
NOVO RANGE ROVER



Os verdadeiros líderes moldam a história. Sonham mais alto, esforçam-se mais. 
Transformam possibilidades em realidade, criando legados que definem uma geração. 
O Range Rover é um líder. Sendo o primeiro SUV do seu género, ajudou a transformar 
o mundo da elegância automóvel. 50 anos mais tarde, o novo Range Rover expande essa 
conquista incomparável. Com um design atraente e níveis mais elevados de elegância, 
exclusividade e sofisticação, lidera através do exemplo.
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NOVO RANGE ROVER

DESIGN DISTINTO
O Range Rover representa o expoente máximo do luxo progressivo. As proporções são definidas 
pela elegância estética, requinte e sofisticação. A natureza minimalista do design está isenta de 
detalhes supérfluos, resultando numa forma moderna, mas plena de charme. Este é o Range Rover 
mais desejável de sempre.

Os veículos apresentados pertencem à gama global da Land Rover. As especificações, opções e disponibilidade variam em função do mercado e deverão ser verificados 
junto do Concessionário Land Rover mais próximo. Os valores de CO2 e de consumo de combustível podem variar consoante a instalação de jantes e acessórios opcionais.



NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

PRESENÇA E PERFIL
Uma interpretação moderna sem esforço do perfil Range Rover integra-se 
perfeitamente numa silhueta imediatamente reconhecível. Onde quer que esteja, 
o mundo reconhecerá o veículo que está a conduzir.

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-5


NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

ESTATURA E PRESENÇA
A imponente dianteira do Range Rover comunica um carácter de presença em estrada 
inigualável e uma estatura suprema, que contrasta com os seus detalhes minimalistas 
e modernos. Disponíveis pela primeira vez no Range Rover, as jantes de 23"* maximizam 
as proporções de excelência do veículo e a sua presença inquestionável.

*Depende do motor. Equipamento opcional.

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-6


NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

SIMPLES E ESSENCIAL
Um design único e distinto, definido pelo seu carácter ininterrupto, realça a elegante carroçaria 
robusta esculpida do Range Rover. Elementos à face, superfícies expansivas limpas, farolins 
ocultos até serem iluminados e detalhes precisos elevam a filosofia de design a novos níveis 
de envolvimento emocional.

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-7


NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

CINCO OU SETE LUGARES
Uma gama de designs de carroçaria Standard ou Long Wheelbase proporciona 
sofisticação elevada a cinco ou sete adultos, mantendo simultaneamente o perfil 
inconfundível do Range Rover e a posição de condução elevada.

Os veículos apresentados incluem o Range Rover First Edition em Satin Sunset Gold e o Range Rover Autobiography em Charente Grey.

LONG WHEELBASESTANDARD WHEELBASE

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-8


NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

INTUITIVO E RELEVANTE
O Range Rover apresenta um interior moderno e sofisticado, sustentado pela 
sua natureza minimalista impecável, materiais tácteis e uma abordagem intuitiva 
à tecnologia relevante. Nenhum detalhe foi esquecido. Nada está a mais.

CONFIGURE O SEU

Interior apresentado: Range Rover First Edition em Perlino com equipamento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-9


NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

DETALHES E OPÇÕES
As superfícies elegantes e os materiais da mais elevada qualidade criam um santuário 
tranquilo, que combina sofisticação e bem-estar. A escolha de tecidos técnicos 
sustentáveis e contemporâneos inclui, pela primeira vez, uma combinação de tecido Ultrafabrics™ 
e Kvadrat™ premium nos bancos e acabamentos do habitáculo. Os acabamentos em madeira 
natural e os detalhes em metal* são utilizados com os mais elevados níveis de precisão.

*Depende do modelo.  Interior apresentado: Range Rover First Edition em Ebony.

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-10


NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

*Depende do modelo.

SV BESPOKE
Complemente a inigualável história de design 
sofisticado do Range Rover com SV Bespoke. 
As opções de personalização da pintura incluem 
a Gama SV Bespoke Premium e SV Bespoke 
Match to Sample. Uma gama de jantes, materiais* 
e acabamentos* nobres permitem-lhe configurar 
o expoente máximo do Range Rover.

