COLEÇÃO
LIFESTYLE

COLEÇÃO LIFESTYLE

VIVA AO ESTILO
TODO-O-TERRENO
Quer seja para escapar à cidade ou para a
explorar, a coleção Land Rover adequa-se a todos
os terrenos. Distinta e bem concebida, esta é uma
gama de vestuário e acessórios criada para a vida
real, onde quer que esteja.
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HOMEM

VESTUÁRIO
PARA
HOMEM
O espírito todo-o-terreno da Land Rover
está bem presente na nossa nova coleção de
vestuário para homem. Imbuída da mesma
versatilidade incomparável, está preparada
para ser usada em qualquer lugar.

CASACO IMPERMEÁVEL
COM CAPUZ PARA HOMEM
Abrigue-se verdadeiramente com este
casaco impermeável.
Forrado com malha respirável, possui
um capuz ajustável, pormenores de
perfuramento Land Rover e chanfros.
Terminado com costuras cobertas e
revestimento DWR® (Durable Water
Repellent).
Navy - 142,62 €
XS
S
M
L
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51LGJM452NVB
51LGJM452NVC
51LGJM452NVD
51LGJM452NVE

XL
XXL
XXXL
XXXXL

51LGJM452NVF
51LGJM452NVG
51LGJM452NVH
51LGJM452NV3
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HOMEM

HOMEM

CASACO MODERNO DE CONDUÇÃO PARA HOMEM
Esteja preparado para todos os tipos de estrada.
Este casaco de condução contemporâneo oferece uma
versatilidade incrível. Apresenta acolchoado nos ombros, molas
com distintivo da marca e uma etiqueta em efeito de metal
escovado adornada com a marca. Fechos de correr impermeáveis
e revestimento DWR®.
Black - 117,83 €
XS
S
M
L
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51LGJM450BKB
51LGJM450BKC
51LGJM450BKD
51LGJM450BKE

XL
XXL
XXXL
XXXXL

51LGJM450BKF
51LGJM450BKG
51LGJM450BKH
51LGJM450BK3
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CAMISA CLÁSSICA PARA HOMEM
Camisa elegante com colarinho abotoado,
em mistura de algodão fácil de cuidar.
Possui bolso de chapa com secção para
caneta e nome da Land Rover em tom
diferente. Detalhes contrastantes nos
botões, carcela, forro e punhos.

CASACO IMPERMEÁVEL
COM FECHO PARA HOMEM
Casaco impermeável concebido numa combinação
de elastano e nylon para oferecer a derradeira
proteção e mobilidade. Possui detalhes de
perfuração a laser da Land Rover e chanfros.
Com punhos duplos, capuz oculto e bolsos com
forro em microfibra para maior conforto.

Grey - 61 €

Navy - 105,41 €
XS
S
M
L

51LGJM451NVB
51LGJM451NVC
51LGJM451NVD
51LGJM451NVE

XL
XXL
XXXL
XXXXL

Green - 51LGCH489GNA
31,00 €
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XS
S
M
L

51LGJM451NVF
51LGJM451NVG
51LGJM451NVH
51LGJM451NV3

BONÉ EM MALHA DE REDE
E COM LOGOTIPO OVAL
Boné confortável e ventilado, com logotipo
oval na frente. Apresenta um debrum
contrastante e olhais, fita com a marca
Land Rover no interior, painéis traseiros
em malha de rede e fecho ajustável.

HOMEM

51LGSM453GYB
51LGSM453GYC
51LGSM453GYD
51LGSM453GYE

XL
XXL
XXXL
XXXXL

51LGSM453GYF
51LGSM453GYG
51LGSM453GYH
51LGSM453GY3

BONÉ COM A MARCA
Boné de duas cores com a marca
Land Rover. Apresenta pala e olhais
contrastantes, fita com a marca no
interior e um regulador metálico com
distintivo da marca.
Navy - 51LGCH455NVA
24,81 €
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HOMEM

HOMEM

POLO COM GOLA DE DESTAQUE
PARA HOMEM
Polo em piqué 100% algodão com debrum
contrastante no colarinho e nos punhos.
Apresenta a marca Land Rover no peito,
botões ocultos e uma etiqueta lateral com
pormenores perfurados da Land Rover.
Grey - 43,42 €
XS
S
M
L
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51LGPM456GYB
51LGPM456GYC
51LGPM456GYD
51LGPM456GYE

