
DE NEW RANGE ROVER EVOQUE



Al sinds het idee voor de eerste Land Rover in 1947, hebben 
wij auto’s gecreëerd die grenzen verleggen. Die eigenaars 
uitdagen om nieuwe gebieden te verkennen en moeilijk terrein 
te overwinnen. Onze auto’s vormen de essentie van de ideeën 
van de ontwerpers en ingenieurs die ze hebben ontwikkeld. 
Met in elk model iconische, Britse designelementen die 
capaciteiten combineren met een evenwichtige uitstraling. 
Dat is de reden waarom wij grenzen blijven verleggen, 
conventies in twijfel trekken en elkaar uitdagen om verder 
te gaan. Land Rover stelt u echt in staat meer van uw wereld 
te maken, om ‘above and beyond’ te gaan.







DE NEW RANGE ROVER EVOQUE
De New Range Rover Evoque heeft een markant, zelfverzekerd en geraffineerd design dat volledig in harmonie is met 
de schijnbare eenvoud van de intuïtieve technologieën en het superieure niveau van functionaliteit. Verfijning en ruimte 
zijn overvloedig aanwezig in het prachtig uitgevoerde interieur. Daarnaast dragen de best-in-class offroad-prestaties 
in grote mate bij aan de evenwichtige rijbeleving. De New Range Rover Evoque. Tijd om een statement te maken.

De afbeelding toont de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey met 21" lichtmetalen velgen (optie).
De foto’s in deze brochure zijn vervaardigd voor internationaal gebruik. Specificaties kunnen derhalve afwijken 
van die van de uitvoeringen in ons land. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.
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De afbeelding toont de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey met 21" lichtmetalen velgen (optie).

INTRODUCTIE

ONTDEK DE NEW RANGE ROVER EVOQUE

“Toen de Range Rover Evoque in 2011 werd geïntroduceerd, betekende dit een revolutie in de klasse van de compacte 
SUV‘s. De New Range Rover Evoque is het volgende hoofdstuk in dit opmerkelijke verhaal. Het krachtige, minimalistische 
exterieurdesign en het moderne, strakke interieur resulteren samen in een zeer onderscheidend model. Een auto die 
altijd met bewondering zal worden nagekeken.”

Gerry McGovern 
Chief Design Officer, Land Rover
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1Alleen beschikbaar i.c.m. automatische hoogteverstelling koplampen. Niet beschikbaar i.c.m. D150-motor.  2Alleen beschikbaar i.c.m. Adaptive Dynamics.  
3Niet beschikbaar i.c.m. D150- of P300e-motoren.  4Alleen i.c.m. automatische transmissie.  5Beschikbaar als onderdeel van de 360° Surround Camera. 
Alleen beschikbaar i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met instapverlichting.  6Alleen i.c.m. D240- en 
P300-motoren.  7Alleen beschikbaar als onderdeel van Connect Pro. Alleen beschikbaar i.c.m. Navigation Pro.  8Bestuurders die een varifocale of bifocale bril 
of lenzen dragen kunnen aanpassingsproblemen ervaren met de digitale modus van de spiegel. De normale spiegelmodus kan echter altijd worden gebruikt.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto 
onder controle hebben. Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt 
u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

DESIGN
De New Range Rover Evoque continueert met een spraakmakende evolutie 
van onze modernistische designfilosofie. Met zijn markante silhouet in 
coupéstijl, karakteristiek oplopende taillelijn en unieke persoonlijkheid is de 
New Range Rover Evoque een verleidelijke opvolger van de auto die wereldwijd 
harten heeft veroverd. Tot de hoogtepunten van het design behoren details 
als de verzonken, uitklapbare portiergrepen, optionele 21" velgen en Matrix 
LED-koplampen met dynamische richtingaanwijzers1 voor een hoger niveau 
van verfijning en moderniteit. Zie pagina 8 voor meer informatie.

RAFFINEMENT
Een toonaangevend niveau van verfijning is kenmerkend voor de New 
Range Rover Evoque. Adaptive2 en Configurable Dynamics3 (opties) zorgen 
voor een vertrouwd en zelfverzekerd rijgedrag. Een breed motorenprogramma 
en een negentraps automatische transmissie maken efficiënte prestaties 
mogelijk, ongeacht de ondergrond of de weersomstandigheden. De perfecte 
balans tussen moeiteloze prestaties en verfijnd rijgedrag op de weg zorgt dat 
u met nog meer plezier in de New Range Rover Evoque zult rijden. Zie pagina‘s 
12 en 20 voor meer informatie.

CAPACITEITEN
De soepele rijeigenschappen op de weg en offroad garanderen dat deze auto 
op elke ondergrond en onder alle weersomstandigheden betrouwbaar en veilig 
presteert. De afloophoek en doorwaaddiepte zijn de beste in deze klasse en 
de capaciteiten worden verder verbeterd door Terrain Response 2 4, ClearSight 
Ground View5 (optie) en de Sports Command Driving Position. Het All Wheel 
Drive-systeem van de auto zorgt er samen met de verbeterde Active Driveline6 
voor dat tractie en offroad-rijgedrag zijn verbeterd. Zie pagina 14 voor 
meer informatie.

INTERIEUR
Onze modernistische designfilosofie wordt vervolgd in het ruime en luxueuze 
interieur. Strakke oppervlakken, subtiele lijnen en zorgvuldig gecreëerde, 
hoogwaardige materialen zijn samengevoegd om een zeer geraffineerd en 
verleidelijk interieur te componeren. Een nog efficiënter ingedeeld interieur 
resulteert in een optimale ergonomie, wat op zijn beurt leidt tot meer comfort 
en controle, waaraan ook Touch Pro Duo4 (optie) en aanraakgevoelige 
bedieningselementen een bijdrage leveren. De New Range Rover Evoque 
beschikt over innovatieve technologie, zoals Smart Settings7 dat uw persoonlijke 
voorkeuren onthoudt en uw auto automatisch exact hetzelfde configureert 
als toen u na de vorige rit de auto verliet. Een andere functie is de ionisatie 
van interieurlucht (optie) voor een betere luchtkwaliteit en het verwijderen van 
allergenen. Zie pagina 11 voor meer informatie.

TECHNOLOGIE
De New Range Rover Evoque is beschikbaar met de meest intuïtieve en 
innovatieve technologieën die wij op dit moment kunnen aanbieden. 
Opties als Touch Pro Duo4, een 12,3" Interactive Driver Display, Head-Up Display, 
een MeridianTM Surround Sound audiosysteem, geïntegreerd Click & Go Rear 
Seat Entertainment en het Smartphone Pack zorgen ervoor dat u nog meer 
kunt genieten van uw auto. Met de ClearSight-achteruitkijkspiegel8 (optie) 
hebt u altijd onbelemmerd zicht, ongeacht voorwerpen in de auto die normaal 
gesproken het zicht naar achteren zouden belemmeren. Dit is slechts een van 
de vele bestuurdersondersteunende functies die elke rit nog veiliger en minder 
inspannend maken. Zie pagina 23 voor meer informatie.

PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE (PHEV)
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)-technologie voegt een fluisterstille, 
elektrische aandrijflijn toe aan de onmiskenbare capaciteiten van de 
Range Rover Evoque. Dit maakt deze auto relevanter dan ooit.
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Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.
De afbeelding toont de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey met 21" lichtmetalen velgen (optie).

De New Range Rover Evoque introduceert een nieuw niveau van verfijning in een direct 
herkenbare auto. De uitstekende proporties geven het model een markant silhouet 
en unieke houding, en dragen bij aan het onderscheidende uiterlijk van de New 
Range Rover Evoque. De karakteristieke daklijn en oplopende taillelijn worden versterkt 
door een stoere, dynamische houding, gecombineerd met geprononceerde schouders 
en krachtige wielkasten.

Minder lijnen, strakke oppervlakken en een hoog niveau van precisie dragen alle 
bij aan de moderniteit en het raffinement van dit emotioneel aansprekende design. 
Zorgvuldige uitgewerkte details aan voor- en achterzijde, en slankere LED-koplampen 
resulteren in een ranke en eigentijdse verschijning. De New Range Rover Evoque; 
krachtig, verleidelijk en emotioneel innemend. Een nieuwe maatstaf in het compacte 
premium-SUV- segment.

DESIGN

EXTERIEUR
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INTERIEUR
Een dynamische interpretatie van het Range Rover DNA zorgt voor een sportief 
en luxueus interieur. Onze filosofie van minimalistisch design elimineert overbodige 
visuele elementen en integreert de nieuwste technologieën. De volgende generatie 
van het Range Rover Evoque-interieur is een eerbetoon aan dat van het originele 
model, maar kijkt ook vooruit: elegante, schijnbaar eenvoudige lijnen en verfijnde 
oppervlakken vormen een harmonieus geheel, waarbij eigentijdse materialen een 
uiterst hoogwaardige en verleidelijke ambiance creëren.

Windsor leder en hoogwaardige bekledingsstoffen van wol (Kvadrat) en 
Eucalyptusvezel zijn slechts enkele van de materialen die in het interieur 
worden toegepast. De bekledingsstoffen zijn duurzaam, ademend en 
verantwoord geproduceerd, en resulteren in een uitzonderlijk comfortabele 
en verfijnde interieurambiance. Hoogwaardige details, zoals exact uitgelijnde 
stiknaden op het dashboard, dragen bij aan de fraaie interieurvlakken, terwijl 
intuïtieve technologieën bijdragen aan het strakke en minimalistische karakter 
van het interieur.

De keuze voor Touch Pro Duo1 (optie) met zijn twee touchscreens versterkt het 
strakke interieurdesign. Het glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor2 

maakt het interieur nog lichter en ruimer, en verschaft u, met één druk op de 
knop, frisse buitenlucht. De configureerbare ambianceverlichting zorgt voor 
subtiele nuanceverschillen in de interieurbeleving. Daarnaast is het interieur 
geoptimaliseerd om zoveel mogelijk opbergruimte te bieden voor grote en 
kleine voorwerpen, zoals een smartphone, tablet of flesjes water.

DESIGN

1Alleen i.c.m. automatische transmissie.  2De optie glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor 
reduceert de hoofdruimte voor en achter.
De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. 
Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide 
informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.
De afbeeldingen tonen het interieur van de New Range Rover Evoque First Edition en de New 
Range Rover Evoque R-Dynamic HSE met stoelbekleding in premium Cloud Kvadrat stof en 
Dinamica® Suedecloth (optie), met Cloud/Ebony interieur.
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De afbeelding toont de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Yulong White, uitgevoerd met opties.

PRESTATIES EN CAPACITEITEN

MOTOREN
Van prestaties en puur rijplezier tot laag brandstofverbruik en verfijning – de New Range Rover Evoque biedt keuze uit een programma 
Ingenium-motoren die stuk voor stuk zijn geoptimaliseerd voor specifieke kenmerken, zodat het motorenprogramma voor elk gebruiksdoel 
de juiste optie biedt. Alle motoren zijn uitgerust met Stop/Start-technologie en Smart Regenerative Charging, dat de accu oplaadt wanneer 
de bestuurder gas terugneemt of afremt. Zo wordt kinetische bewegingsenergie teruggewonnen en brandstof bespaard, met name in 
stadsverkeer. Voor beschikbare motoren zie pagina 56.
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1Alleen beschikbaar i.c.m. D150-motor.  2Alleen i.c.m. automatische transmissie. Beschikbaarheid kan per land verschillen. PRESTATIES EN CAPACITEITEN

TRANSMISSIE
De negentraps automatische transmissie van de New Range Rover Evoque heeft nauw 
gespatieerde overbrengingsverhoudingen en reageert snel en soepel, zodat u altijd 
in de optimale versnelling rijdt. Het resultaat: minimaal brandstofverbruik en maximale 
acceleratie. Het schakelen verloopt nagenoeg onmerkbaar en het schakelprogramma 
wordt op intelligente wijze aangepast aan uw manier van rijden. Voor een nog 
actievere rijstijl en een nog lager brandstofverbruik kiest u voor de handgeschakelde 
zesversnellingsbak1. Deze lichte, uiterst geavanceerde transmissie maakt gebruik van 
een high-tech direct smeersysteem om frictie en weerstand te reduceren.

PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE (PHEV)
Geniet u graag van superieur woon-werkverkeer of van een avontuurlijk weekend weg 
met vrienden? De aandrijflijn van onze PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) biedt precies 
wat u nodig hebt. Dankzij de extra flexibiliteit en efficiency bent u op alles voorbereid. 
De Range Rover Evoque PHEV combineert een conventionele verbrandingsmotor met 
een elektromotor en accu, en biedt niet alleen alle voordelen van emissievrij elektrisch 
rijden, maar ook de grote, vertrouwde actieradius van een brandstoftank.

Met het stijgende aantal openbare laadpunten langs (snel)wegen en in veel steden 
en dorpen, is het nu gemakkelijker dan ooit om uw auto onderweg op te laden; 
waar en wanneer u maar wilt. Bovendien wordt bij regeneratief remmen energie 
omgezet in elektriciteit, die weer naar de accu wordt teruggevoerd. Verbrandingsmotor 
en elektromotor worden naadloos met elkaar gecombineerd voor optimale prestaties 
en hoge efficiency, vooral tijdens stadsritten.

MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE (MHEV)
MHEV2 is een mild hybrid-systeem dat de energie terugwint die normaal gesproken 
verloren gaat tijdens uitrollen of afremmen, en deze opslaat om daarmee op intelligente 
wijze de verbrandingsmotor te ondersteunen. Dit resulteert in maximale efficiency. 
Het omvat een verbeterd Stop/Start-systeem, waarmee de motor kan worden 
uitgeschakeld tijdens afremmen of uitrollen.
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CAPACITEITEN VOOR ELKE DAG
Er zijn momenten waarop de inherente capaciteiten van de New Range Rover Evoque echt een belangrijk verschil kunnen maken. 
Zoals nu. In het centrum heeft een dik pak sneeuw het stadsverkeer stilgelegd. Op deze gladde wegen selecteert u All Terrain Progress 
Control (ATPC)*. Zo bereikt u ook op dit soort dagen moeiteloos uw favoriete ontbijttentje. De heerlijke koffie op de plaats van 
bestemming is de bekroning op uw rit.

De afbeeldingen tonen de Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Eiger Grey, uitgevoerd met opties, en de Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Firenze Red met R-Dynamic Black Exterior Pack.14



Er is een nieuw pop-up restaurant geopend aan de rand van de stad. Het is ongeveer een uur rijden, en u hebt gehoord dat het 
eten er fantastisch is. De route kent zijn uitdagingen, maar dankzij Terrain Response 2* overwint de New Range Rover Evoque 
deze moeiteloos. Ter plaatse is een overheerlijke maaltijd het toetje van uw beleving.

PRESTATIES EN CAPACITEITEN*Alleen i.c.m. automatische transmissie. Niet beschikbaar i.c.m. P300e-motor. 15



Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide 
informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.
De afbeelding toont de New Range Rover Evoque HSE in Yulong White, uitgevoerd met opties.

BUITENGEWONE CAPACITEITEN
Van Lone Pine in Californië tot de Ice Academy in Zweden; met de capaciteiten van de New Range Rover Evoque is geen bestemming 
onbereikbaar. Toonaangevende technologieën als ClearSight Ground View1 en All Wheel Drive (AWD)2 helpen u om vol vertrouwen 
zware offroad-omstandigheden te overwinnen.

Lees verder en ontdek alle functies uit het programma van de New Range Rover Evoque.
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PRESTATIES EN CAPACITEITEN

1Beschikbaar als onderdeel van de 360° Surround Camera. Alleen beschikbaar i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- 
en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met instapverlichting.  2Alleen i.c.m. automatische transmissie. 
3Alleen i.c.m. automatische transmissie. Niet beschikbaar i.c.m. P300e-motor.

ALL WHEEL DRIVE2

De New Range Rover Evoque is uitgerust met All Wheel Drive (AWD) voor een 
zelfverzekerde rijbeleving, zowel op de weg als offroad. Het systeem regelt op intelligente 
wijze de verdeling van het aandrijfkoppel over de voor- en achteras via een elektronisch 
gestuurde meervoudige plaatkoppeling, die zich voor het achterdifferentieel bevindt. 
Het aandrijfkoppel wordt continu verdeeld over de voor- en achteras om zo de beschikbare 
grip van alle vier de wielen volledig te benutten. Op gladde ondergrond, zoals nat gras 
en sneeuw, kan het aandrijfkoppel gelijk over de voor- en achterwielen worden verdeeld, 
ten behoeve van maximale tractie. In extreme omstandigheden waarbij de voor- of 
achterwielen grip verliezen, kan voor optimale tractie tot nagenoeg 100 procent van 
het aandrijfkoppel naar één as worden gestuurd. Het AWD-systeem is gecombineerd 
met Electronic Traction Control (ETC) om zelfs in de meest uitdagende omstandigheden 
voor een zelfverzekerde rijbeleving te zorgen.

TERRAIN RESPONSE 23

Terrain Response 2 tilt de capaciteiten van dit bekroonde systeem naar een nog 
hoger niveau. Het systeem beschikt over een automatische instelling die de actuele 
rijomstandigheden evalueert en systematisch het meest geschikte programma 
voor de betreffende ondergrond selecteert. U kunt het systeem desgewenst 
handmatig bedienen.