SAIBA MAIS

https://www.landrover.pt/vehicles/new-range-rover/sv.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findoutmore-11


NOVO RANGE ROVER

SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA
O Range Rover torna todas as viagens em ocasiões especiais, combinando o luxo contemporâneo 
com requinte inigualável. Ao aproximar-se do seu Range Rover, os puxadores das portas retrácteis 
à face serão acionados. As Portas Elétricas Inteligentes* com fecho de portas suave definem o tom 
para uma experiência de condução inigualável.

*Depende do motor. Equipamento opcional.



NOVO RANGE ROVER SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA CONFIGURE O SEU

PAZ E TRANQUILIDADE
O novo Sistema de Som Surround Meridian™ Signature1 2 incorpora a próxima geração de 
cancelamento ativo de ruído, disponibilizado através dos primeiros altifalantes do mundo nos 
apoios de cabeça para criar zonas silenciosas. Em combinação com vidro laminado acústico, 
contribuem para criar um refúgio tranquilo do mundo exterior.

1Meridian™ é uma marca registada da Meridian™ Audio Ltd.  2Depende do modelo. Equipamento opcional. Interior apresentado: Range Rover Autobiography em Caraway com equipamento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-13


NOVO RANGE ROVER SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA

1Equipamento opcional.  2Investigação de 2020 realizada pela Texcell 
em nome da Panasonic, que disponibilizou o resultado.

CONFIGURE O SEU

BEM-ESTAR
O Sistema de Purificação do Ar do Habitáculo 
Pro do Range Rover1 inclui um filtro PM2.5. 
A tecnologia nanoe™ X reduz significativamente 
odores, bactérias, alergénios e agentes 
patogénicos, incluindo o vírus SARS-COV-22. 
O sistema pode ser controlado remotamente, 
o que significa que o veículo estará pronto antes 
de a sua viagem começar. A gestão de CO2 
maximiza o bem-estar e a atenção, monitorizando 
os níveis no interior do habitáculo e refrescando 
automaticamente o ar, quando necessário.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-14


NOVO RANGE ROVER SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA

*Equipamento opcional.

ESPAÇO E ACOMODAÇÃO
Com o Long Wheelbase de sete lugares, até sete 
adultos podem desfrutar do luxo proporcionado 
pelo Range Rover. Sem comprometer o design 
ou o conforto, os passageiros das três filas 
beneficiam dos bancos em couro Semianilina* 
e aquecidos. Estes também são maximizados 
através de movimento motorizado, fichas USB-C 
e iluminação personalizada.



NOVO RANGE ROVER SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA

1Depende do motor. Equipamento opcional. 
2Depende do tipo de carroçaria. Equipamento opcional.

CONFIGURE O SEU

VERSÁTIL E PRÁTICO
O Range Rover proporciona maior flexibilidade 
para se adaptar à sua vida quotidiana e a 
ocasiões especiais. O conjunto para eventos 
na tampa da bagageira1 2 introduz almofadas 
em couro1, altifalantes e iluminação na tampa 
da bagageira, proporcionando luxo adicional 
à tradicional tampa da bagageira de abertura 
bipartida. A cobertura da bagageira com recolha 
automática2 e o piso da bagageira versátil1 

proporcionam versatilidade no dia a dia.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-16


NOVO RANGE ROVER

TECNOLOGIA INTUITIVA
Conectividade integrada e conveniência em todas as curvas. O avançado sistema de informação e entretenimento Pivi Pro está sempre ligado, 
sempre conectado, sempre atualizado. Pode controlar intuitivamente o seu Range Rover através do ecrã táctil curvo e flutuante de 332 mm (13,1"). 
Os controlos hápticos proporcionam novos níveis de sofisticação visual e tactilidade. Com o Online Pack com Plano de Dados1 2 e a Amazon Alexa2, 
pode controlar a sua música, encontrar estacionamento e controlar dispositivos inteligentes em casa. Um novo Ecrã Interativo do Condutor de 
348 mm (13,7") de alta resolução apresenta disposições configuráveis e informações importantes de forma imediata.

