
KLAAR VOOR  
NIEUWE AVONTUREN?



AVONTUURLIJKE PIONIER IN 
EEN VERANDERENDE WERELD.
Verder gaan, innoveren, u meer laten beleven. Het zit in het DNA van Land Rover, 
al sinds ons ontstaan in 1948. Vandaag, 70 jaar later, blijven we de wereld 
verbazen met unieke wagens die de lat steeds hoger leggen. Dat toont de New 
Range Rover Evoque op onnavolgbare wijze. Hij zet de bekroonde designtaal van 
de Range Rover Velar verder en is ook technologisch een absolute trendsetter. Al 
onze modellen laten u kennismaken met de vertrouwde luxe, de veelzijdigheid en 
de ongeëvenaarde terreincapaciteiten die synoniem zijn voor Land Rover.

Ontdek zeker de Above and Beyond Deals op het hele gamma, ze maken de 
keuze voor een Land Rover nog makkelijker. We wensen u alvast veel avontuurlijk 
rijplezier.

LAND ROVER
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1 Maandbedrag excl. btw. Geldig voor de Range Rover Evoque D150 FWD man. 20MY (diesel). Kijk op pagina 18 voor alle voorwaarden.

EEN NIEUW STIJLICOON 
VEROVERT DE WERELD.
Land Rover maakt opnieuw een statement met de New Range Rover Evoque.  
De strakke lijnen en verzonken deurgrepen bouwen verder op zijn iconische 
design. En ook technologisch zet hij nieuwe maatstaven. Het innovatieve Touch 
Pro Duo infotainmentsysteem met twee schermen werd perfect geïntegreerd in het 
minimalistische interieur, voor een intuïtieve bediening en meer rust aan het stuur. 
Daarnaast tillen de vele rijhulpsystemen uw comfort in de stad of op het platteland 
naar een nog hoger niveau. De New Range Rover Evoque is nu te bewonderen op het 
Autosalon in wereldpremière. In het voorjaar van 2019 komt hij aan bij uw Land Rover 
verdeler in de showroom.

NEW RANGE ROVER EVOQUE

Er is een New Range Rover Evoque vanaf € 38.600 btwi 
(aanbevolen catalogusprijs).

€ 309 PER MAAND IN FINANCIËLE RENTING1 

€ 569 PER MAAND IN OPERATIONELE LEASING1

Getoonde wagen is een New Range Rover Evoque First Edition in Nolita Grey met optionele uitrusting.
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PUUR DESIGN,  
SUBTIELE LUXE.
De Range Rover Velar werd in 2018 uitgeroepen tot de mooiste auto ter wereld en 
dat is geen toeval. Met zijn uitgepuurde design, evenwichtige proporties en subtiele 
stijlaccenten is hij een streling voor het oog. Dezelfde elegante perfectie vinden we 
binnen in het luxueuze en rustgevende interieur. Dit is een wagen die alleen door 
Land Rover kon ontworpen worden. Stad of platteland, dankzij de vele rijhulpsystemen 
en indrukwekkende terreincapaciteiten verkent u eenvoudig de hele wereld in stijl met 
de Range Rover Velar.

RANGE ROVER VELAR

Er is een Range Rover Velar vanaf € 56.950 btwi  
(aanbevolen catalogusprijs).

€ 429 PER MAAND IN FINANCIËLE RENTING1 

€ 749 PER MAAND IN OPERATIONELE LEASING1

1 Maandbedrag excl. btw. Geldig voor de Range Rover Velar D180 (diesel). 
Kijk op pagina 18 voor alle voorwaarden.Getoonde wagen is een Range Rover Velar in Flux Silver met optionele uitrusting.

ABOVE & BEYOND DEALS : klantenvoordeel tot € 7.300 
zie p18 voor meer details
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EEN TOONBEELD VAN GOEDE 
SMAAK EN AUTHENTIEKE 
RIJSENSATIES.
De Range Rover Sport torent hoog uit boven de middelmaat. Kijk naar het gespierde 
en kenmerkende silhouet, het smaakvolle interieur en de weelde aan geavanceerde 
technologieën. U ziet meteen: dit is een klasse apart. De fluisterstille plug-in hybride 
P400e motor staat garant voor een indrukwekkend vermogen en aangename efficiëntie. 
Daarnaast is er een breed aanbod van krachtige diesel- en benzinemotoren. Perfect voor 
zowel de stad als de wijde natuur, dankzij de legendarische terreincapaciteiten. 
De Range Rover Sport kent uw wereld.  

RANGE ROVER SPORT

Er is een Range Rover Sport vanaf € 67.600 btwi  
(aanbevolen catalogusprijs).