POLO COM GOLA DE DESTAQUE
PARA HOMEM
Polo em piqué 100% algodão com debrum
contrastante no colarinho e nos punhos.
Apresenta a marca Land Rover no peito,
botões ocultos e uma etiqueta lateral com
pormenores perfurados da Land Rover.
Navy - 43,42 €

XL
XXL
XXXL
XXXXL

51LGPM456GYF
51LGPM456GYG
51LGPM456GYH
51LGPM456GY3

XS
S
M
L

51LGPM456NVB
51LGPM456NVC
51LGPM456NVD
51LGPM456NVE

XL
XXL
XXXL
XXXXL

51LGPM456NVF
51LGPM456NVG
51LGPM456NVH
51LGPM456NV3

T-SHIRT DE MAPA EM RELEVO
PARA HOMEM
T-shirt em jersey de algodão com decote
redondo e estampagem topográfica em relevo.
Apresenta a marca Land Rover no peito,
costuras duplas no cinto e nos punhos, e uma
etiqueta lateral com pormenores perfurados da
Land Rover.

T-SHIRT DE MAPA EM RELEVO
PARA HOMEM
T-shirt em jersey de algodão com decote
redondo e estampagem topográfica em relevo.
Apresenta a marca Land Rover no peito,
costuras duplas no cinto e nos punhos, e uma
etiqueta lateral com pormenores perfurados da
Land Rover.

XS
S
M
L

XS
S
M
L

Grey - 31,00 €

51LGTM457GYB
51LGTM457GYC
51LGTM457GYD
51LGTM457GYE

XL
XXL
XXXL
XXXXL

51LGTM457GYF
51LGTM457GYG
51LGTM457GYH
51LGTM457GY3

Navy - 31,00 €

51LGTM457NVB
51LGTM457NVC
51LGTM457NVD
51LGTM457NVE

XL
XXL
XXXL
XXXXL

51LGTM457NVF
51LGTM457NVG
51LGTM457NVH
51LGTM457NV3
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MULHER

VESTUÁRIO
PARA MULHER
Sempre elegante sem esforço. Agora
melhorada com tecnologia térmica inteligente.
Esta coleção de vestuário de mulher é
totalmente inovadora em todos os campos.

COLETE ACOLCHOADO PARA MULHER
Um colete cintado concebido para manter o
calor corporal. Possui isolamento térmico, painéis
termossoldados e bolsos laterais. Com detalhes
geométricos no forro e na parte superior das costas,
fechos de correr com cursor desportivo em silicone
e com a marca Land Rover impressa no peito.
Impermeável, com revestimento DWR®.
Navy - 111,62 €
8
10
12
14

12

51LGJW487NVI
51LGJW487NVJ
51LGJW487NVK
51LGJW487NVL

16 51LGJW487NVM
18 51LGJW487NVN
20 51LGJW487NV2
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MULHER

CASACO ACOLCHOADO PARA MULHER
Vença o frio com este casaco cintado
acolchoado que se adequa a todas as condições
meteorológicas. Possui isolamento térmico, painéis
termossoldados, gola subida e bolsos laterais. Com
detalhes geométricos no forro e na parte superior
das costas, fechos de correr com cursor desportivo
e com a marca Land Rover impressa na manga.
Impermeável, com revestimento DWR®.
Navy - 155,04 €
8
10
12
14

51LGJW486NVI
51LGJW486NVJ
51LGJW486NVK
51LGJW486NVL

16 51LGJW486NVM
18 51LGJW486NVN
20 51LGJW486NV2

T-SHIRT COM MARCA
T-shirt em jersey de elastano de algodão
no nosso novo corte cintado. Apresenta
subtilmente a marca Land Rover no peito,
costuras duplas e uma etiqueta lateral com
pormenores perfurados da Land Rover.
Navy - 31,00 €
8
10
12
14

51LGTW484NVI
51LGTW484NVJ
51LGTW484NVK
51LGTW484NVL

16 51LGTW484NVM
18 51LGTW484NVN
20 51LGTW484NV2

GOLA TÉRMICA
Desvie-se do inverno com esta gola
térmica unissexo multifuncional. Feita em
polielastano de alto desempenho, com
gráfico topográfico e marca Land Rover à
frente.
Navy - 51LGSF459NVA
18,60 €
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PRESENTES E LIFESTYLE

1

PRESENTES
E LIFESTYLE

2

3

De canetas de alto desempenho a colecionáveis
clássicos, ofereça prendas extraordinárias com a nossa
gama exclusiva de acessórios Land Rover.