CLEARSIGHT GROUND VIEW1

ClearSight Ground View (optie) biedt nog meer vertrouwen bij offroad-rijden en in 
uitdagende stedelijke situaties. Deze functie toont, op het grote centrale touchscreen, 
een camerabeeld van de grond onder de voorzijde van de auto. Normaliter is dit gebied 
niet zichtbaar voor de bestuurder, maar met ClearSight Ground View kunt u als het ware 
‘door’ de motorkap kijken. Dit maakt u gewaar van obstakels als stenen of lage muurtjes, 
zodat u er veilig omheen kunt manoeuvreren. ClearSight Ground View is beschikbaar in 
combinatie met 360° Surround Camera en maakt het rijden met de New Range Rover Evoque 
nog prettiger; zowel op de weg als offroad.

Algemeen Modder/sporen

Gras/Grind/Sneeuw Zand
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Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.
De afbeelding toont de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Seoul Pearl Silver, uitgevoerd met opties.18



PRESTATIES EN CAPACITEITEN

1Alleen i.c.m. automatische transmissie. Alleen beschikbaar i.c.m. 360° Surround Camera, elektrisch verstel-, 
verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met instapverlichting, Drive Pack of Driver Assist Pack.  
2Alleen i.c.m. automatische transmissie. Niet beschikbaar i.c.m. P300e-motor.  3Alleen i.c.m. automatische transmissie.

WADE SENSING1

Het unieke Wade Sensing (optie) van Land Rover maakt gebruik van ultrasoon-sensoren 
in de buitenspiegels om de bestuurder te informeren met visuele waarschuwingen 
en geluidssignalen wanneer de waterhoogte in de buurt komt van de toonaangevende 
600 mm doorwaaddiepte van de auto. Hiertoe wordt op het touchscreen real-time 
grafische informatie getoond over de waterdiepte in verhouding tot de auto en de 
maximum doorwaaddiepte.

ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL (ATPC)2

All Terrain Progress Control (ATPC) is een state-of-the-art systeem dat u in staat 
stelt om een snelheid in te stellen en die constant aan te houden onder veeleisende 
omstandigheden, zoals gladde ondergrond – inclusief modder, nat gras, ijs, sneeuw 
en onverharde wegen. De werking van het systeem is vergelijkbaar met die van cruise 
control. ATPC is actief bij lage snelheden tussen 1,8 en 30 km/h, waardoor u zich 
volledig kunt concentreren op het rijden en de weg vóór u.

HILL DESCENT CONTROL3

Land Rover’s gepatenteerde Hill Descent Control (HDC) helpt de bestuurder om moeilijke 
hellingen beheerst af te dalen. Het systeem doet dit door een constante afdaalsnelheid aan 
te houden en de wielen individueel af te remmen. Hill Start Assist zorgt ervoor dat de auto 
niet achteruit rolt bij wegrijden op een helling. De auto is ook uitgerust met Gradient Release 
Control, dat is ontworpen om te voorkomen dat de auto ongecontroleerd met grote snelheid 
wegrijdt op een steile afdaling, wanneer de bestuurder per ongeluk het rempedaal loslaat.

LOW TRACTION LAUNCH3

Low Traction Launch biedt een optimale regeling van het aandrijfkoppel wanneer u wegrijdt 
vanuit stilstand en verbetert daarmee de capaciteiten op gladde ondergrond, zoals nat 
gras, sneeuw en ijs. Het systeem blijft actief totdat de auto een snelheid van 30 km/h heeft 
bereikt, waarna de New Range Rover Evoque naadloos terugkeert naar de eerder door 
de bestuurder geselecteerde modus.
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De afbeelding toont de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey met 21" lichtmetalen velgen (optie).

GERAFFINEERDE PRESTATIES

TORQUE VECTORING1

Torque Vectoring zorgt voor een beheerst en alert bochtgedrag door onderstuur te reduceren 
via gecontroleerd afremmen van de binnenste wielen in de bocht.

ONDERSTUUR GEDETECTEERD

GECORRIGEERDE LIJN

REMKRACHT NAAR BINNENSTE WIELEN

VOLLEDIG AANDRIJFKOPPEL NAAR BUITENSTE WIELEN
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DRIVELINE DISCONNECT1

Het All Wheel Drive-systeem van de New Range Rover Evoque is uitgerust met 
Driveline Disconnect-technologie. Hiermee kan de auto op kruissnelheid rijden met 
alleen voorwielaandrijving om zo weerstandsverliezen in de aandrijflijn te beperken 
en daarmee brandstofverbruik en emissies te reduceren. De aandrijving naar de achteras 
wordt in een fractie van een seconde opnieuw ingeschakeld wanneer AWD benodigd 
is – voor extra tractie en optimale handling.

ACTIVE DRIVELINE2

In combinatie met de D240- en P300-motoren is, naast Driveline Disconnect, ook Active 
Driveline standaard, waardoor nog meer tractie, stabiliteit en controle beschikbaar 
is voor rijden onder uitdagende omstandigheden. Ook de wendbaarheid op de weg 
wordt vergroot dankzij de vectoring-capaciteiten die het Active Driveline-systeem biedt. 
Wanneer de rijomstandigheden dit vereisen, kunnen de koppelingen in de beide achterste 
aandrijfassen volledig worden geblokkeerd om hetzelfde effect te realiseren als met een 
traditioneel blokkeerbaar achterdifferentieel. Dit maximaliseert de stabiliteit van de auto 
en vergroot de capaciteiten.

ADAPTIVE DYNAMICS3

Het Adaptive Dynamics-systeem (optie) biedt zowel nauwkeurige dynamiek als soepel 
rijcomfort door de wielposities en carrosseriebewegingen continu te evalueren. 
Hiertoe analyseert het systeem acceleratie, besturing en gebruik van gas- en rempedaal. 
De elektronisch gestuurde schokdempers passen 100 keer per seconde de afstemming 
van de wielophanging aan om te allen tijde de optimale balans te bieden tussen comfort, 
raffinement en wendbaarheid.

CONFIGURABLE DYNAMICS4

Als aanvulling op Adaptive Dynamics is Configurable Dynamics beschikbaar, om het 
raffinement, het comfort of de prestaties van de auto te verhogen. Met Configurable 
Dynamics kunt u de gasklep-parameters, de transmissie-schakelpunten, de besturing 
en de wielophanging van de New Range Rover Evoque configureren om deze af te 
stemmen op uw rijvoorkeuren.

1Alleen i.c.m. automatische transmissie.  2Alleen i.c.m. D240- en P300-motoren. 3Niet beschikbaar i.c.m. D150- of 
P300e-motoren.  4Alleen beschikbaar i.c.m. Adaptive Dynamics. Niet beschikbaar i.c.m. D150- of P300e-motoren.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide 
informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer. PRESTATIES EN CAPACITEITEN 21



Om de introductie van de New Range Rover Evoque te vieren, hebben wij in samenwerking met Zenith® een horloge gecreëerd dat in beperkte oplage beschikbaar is. Met zijn titanium kast met een diameter van 
41 mm, exclusieve uurwerk en palletten en hefboom van silicium, is de DEFY CLASSIC geïnspireerd door de indrukwekkende lichtmetalen velgen, met een horlogeband met perforatiepatroon in diamantvorm. 
Er zullen slechts 200 exemplaren van dit unieke horloge worden geproduceerd. Ga voor meer informatie naar www.zenith-watches.com
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TECHNOLOGIE

INFOTAINMENT
Elke New Range Rover Evoque is uitgerust met Touch Pro, ons InControl-infotainmentsysteem, dat een programma informatie- en 
entertainmentfuncties biedt. InControl omvat intuïtieve en geavanceerde technologieën die er voor zorgen dat iedereen optimaal 
van zijn of haar reis kan genieten. Het spraakherkenningssysteem begrijpt duidelijk gesproken instructies, zodat de bestuurder zich 
kan blijven concentreren op de weg en het verkeer, zonder andere afleiding.

TOUCH PRO
Het standaard 10" touchscreen in de 
middenconsole ondersteunt tik-, swipe-, 
pinch- en zoom-commando’s, en biedt 
ons beste audiovisuele entertainment ooit. 
Om uw beleving in de auto te optimaliseren, 
biedt Touch Pro configureerbare 
startschermen, korte reactietijden en 
spraakbediening. Multitasken wordt 
gemakkelijker dankzij het interactieve 
zijpaneel. Touch Pro kan verder worden 
uitgebreid met het bijbehorende 
connectivity pack: Connect Pro.

TOUCH PRO DUO*

Dankzij de twee 10" HD-touchscreens (optie) 
kan de gebruiker de gewenste informatie 
bekijken en tegelijkertijd extra functies 
bedienen, voor nog meer flexibiliteit en een 
efficiënter gebruik. Zo kunt u bijvoorbeeld via 
het bovenste scherm het navigatiesysteem 
gebruiken en via het onderste scherm muziek 
afspelen. Via de multifunctionele Dynamic 
Dials is er bovendien direct toegang tot 
de regeling van de interieurtemperatuur 
en de bediening van de stoelverwarming.

INTERACTIVE 
DRIVER DISPLAY
De New Range Rover Evoque voorziet 
u altijd van het summum in entertainment, 
informatie en connectivity. Als optie is een 
12,3" HD Interactive Driver Display mogelijk, 
dat een enorme hoeveelheid informatie kan 
weergeven voor autorijden, entertainment 
en actieve veiligheid, waaronder navigatie, 
telefoon en media. De hoge resolutie 
garandeert een uiterst scherp beeld en de 
verfijnde beeldprocessor zorgt voor soepel 
bewegende en haarscherpe beelden.

HEAD-UP DISPLAY
Het Head-Up Display (optie) projecteert 
voor het rijden belangrijke informatie, 
zoals snelheid, versnelling en navigatie-
instructies, op de voorruit. Zo kunt u uw 
aandacht nog beter bij weg en verkeer 
houden en wordt u minder afgeleid. 
Het systeem biedt kristalheldere 
kleurenafbeeldingen met hoge resolutie, 
waardoor u gemakkelijk alle informatie 
kunt zien. Het kan belangrijke informatie 
van het touchscreen weergeven, inclusief 
telefoongegevens. De functie kan worden 
in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de 
voorkeur van de bestuurder.

TECHNOLOGIE

*Alleen i.c.m. automatische transmissie.
Het gebruik van interieurfuncties is alleen toegestaan wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.
De afbeelding toont het interieur van de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE met stoelbekleding in premium Cloud Kvadrat stof en Dinamica® Suedecloth (optie), met Cloud/Ebony interieur. 23



CONNECTIVITY
Land Rover’s standaard en optionele functies verbinden u met uw auto en brengen u naadloos en op een veilige manier 
in contact met de buitenwereld. Via de standaard Remote App kan de bestuurder op afstand met de auto communiceren. 
Met het Smartphone Pack kunt u voor gebruik in de auto geoptimaliseerde apps op uw smartphone gebruiken via het 
touchscreen, inclusief uw contacten, agenda en music player. Secure Tracker1, Navigation Pro2 (optie) en Connect Pro3 
(optie) maken uw Land Rover beleving plezieriger dan ooit.

De afbeelding toont de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey met 21" lichtmetalen velgen (optie).24



1Standaard in Nederland.  2Alleen beschikbaar i.c.m. Connect Pro, Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter. 
3Alleen beschikbaar i.c.m. Navigation Pro.  4In combinatie met ‘Pro Services en WiFi-hotspot’ wordt uw nieuwe Evoque 
geleverd met een SIM-kaart en een primair data-abonnement van 500 MB per maand voor een totale periode van 3 jaar. 
U bent beter verbonden en ontvangt live verkeersinformatie en nog veel meer. Abonnementen met grotere databundel 
zijn beschikbaar. Abonnement kan worden verlengd na de periode van 3 jaar. Uw dealer geeft u graag meer informatie.
InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Land Rover dealer naar 
de beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, 
inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele 
wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. InControl Apps en Remote App moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder 
dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor 
te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple Watch® en Apple Carplay® zijn geregistreerde 
handelsmerken van Apple Inc.

STANDAARDUITRUSTING

REMOTE APP4

De InControl Remote App biedt informatie over uw auto en stelt u in staat om op afstand 
met uw auto te communiceren. Deze dienst is compatible met de meeste smartphones 
en smartwatches, en omvat:

Remote Lock/Unlock – Vergrendel of ontgrendel uw portieren op afstand met één druk 
op de knop. Druk gewoon op de toets ‘vergrendelen’ op het scherm ‘Beveiliging auto’ 
van de InControl Remote smartphone-app om de portieren te vergrendelen, het alarm in 
te schakelen, de buitenspiegels in te klappen (i.c.m. elektrisch inklapbare buitenspiegels) 
en de ruiten te sluiten. Druk op de toets ‘ontgrendelen’ om de buitenspiegels uit te klappen 
(optie), het dimlicht in te schakelen en de alarmknipperlichten tweemaal te laten knipperen.

Remote Climate – Bereid uw Range Rover Evoque voor door het interieur voor te 
verwarmen of te koelen, zodat u en uw passagiers al direct bij het instappen van nog 
meer comfort kunnen genieten.

Beep & Flash – Deze functie schakelt de alarmknipperlichten en het dimlicht van uw 
Land Rover in en geeft via een beschaafd geluidssignaal aan waar uw auto zich op een 
druk parkeerterrein bevindt.

Journey Tracking – Deze optionele functie kan uw gereden ritten automatisch registreren, 
inclusief uw route en statistieken van gereden kilometers. Deze informatie kan per e-mail 
worden geëxporteerd voor uw kilometeradministratie of onkostendeclaraties, en kan 
worden geïmporteerd in een spreadsheet.

 Vehicle Status Check – Controleer huidige tankinhoud en actieradius, alsmede de status 
van portieren, ruiten en sloten. Kijk waar de auto het laatst is geparkeerd en vind uw weg 
terug naar de auto met de routebegeleiding op uw smartphone.

TECHNOLOGIE 25



Apple Watch® en Apple Carplay® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.
InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Land Rover dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. 
Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, 
versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. InControl Apps en Remote App moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken 
wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

OPTIES

SMARTPHONE PACK
Het Smartphone Pack helpt u om verbonden te blijven met uw smartphone – ook tijdens het rijden – door het scherm van 
de telefoon te delen met het touchscreen van het Incontrol infotainmentsysteem. Dit pack met InControl Apps-technologie 
maakt het mogelijk om voor gebruik in de auto geoptimaliseerde apps op uw Apple™-smartphone te gebruiken vanaf het 
touchscreen, inclusief uw contacten, agenda en music player. Aansluiting via een USB-kabel.

InControl Apps omvat een programma interactieve 
apps die zijn geoptimaliseerd voor gebruik in de 
auto. Hiermee hebt u via de USB-poort toegang tot 
mediastreaming, de cloud, op locatie gebaseerde 
diensten en méér.

Apple CarPlay® is ontworpen om meer veiligheid te 
bieden – de bestuurder kan de apps gebruiken en 
tegelijkertijd de aandacht bij weg en verkeer houden. 
Verbind uw Apple-smartphone met uw auto en gebruik 
compatible apps, zoals kaarten, berichten en muziek, 
via het touchscreen.
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OPTIES

NAVIGATION PRO1

Het navigatiesysteem Navigation Pro (optie) van de New Range Rover Evoque biedt u de 
mogelijkheid om uw favoriete bestemmingen op te slaan, tik-, swipe-, pinch- en zoom-
commando’s te gebruiken voor eenvoudige kaartverkenning, en kristalheldere 
kaartafbeeldingen weer te geven in 2D of 3D. Met de nieuwste versie van Map Care blijven 
kaarten bovendien up-to-date. Traffic Sign Recognition maakt deel uit van Navigation Pro 
en houdt u op de hoogte over bijvoorbeeld snelheidslimieten en inhaalverboden, door deze 
direct zichtbaar in het instrumentenpaneel weer te geven. Als Adaptive Speed Limiter actief is, 
past het met behulp van Traffic Sign Recognition-informatie uw snelheid overeenkomstig aan 
via het cruise control-systeem. Navigation Pro is uitsluitend beschikbaar i.c.m. Connect Pro.

CONNECT PRO2

Connect Pro omvat een 4G WiFi-hotspot, Pro Services en Smart Settings. Het is ontworpen 
om uw beleving binnen en buiten de auto te verbeteren en ervoor te zorgen dat u en uw 
passagiers nog meer van de reis kunnen genieten door u onderweg verbonden te houden 
met de buitenwereld.

4G WiFi-hotspot 
De WiFi-hotspot biedt in de auto draadloos toegang tot internet, waarbij tot acht apparaten 
tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Inzittenden kunnen het draadloze netwerk van 
de auto gebruiken om te surfen, te werken, social media te updaten of te genieten 
van online entertainment.

Pro Services3

 – Real Time Traffic Information: maakt gebruik van live gegevensfeeds voor verkeersinformatie 
om u het meest nauwkeurige beeld te geven van het verkeer op de route naar uw bestemming.

