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1 | PROGRAMMA & AUTOPRIJZEN

CODE UITVOERINGEN EN MOTOREN TRANSMISSIE AANDRIJVING VERMOGEN
kW/pk

GECOMBINEERDE 
CO2-EMISSIE  

g/km 
WLTP2)

GECOMBINEERD 
VERBRUIK  
l/100/km 
WLTP2)

NETTO 
CATALOGUSPRIJS BTW BPM FISCALE  

WAARDE
CONSUMENTEN-

PRIJS1)

Discovery Sport
5000726541 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel* Handgeschakeld FWD 120 / 163 166 6,3  € 35.870,00  € 7.532,70  € 13.795,99  € 57.198,69  € 58.463,69 
5000726526 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV* Automaat AWD 120 / 163 175 6,7  € 40.140,00  € 8.429,40  € 15.405,78  € 63.975,18  € 65.260,18 
5000726518 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV* Automaat AWD 150 / 204 175 6,7  € 42.520,00  € 8.929,20  € 16.303,04  € 67.752,24  € 69.037,24 
5000726508 P200 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV* Automaat AWD 147 / 200 207 9,2  € 41.090,00  € 8.628,90  € 14.207,93  € 63.926,83  € 65.211,83 
5000726500 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV* Automaat AWD 184 / 249 209 9,3  € 44.600,00  € 9.366,00  € 15.531,20  € 69.497,20  € 70.782,20 

Discovery Sport S
5000726540 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel* Handgeschakeld FWD 120 / 163 168 6,4  € 40.180,00  € 8.437,80  € 15.420,86  € 64.038,66  € 65.303,66 
5000726525 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV* Automaat AWD 120 / 163 177 6,7  € 44.450,00  € 9.334,50  € 17.030,65  € 70.815,15  € 72.100,15 
5000726517 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV* Automaat AWD 150 / 204 177 6,7  € 46.870,00  € 9.842,70  € 17.942,99  € 74.655,69  € 75.940,69 
5000726507 P200 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV* Automaat AWD 147 / 200 209 9,3  € 45.400,00  € 9.534,00  € 15.832,80  € 70.766,80  € 72.051,80 
5000726499 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV* Automaat AWD 184 / 249 210 9,3  € 48.370,00  € 10.157,70  € 16.952,49  € 75.480,19  € 76.765,19 

Discovery Sport SE
5000726539 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel Handgeschakeld FWD 120 / 163 170 6,5  € 43.570,00  € 9.149,70  € 16.698,89  € 69.418,59  € 70.683,59 
5000726524 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 120 / 163 178 6,8  € 47.820,00  € 10.042,20  € 18.301,14  € 76.163,34  € 77.448,34 
5000726516 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 150 / 204 178 6,8  € 50.230,00  € 10.548,30  € 19.209,71  € 79.988,01  € 81.273,01 
5000726506 P200 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 147 / 200 211 9,4  € 48.790,00  € 10.245,90  € 17.110,83  € 76.146,73  € 77.431,73 
5000726498 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 184 / 249 211 9,4  € 51.780,00  € 10.873,80  € 18.238,06  € 80.891,86  € 82.176,86 
5000726533 P300e 1.5 liter driecilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 227 / 3093) 44 2,0  € 52.900,00  € 11.109,00  € 18.660,30  € 82.669,30  € 84.054,30 

DISCOVERY SPORT COMMERCIAL
MODELJAAR 2022
Hier kunt u uw uitvoering en motor selecteren. Er is keuze uit diesel-, benzine- en Plug-in Hybrid-motoren.

U kunt de Discovery Sport Commercial niet configureren op landrover.nl. Wel kunt u hier een Discovery Sport personenauto samenstellen die kan dienen als basis voor uw Commercial,  
inclusief alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
*LET OP! Vanwege een wereldwijd tekort aan halfgeleiders en microchips, kan er voor sommige uitvoeringen momenteel geen verwachte leverdatum worden verstrekt. Dit geldt voor de basisversies, de 'S'-versies en de R-Dynamic basisversies, met uitzondering van  
PHEV-uitvoeringen wanneer beschikbaar. Eventuele aanpassingen in de door u gekozen versie, aandrijving en uitrusting kunnen dit verhelpen. Uw Land Rover dealer helpt u graag verder.
FWD: Voorwielaandrijving (Front Wheel Drive)   AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)  Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de 

vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog 
en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden 
uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

3)   Bij combinatie van benzine- en elektromotor
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd 
die geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld 
andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele 
opties of een combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die 
de juiste prijs van de door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2022.
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.nl of uw dealer voor meer informatie.