1. CORDÃO
Um prático cordão com debrum contrastante
em couro cinzento e gancho. Apresenta
detalhes gráficos geométricos de um lado e a
marca Land Rover do outro.
Navy - 51LGGF470NVA
6,21 €

2. PORTA-CHAVES DE LAÇADA
EM COURO PERFURADO
Um porta-chaves de laçada robusto feito do
couro mais fino. Possui a marca Land Rover
em baixo relevo e detalhes perfurados, com
costuras coloridas em fio de bambu.
Navy - 51LGKR468NVA
Ivory - 51LGKR468IVA
18,60 €

3. CARTEIRA EM NYLON
Carteira texturada com a marca Land Rover e
detalhes de costuras chanfradas. Possui um
interior cinzento contrastante com espaço
para três cartões e um bolso para moedas.
Navy - 51LGGF465NVA
43,42 €

16

4. CANECA DE VIAGEM
EM CERÂMICA MATE
Esta caneca de viagem em cerâmica de
parede dupla é adornada com a marca
Land Rover e possui uma banda em silicone
à volta do centro.

5

Navy - 51LGMG491NVA
18,60 €

5. CANECA EM FAIANÇA MATE
Caneca em faiança de construção robusta e
um acabamento mate em azul-escuro.
Apresenta a marca Land Rover e pormenor
gráfico geométrico.
Navy - 51LGMG474NVA
14,88 €

4

6. GARRAFA PARA ÁGUA DE VIAGEM
EM AÇO INOXIDÁVEL
Garrafa de viagem segura com superfície
antiderrapante. Apresenta a marca Land Rover
e pormenor gráfico geométrico.
Navy - 51LGGF460NVA
31,00 €

6

17

PRESENTES E LIFESTYLE

PRESENTES E LIFESTYLE

CAPA LAND ROVER PARA
IPHONE® XS
Esta capa para iPhone® apresenta detalhes
gráficos geométricos e a marca Land Rover.
Feita em plástico rígido com um acabamento
mate de borracha.

CAPA EM COURO PARA IPHONE® XS
Capa em couro para iPhone®, com a marca
Land Rover em prateado.

POWERBANK DE LIGAÇÃO USB
Carregador portátil USB em alumínio
anodizado, com a marca Land Rover gravada
a laser e detalhes gráficos geométricos. Inclui
cabo 3-em-1 com conetores Micro, Lightning
e tipo C. Bateria externa de 8000mAh.

CABO PARA IPHONE®
COM ATILHO EM COURO
Cabo USB para iPhone® com atilho em
couro azul-escuro. Inclui cabo 3-em-1 com
conetores Micro, Lightning e tipo C. Com
a marca Land Rover e logotipo oval nos
conetores. Com certificação MFI.

Navy - 51LGPH519NVA
37,21 €

GUARDA-CHUVA DE BOLSO
Um guarda-chuva de bolso em azul-escuro,
com a marca Land Rover.
Navy - 51LEUM282NVA
31,00 €

Navy - 51LGPH521NVA
18,60 €

Navy - L 74 mm A 150 mm P 11,8 mm
51LGPH473NVA
43,42 €
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GUARDA-CHUVA PARA GOLFE
Guarda-chuva para golfe com armação
em fibra de vidro não condutora. O pano
é ventilado para uma maior resistência ao
vento e apresenta a marca Land Rover na
extremidade.
Navy - 51LEUM123NVA
43,42 €

Navy - 51LGPH495NVA
31,00 €

MULTI-FERRAMENTAS DEFENDER
Ferramenta multiúsos em aço preto, do
tamanho de um cartão bancário, com o
formato da silhueta de um Defender. Inclui
diversas ferramentas práticas, incluindo um
medidor da profundidade do piso dos pneus.
Black - 51LDTT619NVA
14,88 €

CANECA DE VIAGEM EM AÇO
INOXIDÁVEL
Esta caneca de viagem em aço inoxidável
possui uma banda em silicone no centro
para se segurar mais facilmente e distintivos
Terrain Response®.
Navy - 51LGMG915NVA
18,60 €
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SACO DE OMBRO
Saco de ombro reutilizável em lona,
com gráfico topográfico em azul-escuro
contrastante. Apresenta a marca Land Rover
à frente.
Ecru - 51LGLU461WTA
6,21 €