 – One-box Search: u kunt zoeken naar bezienswaardigheden in uw omgeving, waar u zich ook 
bevindt. Het systeem verschaft toegang tot deskundige bestemmingsinformatie, reistips en 
inspiratie, alsmede tot online reisinformatie van het desbetreffende gebied.

 – Online Routing: het systeem kiest continu uw optimale route, door onderweg naar uw 
bestemming de verkeerssituatie en verkeersinformatie te evalueren, en rekening te houden 
met de gebruikelijke verkeerspatronen voor het tijdstip.

 – Planning Routes en Door-to-Door Routing: gebruik voor vertrek de Route Planner-app 
of het onlineportaal om te zoeken, locaties op te slaan of uw bestemming in te voeren. 
De app gebruikt de Cloud om de bestemming automatisch naar het navigatiesysteem van 
uw auto te sturen. Wanneer u aankomt bij een parkeerlocatie, is het niet altijd duidelijk hoe 
u uw eindbestemming kunt bereiken. Als u de auto verlaat, zal het Navigation Pro-systeem 
automatisch de navigatie overdragen aan de Routeplanner-app op uw smartphone. U kunt 
vervolgens instructies bekijken hoe u het beste uw eindbestemming kunt bereiken via het 
openbaar vervoer of te voet. U bent altijd verbonden, bij elke stap die u zet – een echte 
deur-tot-deur beleving.
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1Alleen beschikbaar i.c.m. Connect Pro en Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter.  2Alleen beschikbaar 
i.c.m. Navigation Pro.  3Voor online-functies en WiFi-connectivity is een micro-SIM-kaart met een geschikt 
data-abonnement vereist. 4G WiFi-hotspot en Pro Services omvatten een abonnement dat kan worden verlengd 
na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode.
InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Land Rover dealer naar 
de beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, 
inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele 
wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. InControl Apps en Remote App moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder 
dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor 
te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.
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 – Commute Mode: stelt het systeem in staat uw dagelijkse ritten te ‘leren’ en u 
automatisch te adviseren over de verwachte reistijd, gebaseerd op live en historische 
verkeersinformatie, zonder dat u een bestemming hoeft in te voeren. Het systeem 
onthoudt de routes die u neemt naar een bepaalde bestemming en adviseert u welke 
van deze het snelste is. De functie kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van 
de voorkeur van de bestuurder.

 – Parking Service: wanneer u uw bestemming nadert, kunt u zien waar parkeerplekken 
beschikbaar zijn. Druk simpelweg op de gewenste parkeergarage en het navigatiesysteem 
wijzigt automatisch de bestemming.

 – Online Media: maakt het mogelijk gepersonaliseerde content van verschillende 
aanbieders, zoals Deezer en TuneIn, te verzamelen, voor toegang tot meer dan 40 miljoen 
muzieknummers en vier miljoen on-demandprogramma’s en -podcasts. Voor het eerst 
kunnen deze direct naar de auto worden gestreamd, zonder dat u een smartphone nodig 
hebt, voor een naadloze en geïntegreerde beleving.

Smart Settings 
Ontworpen om een echt persoonlijke beleving te bieden en afleiding van de bestuurder 
te minimaliseren. Smart Settings combineert een aantal functies.

 – Profile: het systeem identificeert elke bestuurder automatisch aan de hand van 
zijn/haar sleutel en telefoon. Ook kan het systeem een aantal instellingen opslaan 
in het bestuurdersprofiel. Voorafgaand aan uw reis kan het uw geprogrammeerde 
stoel- en spiegelposities instellen, evenals de af te spelen media.

 – Learning: met de ‘Learning’-functie kan Smart Settings tevens leren en automatisch 
toepassen wat uw voorkeuren zijn op basis van uw gewoontes, routines uit het verleden 
en de huidige temperatuur, inclusief uw keuze voor een verwarmde stuurwielrand of 
verwarmde stoel tijdens uw dagelijkse rit naar uw werk.
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De afbeelding hierboven toont het Meridian Surround Sound audiosysteem

AUDIOSYSTEEM
Uitstekend akoestisch bereik via zes luidsprekers.

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM
Geweldige definitie, kristalheldere hoge tonen en volle, diepe bassen, mogelijk gemaakt 
door de zorgvuldige positionering van de 10 in de portieren geïntegreerde luidsprekers 
en de tweekanaals subwoofer.

MERIDIAN™ SURROUND SOUND AUDIOSYSTEEM
Alle diepte en helderheid van een live concert, mogelijk gemaakt door 14 luidsprekers voor, 
achter en opzij, samen met een tweekanaals subwoofer – naadloos samengebracht met 
behulp van Trifield™-technologie. Trifield is een exclusieve Meridian-technologie en mengt 
de midden- en surround-kanalen perfect met de kanalen links en rechts om alle afzonderlijke 
inzittenden een optimale en consistente audiobeleving te bieden.

DAB+-RADIO
De optionele DAB+-radiotechnologie biedt een verbeterde geluidskwaliteit, een uitgebreide 
keuze uit radiozenders en live tekstinformatie over de zender, het programma en het nummer 
waarnaar u luistert.

AUDIOSYSTEMEN
Het interieur van een auto is de ideale plaats om te genieten van uw favoriete muziek, waarbij u in de 
New Range Rover Evoque kunt kiezen uit drie verschillende audiosystemen om uw muziek tot leven te brengen:

14 LUIDSPREKERS

SUBWOOFER
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MERIDIAN™
De audiopartner van Land Rover, Meridian, werd in 1977 opgericht in Cambridgeshire, 
Groot-Brittannië, en heeft naam gemaakt met een groot aantal innovaties, waaronder actieve 
luidsprekers en ’s werelds eerste digitale surround sound-processor. De samenwerking 
met Meridian op het gebied van audiotechnologie heeft er mede voor gezorgd dat de 
New Range Rover Evoque de meest optimale ambiance biedt om van muziek te genieten.
De Cabin Correction-technologie van Meridian werd gebruikt om de vorm, akoestiek en 
resonantiekarakteristieken van het interieur te analyseren, teneinde ongewenste geluiden 
te elimineren. Het geavanceerde algoritme zorgt ervoor dat ritme, kracht en timing van 
elk muziekstuk exact kunnen worden waargenomen zoals de artiest het heeft bedoeld, 
waardoor alle inzittenden kunnen genieten van een uitzonderlijke audiobeleving met 
constante en exceptionele kwaliteit.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
Trifield en het ‘three fields’ logo zijn geregistreerde handelsmerken van Trifield Productions Ltd. 
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering.

UNIEKE MERIDIAN-TECHNOLOGIE LUIDSPREKERS SUBWOOFER WATT

Audiosysteem NIET BESCHIKBAAR 6 NIET BESCHIKBAAR 180

Meridian™ audiosysteem 10 1 380

Meridian™ Surround Sound audiosysteem 14 1 825

DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Brengt alle elementen van het audiosysteem samen als één geheel, om een 
prestatieniveau te bieden waarvoor anders veel grotere luidsprekers nodig 
zouden zijn.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Het geavanceerde Cabin Correction-algoritme van Meridian stemt de audiobeleving 
volledig af op de exacte interieurakoestiek van de New Range Rover Evoque.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Om de kwaliteit van muziekopnames te behouden, worden deze geconverteerd 
naar een algemeen gebruikelijk digitaal formaat. Meridian Digital Dither Shaping 
zorgt ervoor dat digitale signalen snel en naadloos worden omgezet, waardoor 
de fijnste details van de audioprestaties behouden blijven. Het resultaat is een 
authentieke muzikale conversie, waarbij de emoties van de oorspronkelijke 
opname worden opgeroepen.

TRIFIELD™
Trifield is een exclusieve Meridian-technologie en mengt de midden- en 
surroundkanalen perfect met de kanalen links en rechts om alle afzonderlijke 
inzittenden een optimale en consistente audiobeleving te bieden.
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STANDAARDUITRUSTING
Emergency Braking kan botsingen met voetgangers, fietsers of andere voertuigen helpen 
voorkomen. Als het risico op een potentiële botsing wordt gedetecteerd, toont het systeem 
een ‘frontale botsing’-signaal waardoor u tijd hebt om in te grijpen. Een camera aan de 
voorzijde van de auto detecteert bij snelheden van 5 tot 80 km/h risico op frontale botsingen 
en bij snelheden van 5 tot 60 km/h de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Indien een 
botsing nog steeds waarschijnlijk is en u hebt niet ingegrepen, dan remt het systeem de auto 
met maximaal remvermogen af om de botssnelheid te reduceren.

De achteruitrijcamera biedt extra zicht bij achteruitrijden. Op het touchscreen worden 
hulplijnen geprojecteerd over het weergegeven beeld van de achteruitrijcamera, die zowel 
de omtrek als de verwachte baan van de auto aangeven.

Cruise control met Speed Limiter stelt de bestuurder in staat om de actuele snelheid van 
de auto te handhaven zonder dat het gaspedaal continu moet worden ingetrapt, waardoor 
de bestuurder minder vermoeid raakt. De Speed Limiter stelt de bestuurder bovendien 
in staat om vooraf een maximumsnelheid in te stellen die de auto niet mag overschrijden. 
De bestuurder kan beide functies desgewenst eenvoudig in- of uitschakelen.

Driver Condition Monitoring detecteert wanneer u vermoeid begint te raken en adviseert 
u bijtijds via een waarschuwingssignaal om een pauze te nemen.

Lane Keeping Assist detecteert wanneer uw auto onbedoeld buiten de rijstrook dreigt 
te komen en zorgt voor tegenstuur om u subtiel terug te leiden.

Park Distance Control (PDC) voor en achter maakt manoeuvreren nog gemakkelijker. 
Als u de achteruitversnelling selecteert of PDC handmatig inschakelt, worden sensoren 
in de voor- en achterbumper automatisch geactiveerd. Terwijl u parkeert, geven beelden 
op het touchscreen en geluidssignalen aan hoe dicht u bij obstakels bent.

BESTUURDERSONDERSTEUNING

VEILIGER EN EENVOUDIGER
Of u nu rijdt in stadsverkeer of op de snelweg, voor extra veiligheid voor u en uw passagiers is er een groot aantal innovatieve 
technologieën beschikbaar – standaard, als optie of als onderdeel van een optie pack. Waarvoor u ook kiest, elke afzonderlijke 
functie is ontworpen om het plezier dat u aan uw auto beleeft nog verder te vergroten.
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Lane Keeping Assist Park Distance Control (PDC) voor en achter
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OPTIES

CLEARSIGHT-ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Deze optionele technologie, een primeur voor Land Rover, zorgt voor een onbelemmerd zicht op de weg achter u, 
zelfs met personen op de achterbank of grote objecten in de bagageruimte die normaal gesproken uw zicht zouden 
ontnemen. In de dakantenne, op de achterzijde van de auto, is een camera geïntegreerd. Deze toont live videobeelden 
via het ingebouwde digitale display1 in de achteruitkijkspiegel en geeft u een breder en dus optimaler zicht op het verkeer 
achter u. U kunt de spiegel gebruiken in normale modus of in displaymodus die de videobeelden toont. Een schakelaar 
aan de onderzijde van de spiegel maakt eenvoudig wisselen van modi mogelijk.

1Bestuurders die een varifocale of bifocale bril of lenzen dragen, kunnen aanpassingsproblemen ervaren met de digitale modus van de spiegel. De normale spiegelmodus kan echter altijd worden gebruikt. 
Alleen beschikbaar i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met instapverlichting.  2Alleen beschikbaar i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels, automatisch dimmend, met instapverlichting.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.34



TECHNOLOGIE

360° SURROUND CAMERA2

360° Surround Camera maakt gebruik van vier onopvallend in de carrosserie geïntegreerde 
digitale camera’s, die de bestuurder een 360°-bovenaanzicht van de auto op het 
touchscreen bieden. Op het touchscreen kunnen tegelijkertijd meerdere weergaven worden 
getoond. Dit helpt bij verschillende manoeuvres, van het parkeren langs een stoeprand tot 
het manoeuvreren in krappe plekken en het oversteken van onoverzichtelijke kruisingen. 
Inclusief ClearSight Ground View (zie pagina 17).

ClearSight-achteruitkijkspiegel uitgeschakeld (boven) en ingeschakeld (onder)
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Park Assist

PARK PACK1

Park Assist maakt fileparkeren en dwars op de rijrichting parkeren gemakkelijker dan ooit 
door de auto zelf in en uit een geschikte plek te sturen. U hoeft alleen de juiste versnelling 
te kiezen en de snelheid van de auto te regelen via gas- en rempedaal. Symbolen en 
meldingen op het display leiden u door de manoeuvre. Park Assist helpt u ook met 
uitparkeren uit een parkeerplek parallel aan de rijbaan, waarmee het systeem u alle 
parkeerstress uit handen neemt.

Rear Traffic Monitor komt vooral van pas wanneer u achteruit wegrijdt uit een parkeervak. 
Dit systeem waarschuwt u voor voertuigen, voetgangers of ander potentieel gevaar dat van 
links en rechts komt. U wordt gewaarschuwd via visuele symbolen en een geluidssignaal. 
Zo weet u altijd wat er achter u gebeurt, ook wanneer uw zicht is belemmerd.

360° Park Distance Control geeft u extra zelfvertrouwen bij het manoeuvreren in krappe 
parkeerplaatsen. Wanneer de achteruitversnelling wordt geselecteerd, worden sensoren 
rondom in de auto automatisch geactiveerd of kunnen handmatig worden geactiveerd, 
en verschijnt een afbeelding van het bovenaanzicht van de auto op het touchscreen. 
Terwijl u parkeert, geven beelden op het touchscreen en geluidssignalen aan hoe dicht 
u bij obstakels bent.

Clear Exit Monitor helpt achterpassagiers om veilig uit de auto te stappen, 
door hen te waarschuwen voor naderende voertuigen, fietsers of andere gevaren. 
Wanneer achterpassagiers aan de portiergreep trekken om uit te stappen, gaat een 
waarschuwingslampje knipperen op het betreffende portier indien een naderend obstakel 
wordt gedetecteerd.

1Niet beschikbaar i.c.m. Driver Assist Pack.  2Alleen beschikbaar i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met instapverlichting. Alleen in combinatie met automatische transmissie.

OPTIE PACKS
Optie packs zijn beschikbaar met een aantal technologieën die de rijbeleving nog verder versterken. Het Park Pack helpt u bij het 
veilig en gemakkelijker manoeuvreren in krappe plekken, en in verkeerssituaties waarbij het zicht wordt belemmerd door gebouwen 
of andere auto’s. Het Drive Pack draagt er aan bij om elke rit veiliger en meer ontspannen te maken, terwijl het Driver Assist Pack 
ons meest uitgebreide programma rij- en parkeertechnologieën omvat.

Rear Traffic Monitor
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DRIVE PACK1 2

Adaptive Cruise Control werkt bij rijden op de snelweg en in langzaam rijdend verkeer. 
Het systeem zorgt er voor dat de auto op veilige afstand blijft van een voorligger indien 
deze langzamer gaat rijden of stopt. Wanneer de voorligger stopt, komt uw auto soepel tot 
stilstand. Bij langzaam rijdend verkeer brengt Adaptive Cruise Control de auto automatisch 
weer in beweging, om daarna de voorligger weer te volgen.

High-speed Emergency Braking detecteert wanneer gevaar bestaat van een frontale botsing 
met een ander voertuig en toont een ‘frontale botsing’-signaal als advies aan de bestuurder 
om te remmen. Als de bestuurder niet reageert, activeert het systeem automatisch de 
remmen om de botssnelheid te reduceren. High-speed Emergency Braking is actief van 
10 tot 160 km/h.

Blind Spot Assist kan botsingen helpen voorkomen. Wanneer u van rijstrook gaat 
veranderen en uw auto detecteert een ander voertuig in de dode hoek, gaat er in de 
betreffende buitenspiegel een waarschuwingslampje branden. Het systeem zorgt voor 
tegenstuur om uw auto veilig bij het naderende voertuig vandaan te leiden.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.

Adaptive Cruise Control Blind Spot Assist
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DRIVER ASSIST PACK*

Het Driver Assist Pack omvat het meest uitgebreide programma rij- en parkeertechnologieën. 
Het Driver Assist Pack is een uitbreiding van zowel het Drive Pack als het Park Pack en biedt 
aanvullend Adaptive Cruise Control met Steering Assist en 360º Surround Camera.

CAMERA VOOR RADAR VOOR

OPTIE PACKS

*Alleen beschikbaar i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, 
met instapverlichting. Alleen i.c.m. automatische transmissie.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie 
de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.38



Adaptive Cruise Control met Steering Assist werkt met u samen; terwijl u uw handen aan het 
stuur houdt en anticipeert op de omstandigheden op de weg voor u, helpt het systeem u bij 
het sturen, remmen en accelereren. Een camera en radarsysteem werken vervolgens samen, 
zodat het systeem uw auto in het midden van de rijstrook kan houden en de snelheid kan 
aanpassen aan het gedrag van het verkeer voor u.