Voor standaarduitrusting zie Discovery Sport Prijs- en specificatielijst. Opties voor Commercial-uitvoeringen worden belast met 37,7% BPM. Wijzigingen in prijzen en specificaties blijven voorbehouden. 
N.B.: Meer informatie over brandstofverbruik vindt u in de Discovery Sport brochure of op landrover.nl. Door de ombouw naar Commercial zal het gewicht afwijken van de in Discovery Sport brochure en prijslijst vermelde gegevens.
Let op: Wij wijzen u nadrukkelijk op het volgende. Wijzigingen aan de auto kunnen ertoe leiden dat de auto niet langer voldoet aan de fiscale inrichtingseisen van een bestelauto. In dat geval kan de auto worden aangemerkt  
als een personenauto. Dit kan leiden tot een naheffing van de BPM of motorrijtuigenbelasting, eventueel verhoogd met een boete. Hiervoor is de Jaguar Land Rover organisatie niet aansprakelijk te stellen.
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Discovery Sport R-Dynamic
5000726538 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel* Handgeschakeld FWD 120 / 163 166 6,3  € 37.850,00  € 7.948,50  € 14.542,45  € 60.340,95  € 61.605,95 
5000726522 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV* Automaat AWD 120 / 163 175 6,7  € 42.200,00  € 8.862,00  € 16.182,40  € 67.244,40  € 68.529,40 
5000726514 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV* Automaat AWD 150 / 204 175 6,7  € 44.580,00  € 9.361,80  € 17.079,66  € 71.021,46  € 72.306,46 
5000726504 P200 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV* Automaat AWD 147 / 200 207 9,2  € 43.150,00  € 9.061,50  € 14.984,55  € 67.196,05  € 68.481,05 
5000726496 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV* Automaat AWD 184 / 249 209 9,3  € 46.660,00  € 9.798,60  € 16.307,82  € 72.766,42  € 74.051,42 
5000726531 P300e 1.5 liter driecilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 227 / 3093) 44 2,0  € 48.430,00  € 10.170,30  € 16.975,11  € 75.575,41  € 76.960,41 

Discovery Sport R-Dynamic S
5000726537 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel Handgeschakeld FWD 120 / 163 169 6,4  € 42.200,00  € 8.862,00  € 16.182,40  € 67.244,40  € 68.509,40 
5000726521 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 120 / 163 177 6,7  € 46.510,00  € 9.767,10  € 17.807,27  € 74.084,37  € 75.369,37 
5000726513 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 150 / 204 177 6,7  € 48.970,00  € 10.283,70  € 18.734,69  € 77.988,39  € 79.273,39 
5000726503 P200 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 147 / 200 209 9,3  € 47.460,00  € 9.966,60  € 16.609,42  € 74.036,02  € 75.321,02 
5000726495 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 184 / 249 211 9,4  € 50.520,00  € 10.609,20  € 17.763,04  € 78.892,24  € 80.177,24 
5000726530 P300e 1.5 liter driecilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 227 / 3093) 44 2,0  € 51.630,00  € 10.842,30  € 18.181,51  € 80.653,81  € 82.038,81 

Discovery Sport R-Dynamic SE
5000726536 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel Handgeschakeld FWD 120 / 163 170 6,5  € 45.510,00  € 9.557,10  € 17.430,27  € 72.497,37  € 73.762,37 
5000726520 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 120 / 163 178 6,8  € 49.920,00  € 10.483,20  € 19.092,84  € 79.496,04  € 80.781,04 
5000726512 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 150 / 204 178 6,8  € 52.290,00  € 10.980,90  € 19.986,33  € 83.257,23  € 84.542,23 
5000726502 P200 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 147 / 200 211 9,4  € 50.850,00  € 10.678,50  € 17.887,45  € 79.415,95  € 80.700,95 
5000726494 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 184 / 249 212 9,4  € 53.840,00  € 11.306,40  € 19.014,68  € 84.161,08  € 85.446,08 
5000726529 P300e 1.5 liter driecilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 227 / 3093) 44 2,0  € 54.880,00  € 11.524,80  € 19.406,76  € 85.811,56  € 87.196,56 

DISCOVERY SPORT COMMERCIAL
MODELJAAR 2022
Hier kunt u uw uitvoering en motor selecteren. Er is keuze uit diesel-, benzine- en Plug-in Hybrid-motoren.