C A N E TA E S F E R O G R Á F I C A
C A R A N D ’A C H E PA R A A L A N D R O V E R
Imbuída do verdadeiro espírito Land Rover,
estes duradouros instrumentos de escrita
foram concebidos em colaboração com o
célebre criador suíço de artigos de escrita,
Caran d’Ache. Feitas em alumínio anodizado e
acabadas em três opções de cores Land Rover,
estas canetas nunca deixarão de impressionar.
Orange - 51LFPN369ORA
Black - 51LFPN369BKA
Gunmetal - 51LFPN369GUA
43,42 €
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B L O C O D E N O TA S G R A N D E A 5
Um bloco de notas para viajar. Inclui a marca
Land Rover e detalhes perfurados na capa.
Com um elástico e um marcador de páginas
a combinar.
Navy - 51LGNB517NVA
14,88 €

RELÓGIO SOL AR L AND ROVER
Um cronógrafo de nova generação a luz solar
com três mostradores auxiliares. Fabricado
com um cristal mineral de alta resistência e
uma correia de borracha para um uso ativo.
Incorpora um indicador de reserva de energia,
detalhes em cor de laranja e a marca Land
Rover. Entregue numa caixa de apresentação
da Land Rover.
Black - 51LHWM976BKA
341,08 €
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TRICICLO PARA CRIANÇA
Toda a diversão em três rodas.
Este robusto veículo de três rodas e
estrutura monotubular é ideal para as
aventuras das crianças. Acabamento em
cinzento Tectonic com o garfo dianteiro
em laranja. Adequado para crianças de
entre 2 e 5 anos.
Grey - 51LFBK364GYA
124,02 €

CARRINHO PARA CRIANÇAS
RANGE ROVER RIDER RIDE ON
Este veículo de brincar com luzes LED
funcionais à frente e na traseira possui pneus
de baixo ruído e assento macio ao toque
para maior conforto. Adequado para crianças
de entre 18 e 36 meses. Luzes ativadas por
3 pilhas AA (não incluídas).
White - 51LDTY926WTA
Red - 51LDTY926RDA
192,25 €
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MOCHILA EM NYLON
Mochila versátil com organizador
interno e manga de proteção para
computador portátil de 16”. Apresenta
painéis acolchoados de ambos os
lados, debrum e cursores dos fechos
de correr em bambu colorido, com
chanfros Land Rover e a marca à frente.

BAGAGEM

Navy - 51LGLU463NVA
86,81 €

BAGAGEM
Os nossos produtos de bagagem topo de gama
são concebidos para explorar novas paisagens e
novas oportunidades. Quando a aventura nunca
acaba, é o lugar onde começar.

SACO DE VIAGEM EM NYLON
Qualquer que seja o objetivo da viagem,
estará bem preparado com este saco de
viagem em nylon. Este saco versátil com alça
de ombro almofadada, bolsos internos e
compartimentos, apresenta chanfros
Land Rover e a marca no painel frontal,
terminado com debrum e cursores dos fechos
de correr em bambu colorido.
Navy - 51LGLU462NVA
111,62 €
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PASTA EM NYLON
Pasta multiúsos com manga protetora para
computador portátil de 16”. Apresenta
painéis acolchoados de ambos os lados,
debrum colorido em bambu e chanfros
Land Rover, com a marca no painel frontal
e alça de ombro almofadada.
Navy - 51LGLU464NVA
99,22 €
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BAGAGEM

PASTA RÍGIDA LAND ROVER
Com um design inspirado na placa de reforço
Land Rover, esta pasta de negócios em cinzento
Graphite está preparada para tudo o que o seu dia de
trabalho lhe trouxer. O exterior em policarbonato, a
estrutura em alumínio e fechos aprovados pela TSA são
elementos que garantem a constante segurança dos seus
documentos mais importantes. Um logotipo embutido
à frente e a marca bordada no forro interno asseguram
o estilo, enquanto os toques mais práticos incluem
compartimentos internos e uma pega extensível.
Business - 51LELU261GYA
L 45 cm A 35 cm P 20 cm
Graphite Grey - 217,03 €
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MALAS RÍGIDAS LAND ROVER
Com inspiração de design na placa de reforço
Land Rover, estas malas rígidas em cinzento Grafite são
tão robustas e aventureiras como os nossos veículos. O
exterior em policarbonato, a estrutura em alumínio e
fechos aprovados pela TSA são elementos que garantem
a sua segurança em viagem. Um logotipo embutido à
frente e a marca bordada no forro interno asseguram
o estilo, enquanto os toques mais práticos incluem
compartimentos internos e rodas multidirecionais.
Small - 51LELU262GYA
L 35 cm A 55 cm P 23 cm
Graphite Grey - 279,06 €
Medium - 51LELU263GYA
L 46,5 cm A 68 cm P 26 cm
Graphite Grey - 341,08 €