Wanneer de voorligger snelheid mindert, of zelfs helemaal tot stilstand komt, remt het 
systeem automatisch uw auto af en brengt deze zo nodig tot stilstand, om zo te zorgen 
voor een ontspannen en evenwichtig rijgedrag. Als u het stuur loslaat, geeft de auto een 
waarschuwing. Als de waarschuwing wordt genegeerd, wordt Steering Assist uitgeschakeld, 
maar blijft de Adaptive Cruise Control actief.
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EFFICIËNTE TECHNOLOGIEËN

DUURZAAM ONTWERP
In het kader van duurzaam ondernemen zet Land Rover zich in om auto’s te produceren waarin meer duurzame materialen worden 
verwerkt, waarbij tijdens het productieproces minder afval wordt geproduceerd en die minder grond- en brandstoffen gebruiken. 
Het ontwikkelingsproces van de New Range Rover Evoque omvatte een complete life cycle assessment. De auto is zodanig ontworpen 
dat deze voor 85 procent recyclebaar/herbruikbaar is en voor 95 procent kan worden teruggewonnen aan het einde van de levensduur.

De afbeelding toont de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey met 21" lichtmetalen velgen (optie).40



TECHNOLOGIE
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie 
de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.

GEAVANCEERDE AËRODYNAMICA
Het gestroomlijnde design van ons nieuwste model is zorgvuldig geoptimaliseerd, 
zodat de New Range Rover Evoque de meest aërodynamische Range Rover ooit is.

ENGINE MANUFACTURING CENTRE
Het Engine Manufacturing Centre van Land Rover, waar onze motoren worden ontwikkeld, 
is gebouwd volgens de allerhoogste milieunorm (BREEAM Excellent), en is voorzien 
van het grootste zonnepanelendak in Groot-Brittannië. Het dak is bedekt met 22.600 
zonnepanelen die in staat zijn om maximaal 6,2 MW te leveren (voldoende energie om 
1.600 huishoudens van stroom te voorzien). De panelen genereren meer dan 30 procent 
van het energieverbruik van deze locatie, waardoor de CO2-emissie wordt gereduceerd 
met meer dan 2.400 ton per jaar.

STOELBEKLEDING IN EUCALYPTUSVEZEL STOF 
EN ULTRAFABRICS™
Bekledingsstoffen van Eucalyptusvezel zijn gemaakt van Tencel-materiaal met FSC-
certificaat (Forest Stewardship Council), en worden gecombineerd met duurzaam, 
ademend, hoogwaardig Ultrafabrics™-materiaal dat is vervaardigd in een proces 
dat zuinig omgaat met grondstoffen.

STOELBEKLEDING IN PREMIUM KVADRAT STOF 
EN DINAMICA® SUEDECLOTH
Premium Kvadrat stof is een zeer duurzame bekledingsstof in wolmix. De stof bezit alle 
natuurlijke eigenschappen van wol; het is slijtvast en comfortabel bij alle temperaturen 
doordat het koel aanvoelt als het warm is en juist warm bij lage temperaturen. Dinamica® 
Suedecloth wordt vervaardigd van gerecyclede polyestervezels en kunststoffen in een 
proces waarbij geen schadelijke chemicaliën worden gebruikt.
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De afbeelding toont de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey.

VEILIGHEID

VEILIG EN ZEKER
De New Range Rover Evoque, ontworpen voor optimale veiligheid, is standaard uitgerust met talrijke functies die niet alleen 
u en uw passagiers helpen beschermen, maar die tevens actief ongelukken helpen voorkomen.

De verhoogde Sports Command Driving Position van de New Range Rover Evoque zorgt voor meer overzicht onder alle 
omstandigheden. U geniet van een beter zicht op de weg en het verkeer en wordt eerder gezien door andere weggebruikers, 
voor een nog sterker gevoel van vertrouwen en controle. Met All Wheel Drive ligt de auto vast op de weg, ongeacht de weers- 
of rijomstandigheden.

ISOFIX-
BEVESTIGINGSPUNTEN

AIRBAGS
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VEILIGHEID

InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Land Rover dealer naar 
de beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, 
inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele 
wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. InControl Apps en Remote App moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder dient 
interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen 
dat zij de auto onder controle hebben.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie 
de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.

1Per land verschillend.  2Land Rover Optimised Assistance en SOS Emergency Call zijn diensten op basis van 
een abonnement, die kunnen worden verlengd na de door uw Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode.  
3Vereist verbinding met mobiel netwerk.  4Alleen beschikbaar i.c.m. Keyless Entry.

Voor extra veiligheid is de New Range Rover Evoque standaard voorzien van de 
nieuwste technologieën:

Dynamic Stability Control (DSC) evalueert het dynamische weggedrag van de 
New Range Rover Evoque en grijpt in om de stabiliteit van de auto te maximaliseren. 
DSC reduceert het motorkoppel en remt individuele wielen af om de rijrichting van 
de auto te corrigeren en zo onderstuur of overstuur te neutraliseren.

Antiblokkeer remsysteem (ABS) zorgt ervoor dat de auto tijdens het remmen grip houdt 
op het wegdek en voorkomt dat de wielen blokkeren zodat de auto bestuurbaar blijft. 
Het systeem helpt de remweg te verkorten.

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) varieert automatisch de remkracht op de voor- 
en achteras om de remweg te verkorten, met behoud van stabiliteit en bestuurbaarheid 
van de auto.

Electronic Traction Control (ETC) optimaliseert de tractie en stabiliteit door wielspin 
te elimineren. Het ETC-systeem verlaagt het aandrijfkoppel naar het doorslippende wiel 
en remt het zo nodig verder af.

Cornering Brake Control (CBC) varieert automatisch de remkracht naar elk wiel bij remmen 
in een bocht waarbij de grenzen van de grip worden bereikt. Het systeem voorkomt dat de 
wielen blokkeren en gaan slippen door de remkracht op de afzonderlijke wielen te variëren.

Roll Stability Control (RSC) is geïntegreerd in DSC om de kans op kantelen te verkleinen en 
tegelijkertijd de wendbaarheid te behouden, alsmede de mogelijkheid om rond obstakels 
te sturen. Het systeem evalueert de bewegingen van de auto en de krachten in bochten 
om een eventueel risico op kantelen te detecteren. Als een risico wordt gedetecteerd, 
wordt het buitenste voorwiel afgeremd om de krachten te verkleinen die bijdragen aan 
de kans op kantelen.

Emergency Brake Assist voelt wanneer u het rempedaal snel, maar niet krachtig genoeg 
intrapt voor maximale remprestaties. Het verhoogt daarom de remdruk via de ABS-pomp, 
om ervoor te zorgen dat u sneller stopt. Om het risico op botsingen verder te verkleinen, 
schakelt het Emergency Stop Signal-systeem automatisch de alarmknipperlichten in tijdens 
een noodstop.

Emergency Braking kan botsingen met voetgangers of andere voertuigen helpen 
voorkomen. Zie pagina 32 voor meer informatie.

Voor nog meer veiligheid voor het hele gezin zijn standaard twee ISOFIX-bevestigingspunten 
voor baby-/kinderzitjes geïntegreerd in beide buitenste zitplaatsen van de achterbank. 
Een uitgebreid, standaard systeem van zes airbags beschermt de inzittenden en omvat 
front- en zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, en doorlopende curtain hoofdairbags 
voor inzittenden voor- en achterin.

Voetgangersairbag en actieve motorkap¹ – In het geval van een aanrijding activeren 
sensoren in de voorbumper een verborgen airbag onder de achterzijde van de motorkap. 
Hierdoor wordt de motorkap ontgrendeld en beschermt een exterieurairbag voetgangers 
of fietsers tegen contact met de voorruit.

LAND ROVER OPTIMISED ASSISTANCE2

U kunt direct contact opnemen met het team van Land Rover Assistance door op de speciale 
toets in de hemelconsole te drukken, of via het scherm Assistance van de InControl Remote 
smartphone-app.

SOS EMERGENCY CALL2

Bij een ongeval verbindt SOS Emergency Call u automatisch met de alarmcentrale, 
die de nooddiensten naar uw exacte locatie stuurt. Voor uw gemoedsrust is deze dienst 
beschikbaar tijdens de eerste tien jaar vanaf de datum van registratie.

SECURE TRACKER3

Maakt gebruik van tracking-technologie om u te waarschuwen bij (poging tot) diefstal 
van uw auto en stuurt bij diefstal continu de locatie van de auto naar meldkamer en politie, 
zodat uw auto sneller kan worden teruggehaald. Omvat een abonnement voor de duur 
van de garantieperiode.

SECURE TRACKER PRO3 4

Integreert verificatietechnologie in de afstandsbediening. Het Stolen Vehicle Tracking 
Centre ontvangt een melding als uw auto met behulp van een niet-geregistreerde sleutel 
wordt gestolen. Omvat een abonnement voor de duur van de garantieperiode.
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De afbeelding toont de New Range Rover Evoque First Edition in Seoul Pearl Silver met 21" lichtmetalen velgen (optie).44



VEILIGHEID

4 Standaard   8 Optie   – Niet beschikbaar.
*Alleen beschikbaar i.c.m. automatische hoogteverstelling koplampen.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie 
de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.

FELLERE VERLICHTING, VEILIGER RIJDEN 
IN HET DONKER
De New Range Rover Evoque is standaard uitgerust met LED-koplampen en -achterlichten. 
LED-verlichting is ontworpen om een autoleven lang mee te gaan, gebruikt minder energie 
en reduceert daarmee het brandstofverbruik. De geproduceerde lichtkwaliteit komt sterk 
overeen met die van daglicht, waardoor rijden in het donker minder vermoeiend is.

De Premium LED-koplampen* (optie) onderscheiden zich door de dynamische 
richtingaanwijzers voor en achter, door het karakteristieke design van de signature-
dagrijverlichting en door twee keer zoveel LED’s als de standaard LED-koplampen. 
Hierdoor hebben ze een grotere lichtopbrengst voor een nog beter zicht in het donker.

MATRIX LED-KOPLAMPEN
De Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting* maken Adaptive 
Driving Beam mogelijk. Door het splitsen van het grootlicht in onmerkbaar dunne, 
verticale stroken, maximaliseert Adaptive Driving Beam het aantal grootlicht-secties 
rondom tegemoetkomend verkeer voor ultiem zicht, en werpt het een schaduw voor 
tegenliggers om verblinding te voorkomen. Adaptive Driving Beam optimaliseert de 
lichtbundel voor diverse rijomstandigheden: stad, buitenweg, snelweg en slecht weer. 
Matrix LED-koplampen zijn uitgerust met dynamische richtingaanwijzers vóór en achter, 
waardoor andere weggebruikers eerder begrijpen welke richting u op wilt gaan.

LED-KOPLAMPEN PREMIUM LED-KOPLAMPEN MATRIX LED-KOPLAMPEN
LED-koplampen en -achterlichten 4 4 4

Signature-dagrijverlichting – 4 4

LED-achterlichten 4 – –
Signature Hi-Line-achterlichten – 4 4

Handmatige hoogteverstelling koplampen 4 – –
Automatische hoogteverstelling koplampen – 4 4

Hogedruk koplampsproeiers 8 8 8

Dynamische richtingaanwijzers vóór en achter – 4 4

Automatic High Beam Assist (AHBA) 8 8 –
Adaptive Front Lighting System (AFS) – – 4

Adaptive Driving Beam – – 4

Statische bochtverlichting – – 4
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VEELZIJDIGHEID

DOOR EN DOOR VEELZIJDIG
De New Range Rover Evoque is ontworpen, ontwikkeld en gebouwd voor het moderne leven in al zijn facetten. 
De handsfree elektrische achterklepbediening* (optie) maakt het mogelijk om de achterklep te openen en sluiten 
vanaf het trottoir, zonder de afstandsbediening te gebruiken en zonder de auto aan te raken. Zowel de wekelijkse 
boodschappen als grote en onhandige voorwerpen kunt u met het grootste gemak inladen. Sensoren aan beide zijden 
van de auto zorgen ervoor dat u het systeem veilig en gemakkelijk bedient, ook als u aan de zijkant van de auto staat. 
Een simpele, soepele voetbeweging onder de achterbumper is voldoende om de sensor van het systeem te activeren.

*Alleen beschikbaar i.c.m. Keyless Entry.
De afbeelding toont de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Seoul Pearl Silver, uitgevoerd met opties. De afbeelding hierboven toont een 
Land Rover weekendtas van leder. Ga voor meer informatie naar landrover.com/collection, of neem contact op met uw dealer.46



VEELZIJDIGHEID

Passagiers profiteren van tot maar liefst 1.383 liter bagageruimte – dankzij de gedeeld 
(40:20:40) neerklapbare achterbank wordt elke millimeter van de veelzijdige en uiterst 
functionele Range Rover Evoque benut. Met de achterbank volledig neergeklapt is er 
ruimschoots plaats voor meerdere koffers. Zo hebt u altijd voldoende ruimte om er op 
uit te trekken.

Inhoud (VDA-norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 mm x 50 mm x 100 mm). 
Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. 
Raadpleeg de bijbehorende Technische gegevens voor uitgebreide informatie.

5 ZITPLAATSEN
INHOUD 

(VDA-NORM) 
472 LITER

INHOUD 
(BRUTO) 

591 LITER

4 ZITPLAATSEN
INHOUD 

(VDA-NORM) 
746 LITER

INHOUD 
(BRUTO) 

908 LITER

3 ZITPLAATSEN
INHOUD 

(VDA-NORM) 
882 LITER

INHOUD 
(BRUTO) 

1.066 LITER

2 ZITPLAATSEN
INHOUD 

(VDA-NORM) 
1.156 LITER

INHOUD 
(BRUTO) 

1.383 LITER
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OPBERGRUIMTE IN INTERIEUR
De bestuurder en alle passagiers kunnen genieten van de voortreffelijke opbergmogelijkheden in het interieur van 
de New Range Rover Evoque. Met een indrukwekkende, totale inhoud van 26 liter, geschikt voor kleine voorwerpen, 
voorziet het in al uw wensen. De portiervakken bieden 13,6 liter ruimte om bijvoorbeeld waterflessen handig op te 
bergen en het opbergvak tussen de voorstoelen biedt maar liefst 4,5 liter. Er is zelfs 1,7 liter extra bergruimte onder 
het touchscreen, een ideale plaats om uw smartphone te bewaren.

De afbeelding toont het interieur van de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE met stoelbekleding in premium Cloud Kvadrat stof en Dinamica® Suedecloth (optie), met Cloud/Ebony interieur.48



VEELZIJDIGHEID

ACTIVITY KEY
Met de Activity Key (optie) kunt u genieten 
van uw favoriete activiteiten en de 
autosleutel veilig in uw auto laten. Voor extra 
gebruiksgemak kunt u de Activity Key om 
uw pols dragen. De polsband is robuust en 
volledig waterdicht. Op deze manier kunt u 
allerlei activiteiten uitvoeren, van fietsen tot 
zwemmen. Houd de Activity Key tegen de 
sensor in de achterklep om de auto te ver- of 
ontgrendelen en tegelijk de conventionele 
afstandsbediening uit of in te schakelen.

STROOMAANSLUITINGEN
In het opbergvak zijn twee USB-poorten 
en een 12V-aansluiting geïntegreerd. 
Voor passagiers op de tweede zitrij is 
een 12V-aansluiting geïntegreerd in de 
achterzijde van de middenconsole, en in de 
bagageruimte is een extra 12V-aansluiting 
aanwezig. Door het toevoegen van twee 
extra USB-poorten (optie) kunt u onderweg 
meerdere elektronische apparaten opladen 
en gebruiken.

CLICK & GO BASE
Met de geïntegreerde Click & Go Base (optie) 
en de als accessoire verkrijgbare Click & Go 
tablethouder kunnen achterpassagiers 
tijdens elke reis hun tablet gebruiken. 
Dankzij een bevestigingsmechanisme en een 
aan de achterzijde geïntegreerde USB-lader 
blijven alle passagiers verbonden.

IONISATIE VAN 
INTERIEURLUCHT
Deze optionele Nanoe™-technologie 
draagt bij aan het welzijn van bestuurder 
en passagiers. De technologie verbetert 
de luchtkwaliteit in het interieur door 
allergenen, virussen, bacteriën en de 
bijbehorende geuren uit de lucht te 
verwijderen. Hiervoor worden deeltjes in 
de lucht geïoniseerd, waardoor ze worden 
aangetrokken door oppervlakken en de 
lucht schoner wordt. Deze functie kan 
worden in- en uitgeschakeld.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie 
de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer. 49



De afbeelding toont de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Seoul Pearl Silver, uitgevoerd met opties.50



VEELZIJDIGHEID

TREKKEN

AANKOPPELASSISTENT
Tow Hitch Assist maakt het aankoppelen van een trailer aan de auto veel gemakkelijker 
door het proces te visualiseren. Op het touchscreen toont het de verwachte baan van 
de trekhaak naar de trailerkoppeling.

ADVANCED TOW ASSIST*

Het optionele Advanced Tow Assist stelt u in staat om de richting van de trailer te regelen 
wanneer u achteruit rijdt. Door de draaiknop van Terrain Response 2 te gebruiken 
bestuurt u via het systeem de auto en bepaalt u het gewenste traject van de trailer. 
Op het touchscreen zijn de huidige en de gewenste rijrichting van de trailer te zien.