U kunt de Discovery Sport Commercial niet configureren op landrover.nl. Wel kunt u hier een Discovery Sport personenauto samenstellen die kan dienen als basis voor uw Commercial,  
inclusief alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
*LET OP! Vanwege een wereldwijd tekort aan halfgeleiders en microchips, kan er voor sommige uitvoeringen momenteel geen verwachte leverdatum worden verstrekt. Dit geldt voor de basisversies, de 'S'-versies en de R-Dynamic basisversies, met uitzondering van  
PHEV-uitvoeringen wanneer beschikbaar. Eventuele aanpassingen in de door u gekozen versie, aandrijving en uitrusting kunnen dit verhelpen. Uw Land Rover dealer helpt u graag verder.
FWD: Voorwielaandrijving (Front Wheel Drive)   AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)  Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de 

vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog 
en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden 
uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

3)   Bij combinatie van benzine- en elektromotor
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd 
die geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld 
andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele 
opties of een combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die 
de juiste prijs van de door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2022.
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.nl of uw dealer voor meer informatie.

Voor standaarduitrusting zie Discovery Sport Prijs- en specificatielijst. Opties voor Commercial-uitvoeringen worden belast met 37,7% BPM. Wijzigingen in prijzen en specificaties blijven voorbehouden. 
N.B.: Meer informatie over brandstofverbruik vindt u in de Discovery Sport brochure of op landrover.nl. Door de ombouw naar Commercial zal het gewicht afwijken van de in Discovery Sport brochure en prijslijst vermelde gegevens.
Let op: Wij wijzen u nadrukkelijk op het volgende. Wijzigingen aan de auto kunnen ertoe leiden dat de auto niet langer voldoet aan de fiscale inrichtingseisen van een bestelauto. In dat geval kan de auto worden aangemerkt  
als een personenauto. Dit kan leiden tot een naheffing van de BPM of motorrijtuigenbelasting, eventueel verhoogd met een boete. Hiervoor is de Jaguar Land Rover organisatie niet aansprakelijk te stellen.
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Discovery Sport R-Dynamic HSE
5000726519 D165 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 120 / 163 179 6,8  € 53.800,00  € 11.298,00  € 20.555,60  € 85.653,60  € 86.938,60 
5000726511 D200 2.0 liter viercilinder turbodiesel MHEV Automaat AWD 150 / 204 179 6,8  € 56.260,00  € 11.814,60  € 21.483,02  € 89.557,62  € 90.842,62 
5000726501 P200 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 147 / 200 212 9,4  € 54.790,00  € 11.505,90  € 19.372,83  € 85.668,73  € 86.953,73 
5000726493 P250 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 184 / 249 212 9,4  € 57.800,00  € 12.138,00  € 20.507,60  € 90.445,60  € 91.730,60 
5000726528 P300e 1.5 liter driecilinder turbo benzine PHEV Automaat AWD 227 / 3093) 44 2,0  € 58.620,00  € 12.310,20  € 20.816,74  € 91.746,94  € 93.131,94 

Discovery Sport R-Dynamic Black
5000726510 P290 2.0 liter viercilinder turbo benzine MHEV Automaat AWD 213 / 290 211 9,4  € 57.410,00  € 12.056,10  € 20.360,57  € 89.826,67  € 91.111,67 

DISCOVERY SPORT COMMERCIAL
MODELJAAR 2022
Hier kunt u uw uitvoering en motor selecteren. Er is keuze uit diesel-, benzine- en Plug-in Hybrid-motoren.

U kunt de Discovery Sport Commercial niet configureren op landrover.nl. Wel kunt u hier een Discovery Sport personenauto samenstellen die kan dienen als basis voor uw Commercial,  
inclusief alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.
*LET OP! Vanwege een wereldwijd tekort aan halfgeleiders en microchips, kan er voor sommige uitvoeringen momenteel geen verwachte leverdatum worden verstrekt. Dit geldt voor de basisversies, de 'S'-versies en de R-Dynamic basisversies, met uitzondering van  
PHEV-uitvoeringen wanneer beschikbaar. Eventuele aanpassingen in de door u gekozen versie, aandrijving en uitrusting kunnen dit verhelpen. Uw Land Rover dealer helpt u graag verder.
FWD: Voorwielaandrijving (Front Wheel Drive)   AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
1)  Consumentenprijzen zijn adviesprijzen inclusief BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
2)   De auto's van Jaguar Land Rover zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), een nieuwe, meer realistische testprocedure om o.a. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik van de auto te meten. De WLTP vervangt de 

vroegere Europese testprocedure NEDC ('New European Driving Cycle'). De BPM is berekend op basis van de belastingtarieven zoals deze gelden vanaf 1 januari 2021 (belastingtarieven variëren van jaar tot jaar). Er zijn 4 dynamische fases tijdens de WLTP test : laag, middelhoog, hoog 
en extra hoog. M.a.w. wordt de auto tijdens de WLTP procedure op 4 verschillende manieren getest met telkens een unieke CO2- en verbruikswaarde. Uit deze 4 testfases resulteert de WLTP gecombineerde CO2- en gecombineerde verbruikswaarden. Deze 4 dynamische fases worden 
uitgevoerd op een auto met geringe uitrusting (TEL - Test Energy Low) en op een auto met complete uitrusting (TEH - Test Energy High). 