€ 549 PER MAAND IN FINANCIËLE RENTING1

1 Maandbedrag excl. btw. Geldig voor de Range Rover Sport S 2.0 Si4 (benzine). 
Kijk op pagina 18 voor alle voorwaarden.Getoonde wagen is een Range Rover Sport in Firenze Red met optionele uitrusting.
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RIJDEN IN FIRST CLASS,
ALTIJD EN OVERAL.
Al vele decennia staat de Range Rover bekend als een absolute wereldster. Die status 
dankt hij aan zijn unieke uitstraling, de ongeëvenaarde terreincapaciteiten en natuurlijk 
de ruime luxe voor bestuurder en passagiers. De interieursfeer van de Range Rover is 
onovertroffen, met een uitgekiend design en hoogwaardige materialen. En het rijcomfort 
brengt u in een andere wereld dankzij de vele technologieën aan boord. Hij is verkrijgbaar 
met plug-in hybride P400e motor en diverse diesel- en benzinemotoren. Welke uitvoering 
u ook kiest, met de Range Rover geniet u altijd van een First Class rijervaring.

RANGE ROVER

Range Rover  

Er is een Range Rover vanaf € 104.800 btwi  
(aanbevolen catalogusprijs).

Getoonde wagen is een Range Rover in Byron Blue met optionele uitrusting.
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BELEEF ELKE DAG
NIEUWE AVONTUREN.
Avontuur, natuur, sport, reizen, … Er is zoveel te beleven in de wereld. En de Discovery 
Sport helpt u graag bij uw plannen. Met zijn flexibele interieur en optionele derde zetelrij 
geeft hij u alle vrijheid die u wenst. Dankzij vele innovaties waaronder Terrain Reponse 
begeeft u zich moeiteloos op elk terrein, terwijl intelligente technologieën en functies 
zoals een elektrisch bediende kofferklep u en uw passagiers nog meer comfort bieden 
tijdens uw avonturen. Deze wagen geeft u elke dag zin om eropuit te trekken.     

DISCOVERY SPORT

Er is een Discovery Sport vanaf € 36.200 btwi  
(aanbevolen catalogusprijs).

€ 249 PER MAAND IN FINANCIËLE RENTING1 

€ 479 PER MAAND IN OPERATIONELE LEASING1

ABOVE & BEYOND DEALS : klantenvoordeel tot € 7.010 
zie p18 voor meer details

1 Maandbedrag excl. btw. Geldig voor de Discovery Sport Pure 2.0 eD4 (diesel). 
Kijk op pagina 18 voor alle voorwaarden.Getoonde wagen is een Discovery Sport in Corris Grey met optionele uitrusting.
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ZET DE WERELD
NAAR UW HAND.
Maak kennis met de Discovery, ons meest veelzijdige model dat we ooit hebben 
ontworpen. Dankzij de krachtige diesel- en benzinemotoren en innovaties zoals 
Terrain Response 2 kent hij geen enkele moeite met (snel)wegen, modder, grind of 
heuveltoppen. De Discovery biedt vlot plaats aan 7 volwassenen, verwent u met een 
luxueus interieur en verrast met vele doordachte details zoals een elektrisch bediende 
binnenste kofferklep. Dit is de wagen waar elke avonturier van droomt.

DISCOVERY

Er is een Discovery vanaf € 57.800 btwi  
(aanbevolen catalogusprijs).

€ 479 PER MAAND IN FINANCIËLE RENTING1

1 Maandbedrag excl. btw. Geldig voor de Discovery S 2.0 TD4 (diesel).  
Kijk op pagina 18 voor alle voorwaarden.Getoonde wagen is een Discovery in Corris Grey met optionele uitrusting.
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Dit is de snelste en krachtigste Land Rover ooit. Met een 5.0L V8 benzinemotor die 
575 pk (700 Nm) opwekt. Zijn gespierde look en motorkap afgewerkt met carbon fibre 
laten er geen twijfel over bestaan: dit is een wagen die zowat alles en iedereen op de 
weg ver achter zich laat.

Met zijn spectaculaire tweedeurssilhouet verwijst deze adembenemende vierzitscoupé 
naar de Range Rover Classic uit de jaren 70. Zijn 565 pk sterke 5.0L Supercharged V8 
benzinemotor presteert buitenaards en tegelijk is deze wagen onze meest verfijnde, 
luxueuze en exclusieve Range Rover ooit. Slechts 999 exemplaren worden gebouwd van 
de Range Rover SV Coupé, waarvan 250 voor Europa.

EXCLUSIVITEIT EN PRESTATIES IN DE OVERTREFFENDE TRAP. 
Hoe creëer je wagens die met niets anders te vergelijken zijn en alles overtreffen wat je voor mogelijk hield? Dat is het actieterrein van Special Vehicle Operations (SVO), de afdeling van 
Land Rover die unieke varianten en wagens op maat maakt. Deze modellen tonen hoe ver de specialisten van SVO gaan op het vlak van prestaties, innovaties en pure luxe. Dit is Above and 
Beyond buiten categorie.  

SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

RANGE ROVER SPORT SVR RANGE ROVER SV COUPÉ
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RANGE ROVER EVOQUE ULTIMATE EDITION
STRAK VORMGEGEVEN, RIJKELIJK UITGERUST
Van bij zijn lancering was de Range Rover Evoque een wereldhit, een pure Range Rover in compact formaat. Zijn strakke design met oplopende taillelijn en zwevend dak verleidde iedereen en het interieur  
was een toonbeeld van minimalistische luxe. De Ultimate Edition (MY19) is nu uit voorraad verkrijgbaar met heel wat extra uitrusting, zonder dat het u meer kost. Dit is een unieke Above and Beyond deal,  
uw ultieme kans om met deze tijdloos mooie wagen te rijden tegen de allerbeste voorwaarden.

ABOVE AND BEYOND DEALS 
VOORBEELD RANGE ROVER VELAR D180

Gratis upgrade naar S.  
Extra rijkelijk uitgerust met onder meer:

– Geperforeerd generfd lederen zetels
– Premium LED koplampen
– Touch Pro Navigatiesysteem 

 
Prijs Range Rover Velar D180 S € 63.250
Waarde upgrade S – € 6.300
Extra voordeel Brussels Motor Show – € 1.000
Totale voordeel  – € 7.300
Uw nettoprijs € 55.950

ABOVE AND BEYOND DEALS 
VOORBEELD DISCOVERY SPORT eD4 Pure

Gratis upgrade naar SE.
Extra rijkelijk uitgerust met onder meer:

– SD navigatiesysteem
– Interieurafwerking in Satin Brushed aluminium
– 2-zone automatische airconditioning
 

Prijs Discovery Sport eD4 SE € 40.000
Waarde upgrade SE – € 3.800
Extra voordeel Brussels Motor Show – € 3.210
Totale voordeel  – € 7.010
Uw nettoprijs € 32.990

RANGE ROVER EVOQUE 
ULTIMATE EDITION

Extra rijkelijk uitgerust met onder meer:

– SD navigatiesysteem met achteruitrijcamera
– Park Distance Control voor- en achteraan
– Black Exterior Pack
 

Prijs Range Rover Evoque 
Ultimate Edition € 39.338

Totale voordeel – € 8.018
Uw nettoprijs € 31.320

€ 259 per maand in financiële renting1 

ABOVE & BEYOND DEALS
Above & Beyond: Land Rover gaat steeds verder, en dat zit in ons DNA gegoten. Ook op het vlak van uitrusting. Ontdek nu de Above & Beyond Deals: ze bieden u meer uitrusting, 
voor minder. Eens te meer overtreft Land Rover zichzelf en geniet u van een klantenvoordeel tot € 8.018 afhankelijk van het gekozen model. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. 
Raadpleeg uw Land Rover verdeler voor meer informatie en een offerte op maat voor het model van uw voorkeur.

1 Financiële renting met aankoopoptie van 20%, over een periode van 60 maanden. Enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Jaguar Land Rover Financial Services, handelsnaam 
van FCA Bank, Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., verhuurder, Jules Cockxstraat 8-10, 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italië. RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712. Voorbeeld op basis van 
geldende voorwaarden op 7/12/2018. Nettoprijs excl. btw, fleetkorting inbegrepen: Discovery Sport: € 24.171,49, Range Rover Sport: € 51.074,38, Range Rover Velar: € 41.212,81, Range Rover Evoque Ultimate Edition: € 24.416,12, 
New Range Rover Evoque: € 30.305,79, Discovery: € 42.900,83 
1 Operationele leasing: maandbedragen excl. btw vanaf 1 januari 2019 voor langetermijnverhuur, alles inbegrepen (behalve brandstof, Standard+ formule) voor 60 maanden en 100.000 km. Aanbod exclusief voor professionelen. Onder 
voorbehoud van aanvaarding van uw financiële dossier door Jaguar Fleet & Business Leasing (een divisie van Axus NV) - Kolonel Bourgstraat 120, 1140 Brussel. Contacteer uw Jaguar verdeler voor een aanbod op maat.
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landrover.be

3,1-13,1 L/100 KM. CO2: 71-298 G/KM (volgens de NEDC-norm). 
Prijzen btwi op 1 december 2018, geldig tot 31 januari 2019. Promoties tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van de verdelers en Jaguar Land Rover Belux. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. 

Afgebeelde modellen met optionele uitrusting. Prijzen en specificaties onder voorbehoud van drukfouten. V.u.: Jaguar Land Rover Belux N.V. – Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Antwerpen.