ELEKTRISCH UIT-/INKLAPBARE TREKHAAK
De elektrisch uit-/inklapbare trekhaak (optie) is onzichtbaar achter de achterbumper 
verborgen zodat de fraaie lijnen van de auto niet worden verstoord. Goedgekeurd voor 
een geremd trailergewicht tot 2.000 kg.

*Alleen beschikbaar i.c.m. Touch Pro Duo, 360º Surround Camera en afneembare trekhaak of elektrisch 
uit-/inklapbare trekhaak. Alleen i.c.m. automatische transmissie.
Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide 
informatie de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer. 51



De volgende pagina’s leiden u door een aantal stappen die het u 
gemakkelijker maken uitdrukking te geven aan uw individualiteit. 
U hebt uitgebreide keuzemogelijkheden: van het kiezen van de 
voor u ideale motor en uitvoering, tot exterieur- en interieurkleuren, 
velgen, afwerkingen en andere details die uw stijl bepalen.

Meer informatie vindt u op landrover.com

DE NEW RANGE ROVER EVOQUE 
BIEDT U UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN 
EN FLEXIBILITEIT OM UW AUTO TE 
PERSONALISEREN.

STAP 1 
KIES UW MODEL
Ontwerpers van Land Rover kozen een 
speciale uitrusting en uitvoering van 
de New Range Rover Evoque – ga naar 
pagina 54 om onze First Edition te bekijken.

Als u uw eigen auto wilt specificeren, 
ga dan naar pagina 57, waar u de standaard-
uitrusting van de New Range Rover Evoque 
en de New Range Rover Evoque R-Dynamic 
kunt vergelijken.

STAP 2 
KIES UW MOTOR
Maak een keuze uit een programma 
2.0 liter diesel- en benzinemotoren.

58-5954-57
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STAP 3 
KIES UW UITVOERING
U kunt uw New Range Rover Evoque nog 
verder personaliseren door te kiezen 
uit één van de subliem ontworpen, 
premium uitvoeringen.

STAP 4 
KIES UW EXTERIEUR
U kunt kiezen uit een uitgebreid programma 
exterieuropties: daken, lakkleuren en 
lichtmetalen velgen. Hiermee geeft 
u uitdrukking aan uw individuele smaak.

STAP 5 
KIES UW INTERIEUR
Nu u uw uitvoering hebt gekozen, kunt u 
vervolgens de voor u perfecte combinatie 
van interieurkleuren selecteren.

STAP 6 
KIES UW OPTIES EN 
LAND ROVER GEAR 
ACCESSOIRES
U kunt kiezen uit een groot aantal opties 
af-fabriek om de auto te creëren die 
precies aan uw wensen voldoet. Tevens is 
een uitgebreid programma accessoires 
beschikbaar die door uw dealer kunnen 
worden gemonteerd.

72-7760-61 62-67 68-71
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1 KIES UW MODEL

SELECTEER UW FIRST EDITION
De New Range Rover Evoque First Edition is een uiterst geraffineerde en verleidelijke auto. Dit model is slechts beschikbaar tot 
een jaar na introductie, en is voorzien van talrijke exclusieve details die de succesvolle designelementen van de New Range Rover 
Evoque nog verder versterken. Een vast, glazen panoramadak in contrastkleur Black, interieurafwerking in Gradated Linear Dark 
aluminium met ‘First Edition’ woordmerk, ‘First Edition’ vloermatten en stoelbekleding in generfd leder in Cloud/Ebony, met 
interieur in Cloud/Ebony zijn inbegrepen. De First Edition omvat standaard alle functies van de R-Dynamic SE (zie pagina 61) plus:

Seoul Pearl Silver Yulong White
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*Exclusief voor de First Edition. Specificaties die zijn omschreven als uniek voor de New Range Rover Evoque First Edition 
komen wellicht als optie beschikbaar in toekomstige modeljaren. Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

STAP 1 
KIES UW MODEL

Metalen dorpellijsten met verlichting en 
‘First Edition’ woordmerk*

20" ‘Style 5079’ 5-Split Spoke lichtmetalen velgen in 
Gloss Dark Grey & Contrast Diamond Turned Finish

Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting*Nolita Grey*

Beschikbare motoren: 
D180- en P250-motor (zie pagina’s 56-57)

De uitrusting omvat onder meer: 
LED-mistlampen voor   –   Privacy glas   –   Koplampsproeiers   –   Keyless Entry 
Head-Up Display   –   Meridian™ audiosysteem   –   ClearSight-achteruitkijkspiegel 
Verwarmbare stuurwielrand   –   Verwarmbare voorstoelen 
Configureerbare ambianceverlichting   –   ‘First Edition’ vloermatten

Interieurafwerking in Gradated Linear Dark aluminium met 
‘First Edition’ woordmerk*
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SELECTEER RANGE ROVER EVOQUE OF RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC
Elke uitvoering biedt keuze uit een programma motoren en onderscheidende kenmerken. Dit overzicht helpt u om uw ideale Range Rover Evoque 
te selecteren. Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de standaarduitrusting van elke uitvoering.

Configureer uw New Range Rover Evoque op landrover.com

RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC

RANGE ROVER EVOQUE

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.56



STANDAARDUITRUSTING

EXTERIEUR
 – Uitklapbare verzonken portiergrepen
 – LED-koplampen
 – Koplampen met schemersensor
 – Mistachterlichten
 – Ruitenwissers met regensensor
 – Achterspoiler
 – Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
 – Instapverlichting
 – Evoque-badge.

LICHTMETALEN VELGEN
 – 17" ‘Style 1005’ 10-Spoke lichtmetalen velgen in 
Satin Dark Grey1

 – All-season banden
 – Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
 – Tyre Repair System.

INTERIEUR
 – Tweedelige, in lengte verstelbare 
middenarmsteun vóór

 – Ambianceverlichting
 – Twee bekerhouders met afdekking 
in middenconsole

 – 2-Zone climate control
 – Ventilatieroosters achterin

 – Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
 – Standaard dorpellijsten
 – Keyless Start met Start-/Stop-knop
 – Interieurverlichting in hemelconsole
 – Zonnebrilhouder in hemelconsole.

STOELBEKLEDING EN 
INTERIEURAFWERKING

 – Stoelbekleding in stof
 – 8-voudig handmatig verstelbare voorstoelen
 – 40:20:40 gedeeld neerklapbare achterbank
 – Middelste hoofdsteun voor achterbank
 – Interieurafwerking in Gradated Linear 
Bright aluminium

 – Met leder bekleed stuurwiel
 – Hemelbekleding in Light Oyster Morzine.

DYNAMIEK
 – Efficient Driveline2

 – Active Driveline3

 – Terrain Response 24

 – All Terrain Progress Control (ATPC)4

 – Low Traction Launch5

 – Hill Descent Control (HDC)5

 – Torque Vectoring5

 – Niet-actieve wielophanging
 – Hill Launch Assist

 – Snelheidsafhankelijke, elektrische 
stuurbekrachtiging (EPAS)

 – Dynamic Stability Control (DSC)
 – Electronic Traction Control (ETC)
 – Roll Stability Control (RSC)
 – Elektromechanisch gestuurde parkeerrem (EPB).

INFOTAINMENT
 – 10" Touch Pro
 – Analoog instrumentenpaneel met centraal 
geplaatst TFT-display

 – Remote App
 – Audiosysteem
 – Bluetooth-connectivity.

BESTUURDERS-
ONDERSTEUNING

 – Achteruitrijcamera
 – Park Distance Control (PDC) voor en achter
 – Lane Keeping Assist
 – Cruise control en Speed Limiter
 – Driver Condition Monitoring
 – Emergency Braking.

VEILIGHEID
 – Spraakherkenning
 – Remblokslijtage-indicator
 – Emergency Brake Assist
 – Antiblokkeer remsysteem (ABS)
 – Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
 – Geluidssignaal bij niet dragen veiligheidsgordels
 – ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes 
in buitenste zitplaatsen achterin

 – Elektrisch bedienbare kindersloten 
op achterportieren

 – Zes airbags
 – Pedestrian Protection System6

 – Automatische portiervergrendeling bij 
wegrijden (instelbaar)

 – Passieve hoofdsteunen voorstoelen.

GEBRUIKSGEMAK
 – Power Socket Pack1

 – Verwarmbare achterruit met timer
 – Elektrisch bedienbare ruiten met one-touch 
bediening en inklembeveiliging

 – Handmatig bedienbare achterklep
 – Achteruitkijkspiegel met handmatige 
antiverblindingsstand.

EXTRA KENMERKEN R-DYNAMIC T.O.V. STANDAARD
 – 17" ‘Style 5073’ 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 
in Satin Dark Grey7

 – ‘RANGE ROVER’ woordmerk op motorkap in 
Dark Atlas

 – Grille in Dark Atlas met omlijsting in Gloss Black
 – Voorbumper in carrosseriekleur met onderspoiler 
in Dark Satin Grey

 – Motorkaplouvres in Burnished Copper
 – Side vents in Burnished Copper
 – ‘RANGE ROVER’ woordmerk op achterklep 
in Dark Atlas

 – Achterbumper in Dark Satin Grey met skirt 
in carrosseriekleur

 – Uitlaateindstukken in Burnished Copper
 – Gradated Linear Dark aluminium 
interieurafwerking

 – Schakelpaddles in Black5

 – Met geperforeerd leder bekleed stuurwiel

 – Hemelbekleding in Ebony Morzine
 – Dorpellijsten in Chrome
 – Gepolijst roestvaststalen pedalen
 – Evoque- en R-Dynamic-badge.

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

118" 5-Split Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 5075’ in Gloss Sparkle Silver zijn standaard i.c.m. D240-, P250-, P300- en P300e-motoren.  2Standaard i.c.m. 
D150-, D180-, P200- of P250-motoren. Alleen i.c.m. automatische transmissie. Niet beschikbaar i.c.m. P300e-motor.  3Standaard i.c.m. D240- en P300-
motoren.  4Alleen i.c.m. automatische transmissie. Niet beschikbaar i.c.m. P300e-motor.  5Alleen i.c.m. automatische transmissie.  6Per land verschillend. 
718" 5-Split Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 5074’ in Gloss Sparkle Silver zijn standaard i.c.m. D240-, P250-, P300- of P300e-motoren.
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie.

STAP 1 
KIES UW MODEL
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1Per land verschillend.  2De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 
‘real-world’-omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk 
bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.

KIES UW MOTOR

WELKE MOTOR IS GESCHIKT VOOR U?
Benzine- en dieselmotoren bieden elk andere voordelen, en voldoen daarmee aan verschillende gebruiksbehoeftes.

Een dieselmotor biedt een gunstiger brandstofverbruik wanneer u vooral langere afstanden aflegt. Door het grotere koppel is het de beste 
keuze voor het rijden van langere ritten, rijden op de snelweg, trekken van een trailer en offroad-rijden. Onze nieuwe dieselmotoren zijn 
uitgerust met uiterst geavanceerde technologieën, zodat ze nu even schoon zijn als benzinemotoren, en tevens minder CO2 uitstoten.

Een benzinemotor levert doorgaans een hoger vermogen en heeft een hoger toerenbereik; voor een meer betrokken en sportievere 
rijbeleving. Benzinemotoren zijn verfijnder en beter geschikt voor kortere ritten in verkeerssituaties waarbij u vaker stopt en optrekt. 
PHEV’s (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) bieden zowel hoogwaardige volledig elektrische prestaties bij lage snelheden als de gebruikelijke 
prestaties met verbrandingsmotor tijdens langere ritten.

Configureer uw New Range Rover Evoque op landrover.com

D150
Voorwielaandrijving handgeschakeld 
All Wheel Drive automaat

De 110 kW/150 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium turbodiesel 
is geoptimaliseerd om het laagst mogelijke brandstofverbruik 
binnen het Range Rover Evoque-programma te realiseren.

 – De directe inspuiting met low-flow injectoren1 zorgt voor een zeer 
precieze dosering van de brandstof die in de verbrandingskamers wordt 
ingespoten. Dit staat garant voor maximale efficiency.

 – Het zeer stijve, lichtgewicht motorblok met twee balansassen maakt 
inherent lagere geluids- en trillingsniveaus mogelijk.

 – De intelligente, elektronisch gestuurde en adaptieve motorkoeling 
treedt alleen in werking wanneer dat nodig is, en beperkt zo het 
brandstofverbruik en dus de CO2-emissies.

D180
All Wheel Drive automaat

De 132 kW/180 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium turbodiesel 
ontwikkelt een koppel van 430 Nm en is geoptimaliseerd 
om betere souplesse en verfijning te bieden.

 – De directe, hogedruk common rail-brandstofinspuiting, variabele 
nokkenastiming voor de uitlaatkleppen en uiterst efficiënte 
vloeistofgekoelde intercooler werken samen voor een schone, 
efficiënte verbranding.

 – Het koppel van 430 Nm wordt geleverd over een breed toerengebied 
van 1.750-2.500 tpm, waardoor toegankelijke prestaties en krachtige 
acceleraties mogelijk worden gemaakt.

 – De motor is uitgerust met een turbocompressor met variabele 
geometrie, die zich aanpast aan de variërende stroming van 
de uitlaatgassen. Deze zorgt voor een hoog koppel over het 
gehele toerenbereik en een gelijkmatige, progressieve respons 
zonder vertraging.

D240
All Wheel Drive automaat

De 177 kW/240 pk 2.0 liter viercilinder Ingenium twin 
turbodiesel ontwikkelt een koppel van 500 Nm, wat zorgt 
voor nog betere prestaties met behoud van het zeer 
efficiënte brandstofverbruik.

 – De motor met twee sequentiële turbocompressoren biedt de perfecte 
combinatie van maximale prestaties bij hoge toeren en uitstekende 
souplesse bij lage toeren.

 – De verbeteringen omvatten onder meer een vernieuwd common rail-
systeem, waarvan de inspuitdruk is verhoogd van 1.800 naar 2.200 bar, 
en injectoren met een hogere doorstroomsnelheid. Samen zorgen ze 
voor een minimaal brandstofverbruik, lage emissies en een krachtige 
vermogensontwikkeling.

 – De continu variabele wervelregeling versnelt de luchtstroming bij 
lage toerentallen en koppels om de samenstelling van het diesel-
luchtmengsel te verbeteren voor een betere verbranding, met lagere 
emissies en snellere opwarming van de motor.

DIESELMOTOREN
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

STAP 2 
KIES UW MOTOR

BENZINEMOTOREN
P200
All Wheel Drive automaat

De 147 kW/200 pk 2.0 liter viercilinder 
Ingenium turbo benzinemotor biedt een 
lager brandstofverbruik zonder dat dit ten 
koste gaat van de rijeigenschappen.

 – De directe brandstofinspuiting via centraal 
geplaatste solenoid-injectoren garandeert een 
nauwkeurige brandstofdosering voor een schone 
verbranding met lage emissies.

 – Het intelligente Continuously Variable Valve 
Lift (CVVL)-systeem regelt de bediening van de 
inlaatkleppen voor optimale motorprestaties onder 
alle rijomstandigheden.

 – Dubbele, onafhankelijk-variabele nokkenastiming 
werkt samen met CVVL voor een optimale 
klepbediening, wat resulteert in een uitstekende 
vermogensontwikkeling in combinatie met een lager 
brandstofverbruik over het gehele toerenbereik.

P250
All Wheel Drive automaat

De 183 kW/249 pk 2.0 liter viercilinder 
Ingenium turbo benzinemotor ontwikkelt een 
koppel van 365 Nm, biedt een zeer efficiënt 
brandstofverbruik en maakt fantastische 
rijeigenschappen mogelijk.

 – Het intelligente Continuously Variable Valve Lift 
(CVVL)-systeem varieert hoe ver de inlaatkleppen 
worden geopend, waardoor pompverliezen van de 
motor worden gereduceerd. Hierdoor kan de motor 
‘ademen’ met maximale efficiency, waardoor 
vermogen en koppel worden geoptimaliseerd.

 – CVVL werkt in combinatie met dubbele, 
onafhankelijk-variabele nokkenastiming 
voor optimale flexibiliteit. Dit zorgt voor een 
uitstekende vermogensontwikkeling en een laag 
brandstofverbruik over het gehele toerenbereik.

 – De beschikbaarheid van het maximum koppel tussen 
1.200 en 4.500 toeren maakt snelle acceleraties en 
moeiteloze inhaalmanoeuvres mogelijk.

 – De twin scroll turbocompressor heeft een 
geïntegreerd uitlaatspruitstuk dat de energie-
overdracht naar de turbine vergroot, waardoor 
de turbovertraging aanzienlijk wordt beperkt 
en de motorrespons wordt verbeterd.

P300
All Wheel Drive automaat

De high performance 221 kW/300 pk 2.0 liter 
viercilinder Ingenium turbo benzinemotor 
onderscheidt zich door een krachtiger 
turbosysteem.

 – Ontwikkelt een maximum koppel van 400 Nm tussen 
1.500 en 4.500 tpm.

 – De sterkere turbocompressor beschikt over een 
high-flow compressorwiel dat 26% meer lucht 
levert, wat een maximum vermogen van 300 pk 
mogelijk maakt.

 – De twin scroll-turbocompressor is uitgerust met 
keramische kogellagers die wrijving verminderen 
en turborespons verbeteren.