3)   Bij combinatie van benzine- en elektromotor
LET OP: bij de WLTP-testprocedure kan het gewicht en/of de luchtweerstand van opties van invloed zijn op de totale CO2-emissies van de auto en daarmee op de voor de betreffende auto geldende BPM-belasting. In bovenstaande tabellen met autoprijzen wordt alleen de basis-BPM genoemd 
die geldt voor de betreffende uitvoeringen. Op de pagina's met technische gegevens vindt u een bandbreedte waartussen de CO2-emissies van de auto kunnen variëren. Verder zijn de in deze prijslijst genoemde optieprijzen exclusief een eventuele BPM-component. Zo kunnen bijvoorbeeld 
andere velgen of banden, maar ook individuele opties of een combinatie van opties resulteren in een hogere of juist lagere BPM. Verder is het mogelijk dat er op elk willekeurig moment sprake kan zijn van tussentijdse wijzigingen in de CO2-emissies van de auto of de invloed die individuele 
opties of een combinatie van opties hierop hebben, met daaraan gekoppelde wijzigingen in de BPM-belasting als resultaat. Aan deze prijslijst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In de configurator van dit model op landrover.nl is een dynamische BPM-calculator opgenomen die 
de juiste prijs van de door u samengestelde auto laat zien, inclusief de actuele BPM voor auto met opties. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. 
De modellen en prijzen die zijn afgebeeld en vermeld in deze prijslijst hebben betrekking op modeljaar 2022.
BPM is berekend op basis van de WLTP-data zoals bekend op het moment van publicatie van deze prijslijst. Raadpleeg landrover.nl of uw dealer voor meer informatie.

Voor standaarduitrusting zie Discovery Sport Prijs- en specificatielijst. Opties voor Commercial-uitvoeringen worden belast met 37,7% BPM. Wijzigingen in prijzen en specificaties blijven voorbehouden. 
N.B.: Meer informatie over brandstofverbruik vindt u in de Discovery Sport brochure of op landrover.nl. Door de ombouw naar Commercial zal het gewicht afwijken van de in Discovery Sport brochure en prijslijst vermelde gegevens.
Let op: Wij wijzen u nadrukkelijk op het volgende. Wijzigingen aan de auto kunnen ertoe leiden dat de auto niet langer voldoet aan de fiscale inrichtingseisen van een bestelauto. In dat geval kan de auto worden aangemerkt  
als een personenauto. Dit kan leiden tot een naheffing van de BPM of motorrijtuigenbelasting, eventueel verhoogd met een boete. Hiervoor is de Jaguar Land Rover organisatie niet aansprakelijk te stellen.

landrover.nl
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3 | AFMETINGEN LAADRUIMTE
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Afmetingen laadruimte - deze kunnen verschillen al naar gelang gekozen uitvoering en geselecteerde opties.
N.B.: de ervaring leert dat de getoonde afmetingen afhankelijk zijn van het gekozen meetpunt en dienen slechts ter indicatie van de beschikbare ruimte.  
Neem voor specifieke afmetingen contact op met een Land Rover dealer of controleer zelf de exacte afmetingen aan de hand van metingen.



4 | PERSONALISEREN

Van een scala aan lakkleuren tot een keur aan accessoires. De Discovery Sport Commercial biedt ultieme mogelijkheden voor  
individuele expressie. Ga uw gang. Personaliseer uw auto. 

U kunt de Discovery Sport Commercial niet configureren op landrover.nl. Wel kunt u hier een Discovery Sport personauto samenstellen die kan  
dienen als basis voor uw Commercial, inclusief alle opties en accessoires die beschikbaar zijn op de door u gekozen uitvoering.

