenia a brzdenia na snehu a ľade. 
Reťaze majú jednoduchú konštrukciu, vyrobenú z vysokokvalitnej 
pozinkovanej ocele. Dodávajú sa v odolnej vinylovej taške, v ktorej ich 
možno uskladniť mimo sezóny.

5. Nosič na lyže/snowboard 
Slúži na prevoz štyroch párov lyží alebo dvoch snowboardov. Súčasťou sú posuvné koľajničky,
ktoré uľahčujú nakladanie. Zároveň ho možno uzamknúť kvôli zabezpečeniu. Po montáži je
maximálna nosnosť 36 kg.*

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

* Maximálna povolená nosnosť mínus hmotnosť príslušenstva namontovaného na streche. Pre všetky druhy príslušenstva Land Rover sú potrebné 
   strešné lišty a priečne strešné nosiče.