P300e
All Wheel Drive automaat

De P300e met automaat combineert 
de geavanceerde 147 kW/200 pk 
1.5 liter i3 benzinemotor met een krachtige 
80 kW/109 pk elektromotor en beschikt 
daarmee over een gecombineerd 
vermogen van 227 kW/309 pk.

 – De elektromotor kan zijn vermogen samen 
met de benzinemotor leveren of de auto alleen 
aandrijven, wanneer de bestuurder handmatig 
de volledig elektrische (EV) modus inschakelt.

 – De accu, met een capaciteit van 15 kWh, 
maakt in volledig opgeladen toestand een 
elektrische actieradius van 68 km2 mogelijk, 
waarmee de meeste stadsritten geheel 
emissievrij kunnen worden afgelegd.

PHEV-AANDRIJVING
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3 KIES UW UITVOERING
Configureer uw New Range Rover Evoque op landrover.com

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

R-DYNAMIC S R-DYNAMIC SE R-DYNAMIC HSE

S SE HSE
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S SE HSE

LICHTMETALEN VELGEN  – 18" ‘Style 5075’ 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 
in Gloss Sparkle Silver

Voor R-Dynamic:
 – 18" ‘Style 5074’ 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 
in Gloss Sparkle Silver.

 – 20" ‘Style 5076’ 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 
in Gloss Sparkle Silver

Voor R-Dynamic:
 – 20" ‘Style 5079’ 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 
in Gloss Sparkle Silver.

 – 20" ‘Style 5076’ 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 
in Gloss Mid-Silver & Contrast Diamond Turned Finish

Voor R-Dynamic:
 – 20" ‘Style 5079’ 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 
in Gloss Dark Grey & Contrast Diamond Turned Finish.

KOPLAMPEN EN 
ACHTERLICHTEN

 – LED-koplampen.  – Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
 – Automatic High Beam Assist (AHBA)
 – Dynamische richtingaanwijzers voor en achter.

 – Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting
 – Automatic High Beam Assist (AHBA)
 – Dynamische richtingaanwijzers voor en achter.

GEBRUIKSGEMAK  – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, 
automatisch dimmend, met instapverlichting

 – Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
 – Handmatig bediende achterklep.

 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels, automatisch dimmend, met memoryfunctie 
en instapverlichting

 – Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
 – Elektrisch bediende achterklep.

 – Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels, automatisch dimmend, met memoryfunctie 
en instapverlichting

 – ClearSight-achteruitkijkspiegel
 – Handsfree elektrische achterklepbediening
 – Keyless Entry.

ZITPLAATSEN  – Stoelbekleding in geperforeerd generfd leder
 – 10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen

Voor R-Dynamic:
 – Duo-tone-stoelbekleding in geperforeerd generfd leder.

 – Stoelbekleding in geperforeerd generfd leder
 – 14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen 
met memoryfunctie

Voor R-Dynamic:
 – Duo-tone-stoelbekleding in geperforeerd generfd leder.

 – Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder
 – 16-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen 
met memoryfunctie

 – Extended Leather Upgrade en met leder bekleed 
stuurwiel met afwerking in Atlas

Voor R-Dynamic:
 – Duo-tone-stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder
 – Met geperforeerd leder bekleed stuurwiel met afwerking 
in Atlas.

INFOTAINMENT  – 10" Touch Pro
 – Analoog instrumentenpaneel met centraal geplaatst 
TFT-display

 – Audiosysteem
 – Navigation Pro
 – Connect Pro met Pro Services, 4G WiFi-hotspot en 
Smart Settings

 – Smartphone Pack met lnControl Apps, Android Auto™ 
en Apple CarPlay®.

 – Touch Pro Duo
 – Interactive Driver Display
 – Audiosysteem
 – Navigation Pro
 – Connect Pro met Pro Services, 4G WiFi-hotspot en 
Smart Settings

 – Smartphone Pack met lnControl Apps, Android Auto™ 
en Apple CarPlay®.

 – Touch Pro Duo
 – Interactive Driver Display
 – Meridian™ audiosysteem
 – Navigation Pro
 – Connect Pro met Pro Services, 4G WiFi-hotspot en 
SmartSettings

 – Smartphone Pack met lnControl Apps, Android Auto™ 
en Apple CarPlay®.

BESTUURDERS-
ONDERSTEUNING

 – Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter.  – Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter
 – Park Pack met Clear Exit Monitor, Park Assist, 
360º Park Distance Control en Rear Traffic Monitor.

 – Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter
 – Park Pack met Clear Exit Monitor, Park Assist, 
360º Park Distance Control en Rear Traffic Monitor

 – Drive Pack met Blind Spot Assist, Adaptive Cruise Control 
en High-speed Emergency Braking.

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

STAP 3 
KIES UW UITVOERING
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4 KIES UW EXTERIEUR

KIES UW DAK
Kies voor het standaard metalen dak of voor een van de twee optionele glazen panoramadaken, vast of met schuif-/kantel- deel 
vóór, die beide het gevoel van licht en ruimte in het interieur versterken. Het vaste glazen panoramadak maakt een ononderbroken 
zicht op de omgeving mogelijk. Het glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór, opent volledig om de buitenwereld binnen 
te laten. Om het exterieur van uw auto nog verder te personaliseren, kunt u behalve een dak in carrosseriekleur ook kiezen 
voor een dak in contrastkleur Black of Silver. Het glazen panoramadak is zowel te combineren met een dak in carrosseriekleur 
als een dak in contrastkleur.

Configureer uw New Range Rover Evoque op landrover.com

Dak in contrastkleur Black2

optie
Dak in contrastkleur Silver3

optie

Vast glazen panoramadak
optie

Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór1

optie

Metalen dak in carrosseriekleur
standaard

1Als u kiest voor de optie van het glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór, reduceert dat de hoofdruimte voor en achter.  2Niet beschikbaar i.c.m. lakkleur Santorini Black of Narvik Black. 
3Niet beschikbaar i.c.m. lakkleur Seoul Pearl Silver. Buitenspiegels in Narvik Black zijn standaard i.c.m. dak in contrastkleur.
De gespecificeerde opties kunnen de efficiency en prijs van de auto beïnvloeden vanwege het belastingbeleid in uw land. Configureer uw auto op landrover.com of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

KIES UW LAKKLEUR
Nu u uw gewenste dak hebt geselecteerd, kunt u uw lakkleur kiezen. Van rijke, diepe solid-tinten tot 
sprankelende metallic-kleuren zijn onze lakken opgebouwd volgens de nieuwste pigment-technologieën. 
Onze solid-lakken geven de auto een diepe unikleur. Onze optionele metallic-lakken zorgen voor een 
glinstering die altijd in het oog springt. En onze optionele premium metallic-lakken versterken zowel 
de kleur als de intensiteit van de afwerking, zodat uw auto een nog sterkere uitstraling krijgt.

STAP 4 
KIES UW EXTERIEUR

SOLID

METALLIC

PREMIUM METALLIC

Fuji WhiteNarvik Black

Santorini Black

Kaikoura Stone Firenze Red

Silicon Silver

Seoul Pearl Silver

Carpathian Grey

Eiger Grey Yulong WhiteIndus Silver
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De afbeelding toont de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Firenze Red met R-Dynamic Black Exterior Pack.64



Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

BLACK EXTERIOR PACK
De markante uitstraling van de New Range Rover Evoque kan nog verder worden versterkt met 
het Black Exterior Pack (optie). De grille, side vents, onderzijde van voor- en achterbumpers, 
buitenspiegelkappen en het woordmerk op motorkap en achterklep zijn alle afgewerkt 
in Gloss Black voor een assertieve uitstraling.

R-DYNAMIC BLACK EXTERIOR PACK
Voor een nog markantere uitstraling bouwt het R-Dynamic Black Exterior Pack (optie) verder 
op het Black Exterior Pack met de toevoeging van motorkaplouvres en uitlaateindstukken 
in Gloss Black, om de uitstraling van de auto naar een nog hoger niveau te tillen.

STAP 4 
KIES UW EXTERIEUR

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie 
de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.

Grille in Gloss Black met omlijsting in Gloss Black Achterbumper in carrosseriekleur met skirt in Gloss Black Side vents in Gloss Black Uitlaateindstukken in Gloss Black
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KIES UW LICHTMETALEN VELGEN
Er is keuze uit 12 verschillende lichtmetalen velgen. De maten variëren van 17" tot de bijzonder 
aantrekkelijke 21". De markante designkenmerken voegen stuk voor stuk hun specifieke karakter 
toe aan de uitstraling van de auto.

Configureer uw Range Rover Evoque op landrover.com

1Standaard i.c.m. D150-, D180- en P200-motoren. Niet beschikbaar i.c.m. P300e-motor.  2Standaard i.c.m. D240-, P250- en P300-motoren.  3Alleen beschikbaar i.c.m. Adaptive Dynamics. Niet beschikbaar i.c.m. D150- of P300e-motoren.  
4Alleen beschikbaar op de First Edition i.c.m. Adaptive Dynamics. Niet beschikbaar i.c.m. D150- of P300e-motoren. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over de beschikbaarheid.
De gespecificeerde opties kunnen de efficiency en prijs van de auto beïnvloeden vanwege het belastingbeleid in uw land. Configureer uw auto op landrover.com of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

20" ‘STYLE 5076‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op Range Rover Evoque SE

18" ‘STYLE 5075‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op Range Rover Evoque2 

en Range Rover Evoque S

17" ‘STYLE 1005‘ 
10-SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN SATIN DARK GREY
Standaard op Range Rover Evoque1

17" ‘STYLE 5073‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN SATIN DARK GREY
Standaard op Range Rover Evoque R-Dynamic1

20" ‘STYLE 5076‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS MID-SILVER & CONTRAST 
DIAMOND TURNED FINISH

Standaard op Range Rover Evoque HSE

18" ‘STYLE 5074‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op Range Rover Evoque R-Dynamic2 

en Range Rover Evoque R-Dynamic S
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

STAP 4 
KIES UW EXTERIEUR

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Raadpleeg voor uitgebreide informatie 
de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Land Rover dealer.

20" ‘STYLE 5079‘ 
5-SPLIT-SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS DARK GREY & CONTRAST 
DIAMOND TURNED FINISH

Standaard op Range Rover Evoque R-Dynamic HSE

20" ‘STYLE 5079‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS SPARKLE SILVER
Standaard op Range Rover Evoque R-Dynamic SE

20" ‘STYLE 5079‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS BLACK

21" ‘STYLE 5078‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS SILVER3

21" ‘STYLE 5077‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS LIGHT SILVER & CONTRAST 
DIAMOND TURNED FINISH4

21" ‘STYLE 5078‘ 
5-SPLIT SPOKE LICHTMETALEN VELGEN 

IN GLOSS BLACK3
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5
Ebony Ebony/Ebony

Cloud

Eclipse

Deep Garnet

Cloud/Ebony

Eclipse/Ebony

Deep Garnet/Ebony

KIES UW INTERIEUR
Nu u uw uitvoering hebt gekozen, kunt u vervolgens de voor u perfecte combinatie van interieurkleuren selecteren.

Configureer uw Range Rover Evoque op landrover.com

KIES UW KLEURENCOMBINATIE

RANGE ROVER EVOQUE RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

Gradated Linear Bright aluminium1Stof

KIES UW STOELBEKLEDING SELECTEER UW INTERIEURAFWERKING

Gradated Linear Dark aluminium2Geperforeerd generfd leder

Natural Umber Ash houtfineer (optie)Eucalyptusvezel stof en Ultrafabrics™

Premium Kvadrat stof en Dinamica® Suedecloth

Natural Grey Ash houtfineer (optie)Geperforeerd Windsor leder

STAP 5 
KIES UW INTERIEUR

1Standaard op Range Rover Evoque, optie op Range Rover Evoque R-Dynamic.  2Standaard op Range Rover Evoque R-Dynamic, optie op Range Rover Evoque.
Niet alle bekledingsmaterialen zijn beschikbaar in alle kleurencombinaties. Raadpleeg de bijbehorende Prijs- en specificatielijst voor uitgebreide informatie. 69



SELECTEER EEN INTERIOR DESIGN PACK
Plaats extra accenten van individualiteit, klasse en comfort in het interieur van 
uw auto met een van de vier Interior Design Packs.

Standaard biedt dit pack stoelbekleding in Windsor leder of in een combinatie van premium 
Kvadrat stof en Dinamica® Suedecloth, met daarnaast:

 – Windsor leder op de middensectie van het dashboard en op het onderste deel 
van de bovenste portierranden

 – Met leder bekleed stuurwiel met afwerking in Atlas

Als aanvullende optie biedt dit pack stoelbekleding in Windsor leder of in een combinatie 
van premium Kvadrat stof en Dinamica® Suedecloth, met daarnaast:

 – Windsor leder op de middensectie en bovenzijde van het dashboard, en op het 
bovenste en onderste deel van de bovenste portierranden

 – Met leder bekleed stuurwiel met afwerking in Atlas

EXTENDED LEATHER UPGRADE FULL EXTENDED LEATHER UPGRADE

Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.70



Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

STAP 5 
KIES UW INTERIEUR

1Niet i.c.m. verwarmbare stuurwielrand.  2Alleen i.c.m. automatische transmissie.  3Alleen i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak.

EUCALYPTUS TEXTILE PACK PREMIUM TEXTILE PACK

Als aanvullende optie biedt dit pack stoelbekleding in Eucalyptusvezel stof 
en Ultrafabrics™, met daarnaast:

 – Luxtec op de middensectie van het dashboard en op het onderste deel 
van de bovenste portierranden

 – Met Suedecloth bekleed stuurwiel1

 – SportShift Selector (bij automatische transmissie) in Suedecloth2

 – Versnellingspookknop (bij handgeschakelde versnellingsbak) in Suedecloth3

Als aanvullende optie biedt dit pack stoelbekleding in premium Kvadrat stof 
en Dinamica® Suedecloth, met daarnaast:

 – Luxtec op de middensectie van het dashboard en op het onderste deel van 
de bovenste portierranden

 – Met Suedecloth bekleed stuurwiel met afwerking in Atlas1

 – SportShift Selector (bij automatische transmissie) in Suedecloth2

 – Versnellingspookknop (bij handgeschakelde versnellingsbak) in Suedecloth3
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6 KIES UW OPTIES EN LAND ROVER 
GEAR ACCESSOIRES

KIES UW OPTIES
Wanneer u uw nieuwe auto bestelt, kunt u een selectie maken uit talrijke beschikbare opties af-fabriek om meer uitdrukking te geven aan 
uw individualiteit en om uw New Range Rover Evoque te voorzien van de exact door u gewenste uitrusting. Functies en beschikbaarheid 
kunnen verschillen per land en per uitvoering. Een compleet overzicht van de standaarduitrusting en beschikbare opties vindt u in de 
bijbehorende Prijs- en specificatielijst of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.

Configureer uw New Range Rover Evoque op landrover.com

De afbeelding toont de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Seoul Pearl Silver, uitgevoerd met opties.72



Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

EXTERIEUR

Koplampen en achterlichten – zie pagina 45
Privacy glas achter B-stijlen (achterportierruiten, 
zijruiten achter, achterruit)
Extra warmtewerende voorruit.

VELGEN

Zomerbanden
Ruimtebesparend stalen reservewiel
Wielmoersloten.

INTERIEUR

Configureerbare ambianceverlichting
Cold Climate Convenience Pack met verwarmbare 
voorruit, verwarmde hogedruk ruitensproeiers en 
verwarmbare stuurwielrand1

Elektrisch in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom
Hemelbekleding in Morzine (Light Oyster of Ebony)
Hemelbekleding in Suedecloth (Light Oyster of Ebony)
Luchtkwaliteitssensor
Ionisatie van interieurlucht – zie pagina 49
Interieurvoorverwarming en -ventilatie met 
afstandsbediening
Vloermatten voor en achter
Premium vloermatten voor en achter
Metalen dorpellijsten met verlichting, uitgevoerd met 
‘RANGE ROVER’-woordmerk (‘R-Dynamic’-woordmerk 
op R-Dynamic-uitvoeringen)
Dorpellijsten in Chrome
8-voudig handmatig verstelbare voorstoelen2

10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen3

14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen 
met memoryfunctie3 4

16-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen 
met memoryfunctie5

Verwarmbare voorstoelen
Verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen 
achterbank

Koel-/verwarmbare voorstoelen en verwarmbare 
buitenste zitplaatsen achterbank5 6

Voorstoelen met massagefunctie5 6.

INFOTAINMENT

Infotainment – zie pagina 23
Connectivity – zie pagina’s 24-29
Audiosystemen – zie pagina’s 30-31.

TECHNOLOGIE

Wade Sensing – zie pagina 19
Adaptive Dynamics en Configurable Dynamics – 
zie pagina 21
360° Surround Camera – zie pagina 35
Drive Pack en Park Pack – zie pagina’s 36-39
Keyless Entry
Activity Key – zie pagina 47
Secure Tracker en Secure Tracker Pro – zie pagina 41
Anti-diefstalalarm met beveiliging van carrosserie 
en interieur, zelfinschakelende startonderbreker, 
hellingshoekdetectie en claxon met noodstroombatterij.