Large - 51LELU264GYA
L 50,6 cm A 73 cm P 34 cm
Graphite Grey - 372,08 €
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ÓCULOS
DE SOL
A tecnologia antiencandeamento e o
elevado grau de proteção UV dos nossos
óculos de sol com a marca Land Rover
permitem-lhe ver todos os horizontes.

4

5

2

6
1

1. ÓCULOS DE SOL NEVIS LAND ROVER
Propositadamente concebidos para reduzirem o encandeamento
visual, estes inovadores óculos de sol Nevis possuem uma subtil
marca Land Rover na armação.
Gunmetal - 51LEGM373GYA
155,04 € UNIDADES LIMITADAS

2. ÓCULOS DE SOL LONGNOR LAND ROVER
Refletindo a herança britânica da Land Rover, estes óculos de sol
Longnor possuem dobradiças com um distinto estilo britânico e
armação texturizada em Verde e Cinzento.
Green / Grey - 51LEGM370GNA
155,04 € UNIDADES LIMITADAS
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3

3. ÓCULOS DE SOL SNOWDON LAND ROVER
Utilizando inovadores materiais de acetato mate e
lentes espelhadas OBEX™ com proteção polarizada,
estes óculos de sol Snowdon foram concebidos para um
estilo de vida ativo ao ar livre.

5. ÓCULOS DE SOL SCAFELL LAND ROVER
Ideais para o aventureiro determinado, os óculos de
sol Scafell têm uma construção em monobloco, com
armação envolvente e dobradiças OBE.

4. ÓCULOS DE SOL USK LAND ROVER
Com um estilo sofisticado que se adequa a todas as
ocasiões, estes óculos de sol Usk apresentam lentes de
formato moderno e com a marca Land Rover.

6. ÓCULOS DE SOL USK LAND ROVER
Com um estilo sofisticado que se adequa a todas as
ocasiões, estes óculos de sol Usk apresentam lentes de
formato moderno e com a marca Land Rover.

Tortoiseshell - 51LEGM377BNA
186,04 € UNIDADES LIMITADAS

Black - 51LEGM379BKA
155,04 € UNIDADES LIMITADAS

Blue - 51LEGM376BLA
155,04 € UNIDADES LIMITADAS

Black - 51LEGM371BKA
155,04 € UNIDADES LIMITADAS
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COLEÇÃO R ANGE ROVER

SOFI STICAÇÃO R E D E F I NI DA
A sofisticação vê-se nos pormenores. É uma história contada pela
qualidade dos materiais e pelo nosso design minimalista. Algo que
pode ver na nossa gama exclusiva de acessórios, inspirados no
luxuoso interior dos Range Rover. É mais do que sofisticação. É uma
sofisticação redefinida.

RELÓGIO R ANGE ROVER
Um relógio elegante inspirado na
marca clássica Range Rover. Com
um mostrador solar em preto e
uma correia milanesa. Design preto
brilhante ultrafino com movimento
de quartzo. Resistente à água até
5 ATM. Entregue numa caixa de
relógio preta de alto brilho com a
marca.

30

Black - 51LHWM973BKA
434,09 €
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COLEÇÃO RANGE ROVER

CARTEIR A EM COURO
R ANGE ROVER
Uma elegante carteira em couro granulado
em Deep Garnet com impressão em
forma de chevron no forro. Apresenta um
detalhe com o botão rotativo Range Rover
e a marca no interior.
Deep Garnet - 51LGLG419BUA
86,81 €

P O R TA - C A R T Õ E S R A N G E R O V E R
Porta-cartões em couro granulado,
de cor Deep Garnet, com quatro
compartimentos para cartões e um
compartimento central para notas.
Apresenta um detalhe com o botão
rotativo Range Rover e a marca na parte
posterior.
Deep Garnet - 51LGLG420BUA
55,82 €