CONFIGUREREN

PROEFRIT

BEKIJK ACCESSOIRES

landrover.nl
https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/model/_/nl_nl/l550
https://jaguarlandrover.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=SepSlEIhXHPpWx7cJftz28qfFDAwbzhdhT0Ndf2k28SS7Gq8CqKjX4eXcN8sAX%2BPklpSaej_8OGjEB4tGZ&formCode=lr-td-nl-nl
https://accessories.landrover.com/nl/nl/


LAND ROVER FINANCIAL SERVICES: DE ZEKERHEID VAN VERANTWOORD FINANCIEREN 
Uw wensen vormen het uitgangspunt voor een financiering op maat. Vooraf inventariseert uw dealer al uw voorkeuren en wensen, en zet daar de uitgebreide mogelijkheden tegenover. U kunt 
er bovendien op vertrouwen dat het advies verantwoord is, want Land Rover Financial Services committeert zich aan de door de Vereniging van Financierings-ondernemingen (VFN) opgestelde 
gedragscode. Oftewel u loopt geen onnodig risico.

LAND ROVER FLEET & BUSINESS LEASING   
Een Land Rover is volledig business proof. De leaseproducten van Land Rover Fleet & Business Leasing zijn geheel toegesneden op onze zakelijke Land Rover rijders. Met Operational Lease 
rijdt u zorgeloos uw zakelijke Land Rover tegen een uiterst scherp tarief.

LAND ROVER INSURANCE  
Land Rover Insurance is een verzekering met een klantgerichte aanpak. Wij luisteren naar u en wij denken met u mee. Of het nu gaat om het aanvragen van een verzekering, wijzigen van 
gegevens of om het afwikkelen en herstellen van eventuele schades. En dit alles tegen uitstekende voorwaarden en een aantrekkelijke premie. Land Rover Insurance is een initiatief van 
financieringsmaatschappij FCA Capital Nederland en Anac Backoffice, en wordt via de dealers aangeboden. De volledige administratie is in beheer bij Anac Backoffice, gevestigd in Eindhoven. 
Daar staat een deskundig team voor u klaar dat al uw vragen en meldingen vakkundig en op correcte wijze kan afhandelen. De risicodrager van het product is ASR Schadeverzekering N.V.

Uw dealer informeert u graag over Land Rover Financial Services, Land Rover Fleet & Business Leasing of Land Rover Insurance.

GARANTIE   
Iedere nieuwe, door Land Rover Nederland geleverde, Land Rover heeft 3 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km en 6 jaar carrosseriegarantie, plus een uitgebreide 
24-uurs hulpverlening bij eventuele pech onderweg voor een periode van 3 jaar. Uw dealer informeert u graag over de voorwaarden.

BELANGRIJKE MEDEDELING 
Hiermede vervalt onze vorige prijslijst. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's te verbeteren en er vinden 
derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Hoewel in deze Prijs- en specificatielijst zo actueel mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een onfeilbare leidraad 
voor de huidige specificaties. Deze Prijs- en specificatielijst is niet bedoeld als offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig. 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. In deze Prijs- en 
specificatielijst vermelde vergelijkingen en vergelijkingswaarden zijn gebaseerd op officiële fabrieksgegevens en testresultaten. De foto’s in deze Prijs- en specificatielijst zijn vervaardigd 
voor internationaal gebruik. Dat betekent dat de specificaties van de afgebeelde auto’s in sommige gevallen kunnen afwijken van die van de Nederlandse uitvoeringen. De uitrusting zoals 
gepresenteerd in deze Prijs- en specificatielijst is, afhankelijk van de uitvoering, standaard of als extra leverbaar. De in deze prijslijst getoonde kleuren en bekledingen dienen slechts als 
voorbeeld. Wij raden u aan bij uw retailer de originele kleurstalen te bekijken. 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 prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Castrol EDGE Professional wordt exclusief aanbevolen door Land Rover.   Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
Bluetooth woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie. 
iPod®, iPod touch®, iPad® en Apple Carplay® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.   HomeLink® is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation. 
Google Play Store is een geregistreerd handelsmerk van Google LLC 
WhiteFire® is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Technology LLC en elk gebruik hiervan door Land Rover gebeurt onder licentie.

De afbeeldingen op de voor- en achterzijde van de cover tonen de Discovery Sport Commercial, uitgevoerd met opties en accessoires.

Land Rover Nederland 
Briggs Office 
Van Deventerlaan 31-51 
3528 AG Utrecht 
landrover.nl

Prijslijst Discovery Sport Commercial (Modeljaar 2022) van 12/7/2021 – issue 02 1/9/2021  
vervangt de prijslijst Discovery Sport Commercial (Modeljaar 2022) van 12/7/2021 – issue 01 12/7/2021  
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https://www.landrover.nl
landrover.nl
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