GEBRUIKSGEMAK

Elektrische achterklepbediening
Handsfree elektrische achterklepbediening – 
zie pagina 46
Homelink®, geïntegreerd afstandsbedieningssysteem 
voor garagedeur, tuinhek, etc.7

ClearSight-achteruitkijkspiegel – zie pagina 34
Power Socket Pack 2
Veiligheidsnet voor bagageruimte
Bevestigingsrails in bagageruimte
Trekken – zie pagina 51
Click & Go – Base – zie pagina 49.

STAP 6 
KIES UW OPTIES EN LAND ROVER GEAR ACCESSOIRES

De gespecificeerde opties kunnen de efficiency en prijs van de auto beïnvloeden vanwege het belastingbeleid in uw land. 
Configureer uw auto op landrover.com of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie.
HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation.

1Alleen beschikbaar i.c.m. het met leder bekleed stuurwiel.  2Alleen beschikbaar i.c.m. stoelbekleding in stof.  3Alleen beschikbaar i.c.m. stoelbekleding in generfd leder of stoelbekleding in Eucalyptusvezel stof en Ultrafabrics™.  
4Alleen beschikbaar i.c.m. elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met memoryfunctie en instapverlichting.  5Alleen beschikbaar i.c.m. stoelbekleding in Windsor leder of stoelbekleding 
in premium Kvadrat stof en Dinamica® Suedecloth en met elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met memoryfunctie en instapverlichting.  6Alleen beschikbaar i.c.m. 16-voudig 
verstelbare voorstoelen.  7Alleen beschikbaar i.c.m. automatisch dimmende achteruitkijkspiegel of ClearSight-achteruitkijkspiegel.
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De afbeelding toont de New Range Rover Evoque R-Dynamic HSE in Seoul Pearl Silver, met accessoires voor uw huisdier, inclusief de Quilted bagageruimtebescherming en bagagevangrek (vloer tot dak). 
De afbeelding hierboven toont een Land Rover HUE-halsband in leder en riem met HUE-tag. Ga voor meer informatie naar landrover.com/collection, of neem contact op met uw dealer.

KIES UW LAND ROVER GEAR ACCESSOIRES
Een programma stijlvolle, stoere en praktische accessoires is beschikbaar en stelt u in staat om uw New Range Rover Evoque nog verder te 
personaliseren. Alle accessoires zijn verkrijgbaar bij uw Land Rover dealer en kunnen op elk moment worden toegevoegd, niet alleen wanneer 
de auto nieuw is. Uiteraard zijn alle originele Land Rover accessoires ontworpen, getest en geproduceerd volgens dezelfde stringente eisen 
als die gelden voor de originele uitrusting van uw auto.

Ga voor meer informatie en een volledige lijst met opties naar gear.landrover.com en ga naar landrover.com om online uw Range Rover Evoque 
te configureren.
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Fietsdrager voor trekhaak – drager voor 3 fietsen

Click & Go-systeem – inclusief Base en Click & Hang

1Voor montage van Land Rover dakdrageraccessoires zijn dwarsdragers vereist. Objecten die boven de dakantenne van het navigatiesysteem worden 
geplaatst kunnen van invloed zijn op de ontvangstkwaliteit en daarmee op de werking van navigatiesysteem en DAB+-tuner (indien de auto daarmee 
is uitgerust).  2Niet beschikbaar i.c.m. glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór.  3Draagvermogen is het maximum gewicht dat op/in het betreffende 
dakdrageraccessoire mag worden meegenomen.

TOURING

Dwarsdragers (zonder roof rails) 
Aërodynamisch profiel minimaliseert luchtweerstand en windgeruis. Indien 
uitgerust met dwarsdragers neemt de hoogte van de auto toe met 93 mm.
Bagagebox1 2 
Inclusief powergrip-bevestigingen met geïntegreerde krachtindicator 
voor snelle en gemakkelijke montage op dwarsdragers. Opent vanaf beide 
zijden, met grepen op het deksel en aan de binnenzijde voor gemakkelijk 
monteren en in-/uitladen. Geïntegreerde ondermat voor extra veilig beladen. 
Draagvermogen: acht ski’s/vijf tot zes snowboards, max. lengte van de ski’s 
205 cm. Inhoud 410 liter. Maximum draagvermogen 75 kg3.
Fietsdrager voor trekhaak – Drager voor 3 fietsen Deze fietsdrager voor op 
de trekhaak heeft een met één hand te bedienen snelbevestigingssysteem 
en kan via een voetpedaal van de auto worden weggekanteld voor 
gemakkelijke toegang tot de bagageruimte. De achterklep kan worden 
geopend met de fietsdrager in ingeklapte of gebruiksklare positie. 
Gemaakt van aluminium en andere lichte materialen. Voorzien van verlichting 
en kentekenplaatbevestiging. Afsluitbaar. De fietsdrager heeft een vouw-/
schuifmechanisme, zodat hij eenvoudig kan worden opgeborgen als hij niet 
in gebruik is. Een houder met vergrendelmechanisme zorgt ervoor dat fietsen 
veilig kunnen worden vastgezet. Maximum draagvermogen 51 kg.

Rugleuningtas – premium leder 
Gemaakt van hetzelfde premium leder dat beschikbaar is voor de 
stoelbekleding, aangevuld met een zachte voering en magneetsluitingen. 
Dit handige opbergsysteem voor tegen de achterzijde van de voorstoelen 
biedt verschillende etuis voor het opbergen van kleine voorwerpen.
Click & Go – programma 
Het Click & Go-programma is een multi-purpose accessoiressysteem voor 
passagiers op de tweede zitrij. De veelzijdige Click & Go Base wordt bevestigd 
aan de hoofdsteunstijlen van de voorstoelen en kan worden uitgebreid met 
bevestigingen voor tablets, tassen, shirts of jassen. Click & Go-accessoires 
zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De Click & Go Base is gemakkelijk afneembaar 
wanneer deze niet in gebruik is.

STAP 6 
KIES UW OPTIES EN LAND ROVER GEAR ACCESSOIRES

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.
De gespecificeerde opties kunnen de efficiency en prijs van de auto beïnvloeden vanwege het belastingbeleid in uw land. 
Configureer uw auto op landrover.com of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie. 75



1Niet beschikbaar op R-Dynamic-uitvoeringen.  2Alleen i.c.m. automatische transmissie.
iPhone en iPad® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

Inklapbare reisbench

Roestvaststalen bodembescherming – vóór

DESIGN

Roestvaststalen bodembescherming vóór1 
Deze bodembescherming in offroad-design, voor montage aan de voorzijde 
van de auto, is uitgevoerd in premium, gepolijst roestvaststaal.
Naafkap – Silver 
Stijlvolle aanvulling op lichtmetalen velgen. Met Land Rover logo.
Dorpellijst bagageruimte – met verlichting 
De dorpellijst voor de bagageruimte is gemaakt van gepolijst roestvaststaal 
en beschermt de dorpel bij het in- en uitladen. Voorziet de bagageruimte 
van subtiele verlichting en een premium afwerking.
Side vents – Narvik Black 
Side vents in Narvik Black verfraaien het exterieurdesign op subtiele wijze.

Buitenspiegelkappen – Carbon Fibre 
Prachtige en hoogwaardige buitenspiegelkappen in Carbon Fibre met 
High Gloss-afwerking versterken de performance-uitstraling van de auto.
Sport-pedaalkappen 
Roestvaststalen pedaalkappen met fraai design en verborgen bevestigingen 
voor een strakke afwerking.
Schakelpaddles – aluminium2 
Verfraai de uitstraling en het gevoel van uw stuurwiel met deze hoogwaardige 
aluminium schakelpaddles. Deze zijn gepolijst, geanodiseerd en met 
de hand geborsteld ten behoeve van een premium afwerking en 
uitzonderlijke slijtvastheid.
Dorpellijsten – met verlichting, voorportieren 
Dorpellijsten voor de voorportieren geven uw auto een nog stijlvollere 
uitstraling. Deze beschermen de dorpels tegen krassen en slijtplekken. 
Afgestemd op de interieurkleur. Tonen een subtiel verlicht ‘RANGE ROVER’ 
woordmerk wanneer de voorportieren worden geopend.

ACCESSOIRES VOOR HUISDIEREN

Bagageruimtebescherming en bagagevangrek (vloer tot dak) 
Combineert de rubber bagagevloermat met het bagagevangrek (vloer tot dak) 
om zowel uw auto als uw huisdier te beschermen. De rubber mat is waterdicht 
en beschermt het tapijt van de bagageruimte. Het bagagevangrek (vloer tot 
dak) voorkomt toegang tot het interieur en zorgt dat uw huisdier veilig en 
beschermd in de bagageruimte blijft.
Morsbestendige waterbak 
Biedt een handige oplossing voor gebruik onderweg of buiten de auto. 
De morsbestendige waterbak is aan de onderzijde voorzien van rubber 
antislip, en kan via een band worden vastgezet aan de bevestigingsogen 
in de bagageruimte. De waterbak heeft een inhoud van 350 ml.
Draagbaar afspoelsysteem 
Het draagbare afspoelsysteem is ontworpen voor gebruik buiten de 
auto. Het is een handige oplossing voor het afspoelen van uw huisdier of 
bijvoorbeeld fietsen of wetsuits voordat u deze in de auto laadt. Dit draagbare 
afspoelsysteem levert, afhankelijk van de gekozen instelling, minimaal twee 
minuten stromend water via een waterslang en douchekop. Het systeem werkt 
zonder batterijen of externe voeding en maakt gebruik van de druk die wordt 
opgebouwd bij het vullen via een kraan. Met de geïntegreerde handpomp 
kan de gebruiker de watertank onder druk brengen als deze onderweg 
wordt gevuld. De kap en het handvat zijn voorzien van het Land Rover logo.  
Het systeem wordt geleverd met een extra opbergtas, en kan worden 
vastgemaakt aan de bevestigingsogen in de bagageruimte voor veilig vervoer.

Inklapbare reisbench 
De inklapbare reisbench vormt een veilige, comfortabele plek voor uw 
huisdieren tijdens de reis. De inklapbare reisbench is gemaakt van duurzaam 
600D-nylon en heeft een lichtmetalen frame. Het is voorzien van een quilted, 
met stof bekleed kussen, kijkopeningen met gaas en een veersluiting die 
vastklikt bij sluiten. Handvatten en hoekstukken in Windsor leder zorgen 
voor een premium uitstraling, en een zijvak biedt een handige opbergruimte 
voor accessoires voor uw huisdier of andere kleine voorwerpen.
Quilted bagageruimtebescherming 
Deze op maat gemaakte beschermhoes beschermt alle beklede delen van 
de bagageruimte, waaronder de vloer, de achterzijde van de achterbank en 
de zijwanden. Gemaakt van een zachte quilted stof met een geïntegreerde 
rubber mat en afneembare bumperbescherming. Eenvoudig schoon 
te vegen en daardoor ideaal voor wie regelmatig huisdieren vervoert 
in de bagageruimte.
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Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren.

iPhone Connect & Charge Dock

Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak

OUTDOOR

Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak 
Wanneer de elektrisch uit-/inklapbare trekhaak niet wordt gebruikt, is deze 
onzichtbaar achter de achterbumper verborgen, zodat de fraaie lijnen van 
de auto niet worden verstoord. Het uit-/inklappen duurt slechts 12 seconden; 
het systeem wordt bediend via een schakelaar in de bagageruimte of via het 
infotainmentsysteem. Keert terug in beginstand als er tijdens uit- of inklappen 
een obstakel wordt gedetecteerd. Wordt geleverd inclusief een geïntegreerde 
13-polige contactdoos (ook verborgen achter achterbumper, tenzij uitgeklapt). 
Goedgekeurd voor een geremd trailergewicht tot 2.000 kg. Voorzien van een 
unieke trailer-testfunctie waarmee de bestuurder, ook indien hij alleen is, kan 
controleren of de verlichting van de trailer, inclusief rem- en achteruitrijlichten, 
goed werkt. De trailer-testfunctie wordt ingeschakeld via een schakelaar in 
de bagageruimte of via het touchscreen, afhankelijk van de uitvoering van 
de auto.
Spatlappen 
– Voor 
– Achter 
Spatlappen reduceren opspattend water en helpen het lakwerk van de auto 
beschermen. Ontworpen als perfecte aanvulling op de exterieurstyling van 
de auto.

Rubber bagagevloermat 
Zwarte, waterdichte rubber bagagevloermat met opstaande rand. 
Beschermt het bagageruimtetapijt tegen vocht en vuil.
Waterdichte beschermhoes voor de achterbank 
Beschermt de achterbank en de portierpanelen tegen vocht en vuil.
Rubber bagagevloermat 
Waterdichte rubber bagagevloermat met ‘LAND ROVER’ woordmerk 
en opstaande rand. Beschermt het bagageruimtetapijt tegen vocht en 
vuil. Aanvullende, waterdichte bagagevloermatverlenging beschermt 
de achterzijde van de achterbankleuning wanneer deze is neergeklapt
Bagagebevestigingssysteem 
Het bagagebevestigingssysteem bestaat uit een set bevestigingen die via 
een snelvergrendelingssysteem op de bevestigingsrails kunnen worden 
vastgezet. Biedt flexibele oplossingen voor het vastzetten van bagage 
en andere spullen. Het Attachment Pack omvat een telescopisch profiel 
en spangordel.

LIFESTYLE

iPhone Connect & Charge Dock 
Het iPhone Connect & Charge Dock zorgt ervoor dat de telefoon in het 
zicht blijft wanneer deze wordt opgeladen en maakt gebruik van de ruimte 
voor de bekerhouder in de middenconsole. Wanneer de iPhone hierop 
is aangesloten, zijn (muziek)bestanden op de telefoon toegankelijk en 
bedienbaar via het geïntegreerde infotainment-/audiosysteem. Het design 
van de houder heeft een uitsparing zodat de Home-toets ook bereikbaar 
is wanneer de telefoon in de houder is geplaatst. De USB-lader voor de 
iPhone kan eenvoudig worden verwijderd als de USB-aansluiting voor andere 
doeleinden moet worden gebruikt.
ISOFIX Base voor babyzitje 
ISOFIX Base voor gebruik i.c.m. het babyzitje – Categorie 0+ (geboorte – 13 kg) 
– babyzitje VPLRS0397.
Babyzitje met Land Rover logo – Categorie 0+ 
Voor baby’s vanaf geboorte – 13 kg (circa 0 tot 12/15 maanden). 
Met Land Rover logo. Voor achterwaarts gerichte montage op buitenste 
zitplaatsen van achterbank. Inclusief een zon-/windkap en gevoerde, 
in wasmachine wasbare hoes. Eenvoudig in hoogte verstelbare hoofdsteun 
en in één beweging verstelbare vijfpuntsgordel. Kan worden vastgezet 
met de driepunts veiligheidsgordel van de auto of de ISOFIX Base. 
Goedgekeurd volgens de Europese testnorm ECE R44-04.

Achterbumperbescherming 
Beschermt de achterbumper tegen vuil en krassen en helpt voorkomen dat 
uw kleding vies wordt tijdens in- en uitladen.
Armsteun koel-/opwarmbox voor achterbank 
Koel-/opwarmbox voor eten en drinken die tevens dienst doet als 
middenarmsteun achterin. Met leder bekleed deksel. Wordt gefixeerd met 
de middelste veiligheidsgordel en aangesloten op de 12V-aansluiting achterin. 
Ideaal voor lange ritten met familie of vrienden.
Zonnescherm voor de voorruit 
UV-werend zonnescherm voor de voorruit reflecteert zonlicht en houdt het 
interieur van de auto koeler bij warm weer.
Elektrische koeltas 
Deze koeltas heeft een thermostatische temperatuurregeling en een 
12V-aansluiting. Gemakkelijk reinigbare binnenzijde. Hoogte 380 mm, 
lengte 380 mm, breedte 220 mm. Inhoud 14 liter.

STAP 6 
KIES UW OPTIES EN LAND ROVER GEAR ACCESSOIRES

De gespecificeerde opties kunnen de efficiency en prijs van de auto beïnvloeden vanwege het belastingbeleid 
in uw land. Configureer uw auto op landrover.com of vraag uw Land Rover dealer om meer informatie. 77



THE WORLD OF LAND ROVER
Uw Land Rover is ontworpen om u te helpen meer uit uw leven en wereld te halen. Hij brengt u naar plaatsen waar andere auto’s niet eens kunnen 
komen, in een stijl die niet kan worden geëvenaard. Om de Land Rover lifestyle te vieren, hebben wij een programma Land Rover experiences, 
publicaties en de Land Rover Lifestyle Collection gecreëerd. Ontdek een nieuwe wereld. Ga erop uit en geniet ervan.