BOTÕES DE PUNHO
R ANGE ROVER
Um par de botões de punho com fecho
de mola, inspirados no botão rotativo
Range Rover e concebidos em aço
fresado. Com acabamento em níquel
preto e a marca gravada em baixo relevo.
Black - 51LGCL417BKA
74,42 €
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COLEÇÃO RANGE ROVER

SACO DE PELE R ANGE ROVER
O verdadeiro estilo nunca passa de moda.
Este saco clássico fabricado em pele
granulada flexível apresenta uma discreta
marca Range Rover, um forro interior suave
e uma alça extraível para o ombro.
Black - 51LGLU455BKA
489,91 €

BONÉ UNISSE XO R A NGE ROV ER
Boné Range Rover elegante, criado
em parceria com o nosso estúdio de
design de veículos. Risca em preto
intenso. Costuras angulares. Marca de
efeito metálico em 3D. Completamente
ajustável com peças de latão de alta
qualidade.
Black - 51LHCH961BKA
37,21 €

ÓCULOS DE SOL R ANGE ROVER R R S 10 3 S I LV E R
Óculos de sol estilo aviador, leves e
prateados. Criados a partir de uma
única chapa de beta-titânio japonês,
com lentes polarizadas NXT® que
proporcionam a derradeira proteção
e nitidez de cores. Outros estilos
disponíveis.
Silver - 51LGGM523SLA
341,08 €
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COLEÇÃO RANGE ROVER
CANETA MONTEGRAPPA
PARA A RANGE ROVER
Concebida num polímero robusto com acabamento
elegante em preto, esta caneta excecional tem os
pormenores técnicos que caracterizam os nossos
veículos SUV (Sports Utility Vehicle). Desenhadas
pela Land Rover e fabricadas pela Montegrappa,
o principal designer italiano de instrumentos de
escrita da mais elevada qualidade, estas canetas
são excelentes exemplares de qualidade artesanal
e estilo.
Black - 51LFPN376BKA
489,91 €

SACO DE OMBRO RANGE ROVER EM COURO
Estilo, simplicidade, sofisticação. Estes são conceitos
refletidos neste saco de ombro em couro granulado
no tom Deep Garnet. Possui um forro com
estampado de chevron, um bolso interno fácil de
alcançar e um design discreto, mas inconfundível. Os
distintivos subtis da marca incluem um pormenor do
botão rotativo Range Rover com fecho magnético e a
marca gravada na parte posterior.
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Deep Garnet - 51LGLX423BUA
365,86 €

CARTEIRA DE ABA RANGE ROVER
EM COURO
Carteira de aba em couro granulado, de cor
Deep Garnet, com oito compartimentos para
cartões e um bolso interno com fecho de correr.
Apresenta um detalhe com o botão rotativo
Range Rover com mola de pressão oculta e
a marca gravada em baixo relevo na parte
posterior.
Deep Garnet - 51LGLG422BUA
117,83 €

GUARDA-CHUVA RANGE ROVER
Protege-o em todas as condições.
Este guarda-chuva Range Rover testado
contra vento possui um punho revestido
a couro preto com a marca Range Rover
gravada em baixo relevo, abertura
automática por mola e pano em polialgodão.
Black - 51LEUM144BKA
74,42 €

PORTA-CHAVES REDONDO
RANGE ROVER
Concebido em aço fresado, este
inconfundível porta-chaves é inspirado
no botão rotativo Range Rover. Com
acabamento em níquel preto e marca
gravada em baixo relevo no exterior do anel.
Black - 51LGKR416BKA
55,82 €
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GUIA DE TAMANHOS DE VESTUÁRIO

HOMEM

PEITO (CM)

XS

88

S

92

M

97

L

102

XL

107

XXL

112

XXXL

117

XXXXL

122

MULHER

BUSTO

8

77

10

82

12

87

14

92

16

97

18

102

20

107

(CM)

A disponibilidade e o preço dos produtos poderá variar. A Jaguar Land Rover detém os direitos autorais de todas as cópias
e imagens. Informações corretas à data da publicação; sujeito a disponibilidade e mercado. A Jaguar Land Rover reserva-se
o direito de remover ou alterar a especificação de componentes da gama em qualquer altura.
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Encontre-nos em:
www.landrover.pt/national-dealer-locator.html
E visite o seu concessionário local.
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Jaguar Land Rover Portugal Veículos e Peças Lda.
Sede:
Rua do Polo Sul, n.º 2 – 3.ºB-3, Parque das Nações,
1990-273 Lisboa
N.I.F. PT504998803