EXPERIENCE-CURSUSSEN ADVENTURE TRAVEL

Haal de avontuurlijke kant in uzelf naar boven en ervaar zelf de legendarische capaciteiten 
van Land Rover. Onder begeleiding van een ervaren instructeur begeeft u zich op de meest 
adembenemende en uitdagende offroad-terreinen en ontdekt u de grenzeloze capaciteiten 
van de auto.

landrover.com/experience

Ooit wel eens het uitgestrekte landschap van het poolijs of de ontzagwekkende duinen van 
Namibië willen ontdekken? Land Rover Adventure Travel biedt u een unieke kans op een 
onvergetelijke ervaring, die de essentie en emotie van onze auto’s tot leven brengt.

landrover.com/adventure
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THE WORLD OF LAND ROVER

FABRIEKSBEZOEKEN SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

Dit is een unieke mogelijkheid om onze ultramoderne productiefaciliteiten van binnen te 
bekijken en te zien waar de nieuwste modellen worden gemaakt. Onze deskundige gidsen 
nemen u mee voor een rondleiding achter de schermen, waar u kunt zien hoe Land Rover 
ongeëvenaard vakmanschap met ultramoderne robottechnologie combineert.

landrover.com/tours

Toonaangevende luxe, adembenemende prestaties of extreme all-terrain capaciteiten; 
Land Rover excelleert altijd. Special Vehicle Operations gaat nog een stap verder. 
SVO creëert het absolute summum van Land Rover capaciteiten en design, en combineert 
ongeëvenaarde verfijning met vermogen en ultramoderne technologie in elke auto. 
Daarom spreekt de SV-badge zo tot de verbeelding.

landrover.com/svo

Volg ons op:
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Ons nieuwste programma kleding en lifestyle-accessoires is vervaardigd met dezelfde 
zorgvuldige aandacht voor design en details als in onze auto’s. Geïnspireerd door ons 
unieke erfgoed hebben wij de hele familie iets te bieden.

landrover.com/collection

DE LAND ROVER LIFESTYLE COLLECTION

Als eigenaar van een Land Rover ontvangt u de eerste drie jaar tweemaal per jaar gratis ons 
bekroonde magazine. Elke uitgave is gevuld met toonaangevende fotografie, gezaghebbende 
journalistiek en deskundige inzichten. Onelife neemt u mee naar exclusieve belevingen en 
uitzonderlijke avonturen, en houdt u op de hoogte over de nieuwste innovaties en design- 
en lifestyle-aspecten.

landrover.com/onelife

ONELIFE MAGAZINE
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THE WORLD OF LAND ROVER

Integriteit. Moed. Trots. Dat zijn de waarden die Land Rover deelt met zijn partners. Of het 
nu gaat over de Invictus Games, Virgin Galactic, de Rugby World Cup 2019™ of de British 
and Irish Lions – elk wordt gedreven door bijzondere mensen. Zij stellen hun capaciteiten 
tot het uiterste op de proef en gaan vastberaden ‘above and beyond’.

landrover.com/partnerships

PARTNERS

Met trots ondersteunt Land Rover al sinds 1954 het indrukwekkende humanitaire werk van 
het Internationale Rode Kruis (IFRC). Door het beschikbaar stellen van auto’s, financiële 
ondersteuning en gecombineerde expertise heeft deze ambitieuze wereldwijde samenwerking 
het leven van ruim een miljoen mensen op vier continenten getransformeerd.

landrover.com/responsibility

Volg ons op:

SAMENWERKING MET HUMANITAIRE ORGANISATIES
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Jaguar Land Rover Limited 
Registered Office: Abbey Road, Whitley, 
Coventry CV3 4LF United Kingdom.

Registered in England: Number 1672070

landrover.com

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020.

N.B.: Bij Jaguar Land Rover Limited werken wij constant aan het verbeteren van de specificaties, het design en de 
productie van onze auto’s, onderdelen en accessoires; er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Hoewel in 
deze brochure zo recent mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een onfeilbare leidraad 
voor de actuele specificaties of beschikbaarheid. Deze brochure is ook niet bedoeld als offerte voor de verkoop van 
bepaalde auto’s, onderdelen of accessoires. Dealers zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet 
geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren 
of vertegenwoordigingen aan te gaan.
De ervaring leert dat in drukwerk en online de lak- en bekledingskleuren niet natuurgetrouw kunnen worden 
weergegeven. De getoonde kleuren en bekledingen dienen daarom slechts als voorbeeld. Wij raden u aan bij uw dealer 
de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde kleuren en bekledingen zijn opgenomen in het huidige aanbod.  
 

Land Rover behoudt zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te wijzigen dan wel uit het programma te nemen. 
Uw dealer informeert u graag over de actuele kleuren/bekledingen. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. Drukfouten voorbehouden.
Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, inclusief touchscreen, app-schermen 
of fragmenten, zijn onderhevig aan regelmatige software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, 
afhankelijk van de geselecteerde opties.
Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover.
De afbeelding links toont de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey met 21" lichtmetalen velgen (optie). 
De afbeeldingen op de voor- en achterzijde van de omslag tonen de New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey 
met 21" lichtmetalen velgen (optie).

UW GEMOEDSRUST

CUSTOMER SERVICE
Wanneer u uw Land Rover bij ons brengt voor onderhoud of reparatie, maken wij gebruik 
van geavanceerde diagnoseapparatuur om alle mechanische en elektrische systemen van 
uw auto te controleren. Onze uitstekend geschoolde technici maken gebruik van specifiek 
voor onze auto’s ontworpen gereedschappen en monteren alleen originele Land Rover.
onderdelen en Gear accessoires. Zorgvuldig onderhoud zorgt, samen met Land Rover 
Assistance, voor volledige gemoedsrust onderweg.

Neem voor meer informatie contact op met een Land Rover dealer of zoek op 
‘Land Rover Ownership’.

LAND ROVER ASSISTANCE
Land Rover Assistance biedt hulp bij noodsituaties onderweg, van een lekke band 
tot technische problemen of een ongeval. U kunt altijd en overal vertrouwen op onze 
ondersteuning, ongeacht de situatie.

Raadpleeg voor meer informatie het Garantieboekje van uw auto, uw Land Rover dealer 
of zoek op ‘Land Rover Assistance’.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
Land Rover rijden was nog nooit zo eenvoudig. Bovendien kunt u het zich sneller veroorloven 
dan u misschien denkt. Nieuw of gebruikt, voor persoonlijk of zakelijk gebruik, wij hebben 
mogelijkheden die aansluiten op uw specifieke wensen.

Neem voor meer informatie contact op met een Land Rover dealer of zoek op 
‘Land Rover Finance’.

FLEET & BUSINESS
Land Rover streeft naar een positie als voorkeursmerk in het premium fleet & business-
segment. Dat doen wij door het aanbieden van bijzonder aantrekkelijke modellen en 
uitstekende customer service. Alle Land Rover modellen zijn karakteristiek, capabel 
en veelzijdig, en bieden lage eigendomskosten (TCO) dankzij sterke restwaardes, 
concurrerende onderhouds- en reparatiekosten en lage waarden voor verbruik en emissies.

Wij bieden een uitstekende, totaal klantgerichte aftersales-service, die erop is gericht 
om elke Land Rover personenauto in topconditie te houden, inclusief het leveren van 
de allerbeste prestaties en op de meest kostenefficiënte wijze voor bedrijven.

Zoek op ‘Land Rover Fleet & Business’ voor uitgebreide informatie.

1L5512020000BNLNL01P

TECHNISCHE GEGEVENS
Neem contact op met uw Land Rover dealer indien deze niet zijn bijgevoegd.
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DE NEW RANGE ROVER EVOQUE
TECHNISCHE GEGEVENS
MAART 2020



MOTOREN
Maak een keuze uit een programma diesel-, benzine en Plug-in Hybrid-motoren. Deze motoren zijn ontworpen voor een 
schone en efficiënte verbranding, en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie en Smart Regenerative Charging.

Configureer uw Range Rover Evoque op landrover.com

*In combinatie met elektromotor.  **De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world' 
omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers 
en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.  †WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO2-emissie- 
en brandstofverbruikscijfers voor personenauto's te berekenen. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder werkelijke 
rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er gelden een zwaardere testprocedure en rijprofiel.

4 Standaard   – Niet beschikbaar.
Klasse A (17" – 20" lichtmetalen velgen). Klasse B (21" lichtmetalen velgen).

TECHNISCHE GEGEVENS
DIESEL BENZINE BENZINE PHEV

MOTOR D150 D180 D240 P200 P250 P300 P300e
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) – 4 4 4 4 4 4 –
Transmissie Handgeschakeld Automaat Automaat Automaat Automaat Automaat Automaat Automaat

Aandrijving Voorwielaandrijving 
(FWD)

All Wheel Drive 
(AWD)

All Wheel Drive 
(AWD)

All Wheel Drive 
(AWD)

All Wheel Drive 
(AWD)

All Wheel Drive 
(AWD)

All Wheel Drive 
(AWD)

All Wheel Drive 
(AWD)

Max. vermogen (kW (pk) @ tpm) 110 (150) @ 2.400 110 (150) @ 2.400 132 (180) @ 2.400 177 (240) @ 2.400 147 (200) @ 5.500 183 (249) @ 5.500 221 (300) @ 5.500 227 (309) @ 5.500*
Max. koppel (Nm @ tpm) 380 @ 1.750-2.500 380 @ 1.750-2.500 430 @ 1.750-2.500 500 @ 1.500-2.500 320 @ 1.250-4.500 365 @ 1.300-4.500 400 @ 1.500-4.500 540 @ 2.000-2.500*
Cilinderinhoud (cm3) 1.999 1.999 1.999 1.999 1.997 1.997 1.997 1.497
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 3 / 4
Configuratie Dwarsgeplaatst Dwarsgeplaatst Dwarsgeplaatst Dwarsgeplaatst Dwarsgeplaatst Dwarsgeplaatst Dwarsgeplaatst Dwarsgeplaatst
Boring/slag (mm) 83 / 92,4 83 / 92,4 83 / 92,4 83 / 92,4 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3
Compressieverhouding (:1) 15,5 15,5 15,5 15,5 10,5 10,5 9,5 10,5

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT** Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B

NEDC 
Brandstofverbruik

Stad l/100 km 6,3 – 6,3 – 6,5 6,7 7,0 7,3 9,6 9,8 9,8 9,9 10,3 10,6 – –
Buitenweg l/100 km 4,9 – 4,8 – 5,0 5,1 5,3 5,5 6,5 6,6 6,6 6,7 7,0 7,1 – –
Gecombineerd l/100 km 5,4 – 5,4 – 5,5 5,7 5,9 6,2 7,6 7,8 7,9 7,9 8,2 8,4 1,9 –

NEDC 
CO2-emissies

Stad g/km 167 – 167 – 171 175 184 191 218 222 222 226 234 241 – –
Buitenweg g/km 129 – 127 – 130 134 140 145 147 150 149 152 158 162 – –
Gecombineerd g/km 143 – 142 – 145 149 156 162 173 176 176 179 185 191 43 –

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEL – TEH†† TEL – TEH††

WLTP 
Brandstofverbruik

Laag l/100 km 7,8 – 8,0 9,2 – 9,4 9,7 – 10,1 9,5 – 10,1 12,7 – 13,3 12,7 – 13,3 12,5 – 13,8 –
Middelhoog l/100 km 6,2 – 6,6 6,6 – 7,0 7,5 – 8,1 7,0 – 7,6 9,1 – 9,8 9,2 – 9,8 8,9 – 9,4 –
Hoog l/100 km 5,5 – 5,8 5,6 – 6,0 5,1 – 5,8 5,8 – 6,4 7,5 – 8,2 7,6 – 8,2 7,8 – 8,3 –
Extra hoog l/100 km 6,6 – 7,1 6,8 – 7,2 6,8 – 7,4 6,8 – 7,4 8,9 – 9,6 8,9 – 9,6 9,2 – 9,7 –
Gecombineerd l/100 km 6,3 – 6,7 6,7 – 7,1 6,8 – 7,4 6,9 – 7,5 9,0 – 9,7 9,1 – 9,7 9,1 – 9,8 1,4 - 1,7

WLTP 
CO2-emissies

Laag g/km 203 – 209 240 – 247 255 – 265 250 – 264 287 – 301 288 – 301 284 – 312 –
Middelhoog g/km 161 – 173 174 – 183 197 – 212 184 – 198 207 – 221 208 – 221 201 – 214 –
Hoog g/km 143 – 153 147 – 157 134 – 151 152 – 167 170 – 187 172 – 186 177 – 188 –
Extra hoog g/km 172 – 186 179 – 189 177 – 194 179 – 194 201 – 218 202 – 218 208 – 220 –
Gecombineerd g/km 165 – 176 176 – 186 178 – 194 181 – 196 204 – 220 205 – 220 207 – 221 32 - 38



††TEL (Test Energy Low, energietest licht) en TEH (Test Energy High, energietest zwaar) worden getoond als een gemeten bandbreedte onder WLTP-testomstandigheden. TEL geeft de zuinigste cijfers aan (wanneer de auto is 
uitgerust met de lichtste set opties). TEH geeft de minst zuinige cijfers aan (wanneer de auto is uitgerust met de zwaarste set opties). WLTP-wetgeving schrijft voor dat wanneer er een verschil van minder dan 5 g/km CO2 is tussen 
TEL en TEH, alleen TEH wordt vermeld.  ‡Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  ‡‡Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

Ga naar landrover.com om uw auto online te configureren

TECHNISCHE GEGEVENS
DIESEL BENZINE BENZINE PHEV

BRANDSTOFVERBRUIK D150 D180 D240 P200 P250 P300 P300e

Bruikbare tankinhoud (l)
Eco-tank 54 54 54 54 – – – –
Grote tank 65 65 65 65 67 67 67 57

Bruikbare AdBlue-
tankinhoud (l)

Eco-tank 12 12 12 12 – – – –
Grote tank 17 17 17 17 – – – –

Selective Catalytic Reduction Filter / 
Benzine partikelfilter (SCRF / GPF) 4 4 4 4 4 4 4 4

EV-actieradius gecombineerd, 
Klasse A (NEDC) (km) – – – – – – – 68

EV-actieradius gecombineerd, 
TEL (WLTP) (km) – – – – – – – 66

PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/h (s) 10,5 11,2 9,3 7,7 8,5 7,5 6,6 6,4
Topsnelheid (km/h) 201 196 205 225 216 230 242 213

GEGEVENS ELEKTROMOTOR
Max. vermogen (kW (pk)) – – – – – – – 80 (109)

Max. koppel (Nm) – – – – – – – 260

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Zwevende remklauw

met één zuiger 
Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw. 
Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw. 
Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw. 
Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw. 
Lichtgewicht 
remschijven

Diameter remschijven vóór (mm)
325 (17" lichtmetalen 
velgen) / 349 (18"-20" 
lichtmetalen velgen)

325 (17" lichtmetalen 
velgen) / 349 (18"-20" 
lichtmetalen velgen)

325 (17" lichtmetalen 
velgen) / 349 (18"-20" 
lichtmetalen velgen)

349
325 (17" lichtmetalen 
velgen) / 349 (18"-20" 
lichtmetalen velgen) 

349 349 349

Remmen achter
Zwevende remklauw

met één zuiger 
Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Zwevende remklauw
met één zuiger 

Lichtgewicht 
remschijven

Diameter remschijven achter (mm) 300 300 300 325 300 300 325 325
Diameter parkeerrem (mm) 300 300 300 325 300 300 325 325

GEWICHTEN‡

Ledig gewicht‡‡ (kg) 1.787 1.891 1.891 1.955 1.845 1.893 1.925 2.157
Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.370 2.490 2.490 2.510 2.430 2.430 2.450 2.660

TREKGEWICHT 
Maximum trailergewicht ongeremd (kg) 750 750 750 750 750 750 750 750
Maximum trailergewicht geremd (kg) Tot 1.600 Tot 2.000 Tot 2.000 Tot 2.000 Tot 1.800 Tot 1.800 Tot 1.800 1.600
Maximum kogeldruk (kg) 100 100 100 100 100 100 100 100

DAKLAST
Maximum daklast 
(inclusief dwarsdragers) (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75



AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

A B C
Bodemvrijheid Aanloophoek Overloophoek Afloophoek
212 mm 22,2° / 19,5° †† / 25° ‡ 20,7° / 19,5° ‡ 30,6°

Lengte 4.371 mm

Lengte achter 
tweede zitrij 798 mm

Lengte achter 
eerste zitrij 1.576 mm

Wielbasis 2.681 mm

Breedte, spiegels ingeklapt: 1.996 mm 
Breedte, spiegels uitgeklapt: 2.100 mm

Spoorbreedte achter 
1.632 mm / 1.631 mm†

Spoorbreedte vóór 
1.626 mm

Breedte 
bagageruimte 

1.301 mm

Hoogte 
1.649 mm

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 mm x 50 mm x 100 mm).  **Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.  
†Wanneer de auto is uitgerust met 17" zomerbanden.  ††Alleen i.c.m. R-Dynamic-uitvoeringen.  ‡Alleen i.c.m. P300e-motor. 

Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte vóór / achter met 
standaard dak 989 mm / 973 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met 
panoramadak 1.013 mm / 997 mm

Beenruimte
Maximum beenruimte vóór 1.016 mm 
Maximum beenruimte achter 859 mm

Inhoud bagageruimte
Hoogte 691 mm, breedte 1.301 mm 
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.053 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij  
VDA-norm* 1.156 liter, bruto 1.383 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij  
VDA-norm* 472 liter, bruto 591 liter

Draaicirkel
Tussen stoepranden 11,6 m  
Tussen muren 11,9 m  
Stuuromwentelingen 2,3

Doorwaaddiepte
Maximum doorwaaddiepte 600 mm