1Pode aplicar-se a política de utilização responsável. Assinatura de 1 ano de série, que pode ser 
alargada após o prazo inicial indicado pelo seu Concessionário Land Rover.  2As aplicações no 
habitáculo devem ser utilizadas pelos condutores apenas quando for seguro fazê-lo. Os condutores 
têm de se assegurar de que estão sempre em controlo total do veículo. As funcionalidades do Pivi e 
do InControl, as opções, os serviços de terceiros e a respetiva disponibilidade continuam dependentes 
do mercado. Contacte o seu Concessionário Land Rover para informação sobre a disponibilidade 
no seu mercado e os termos completos. Não asseguramos a conectividade com a rede móvel em 
todos os locais. A informação e as imagens apresentadas relacionadas com a tecnologia InControl, 
incluindo ecrãs ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controlo de versão e outras 
alterações de sistema/visuais consoante as opções selecionadas. Amazon, Alexa e todos os logótipos 
relacionados são marcas registadas da Amazon.com, Inc. ou das respetivas empresas afiliadas. 
Algumas funcionalidades da Alexa dependem de tecnologia doméstica inteligente (Smart Home). 
A utilização da Amazon Alexa exige uma conta da Amazon.



NOVO RANGE ROVER TECNOLOGIA INTUITIVA

EXCLUSIVO E ENRIQUECEDOR
Os bancos traseiros1 2 Executive Class proporcionam o conforto habitual dos veículos Range Rover, 
incluindo bancos1 2 3 com função de massagem “Hot-Stone”. A integração com uma consola central 
retrátil elétrica é perfeita. Com um novo Controlador do Ecrã Táctil do Banco Traseiro de 203 mm 
(8") e o Sistema Multimédia Traseiro de 289 mm (11,4") com vidro curvo e 16:9 Full HD, o luxo dos 
quatro lugares alia-se à conveniência dos cinco lugares.

1Equipamento opcional.  2Depende do tipo de carroçaria.  3Depende do motor e do modelo.

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-18


NOVO RANGE ROVER TECNOLOGIA INTUITIVA

CLAREZA E VISÃO
Para melhor visibilidade e segurança, os faróis LED Digital1 com Iluminação Dianteira Adaptativa Preditiva utilizam dados de 
navegação para acompanhar preventivamente a estrada à frente. O espelho retrovisor interior ClearSight2 opcional proporciona 
uma panorâmica desobstruída da estrada atrás de si. Incorporada com a Câmara Surround 3D, a Panorâmica do Solo ClearSight3 
permite-lhe ver “através” do capot, enquanto as luzes de manobra iluminam o solo a baixa velocidade para ajudar a orientá-lo 
em segurança em locais de espaço reduzido.

1Equipamento opcional.  2Depende da legislação local. Se os utilizadores que usem lentes bifocais ou progressivas não conseguirem focar facilmente a imagem traseira digital ClearSight, 
podem reverter para o modo de espelho retrovisor a qualquer momento.  3A imagem não é em tempo real. Verifique as imediações em termos de segurança. Depende da legislação local.

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-19


NOVO RANGE ROVER

PERFORMANCE MELHORADA
O Range Rover incorpora os nossos conjuntos motor/transmissão mais avançados. 
As sofisticadas tecnologias de condução contribuem adicionalmente para 
o desempenho inigualável, proporcionando um comportamento superior e uma 
condução mais suave através de funcionalidades como o Sistema Dinâmico 
Adaptativo e a Suspensão Pneumática Eletrónica com Dynamic Response Pro*.

*A opção apresentada tem funcionalidades associadas. Veículo apresentado: Range Rover Autobiography em Ostuni Pearl White com equipamento e acessórios opcionais instalados. Contacte o seu concessionário Land Rover para obter informação mais detalhada e a disponibilidade.



NOVO RANGE ROVER PERFORMANCE MELHORADA

SOFISTICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
O Range Rover Plug-in Hybrid encontra-se disponível nas versões de 440 CV ou 510 CV, para luxo 
sustentável e conforto superior, proporcionando emissões totais de CO2 desde apenas 18 g/km*. 
Pode optar entre os modos de condução Hybrid, EV e Save para otimizar o conjunto motor/transmissão 
para qualquer viagem. Com uma autonomia 100% elétrica de até 113 km*, o modo EV proporciona 
zero emissões de escape durante a condução.

CONFIGURE O SEU

*Os valores apresentados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em 
condições reais podem variar. Os valores de CO2, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, 
carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-21


NOVO RANGE ROVER PERFORMANCE MELHORADA

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA
O novo V8 de 4,4 litros e 530 CV disponibiliza um binário máximo de 750 Nm.
Com o Dynamic Launch acionado, o Range Rover acelera de 0 a 100 km/h 
em 4,6 segundos. Encontra-se disponível uma tecnologia micro-híbrida mais 
limpa e eficiente numa gama abrangente de motores a gasolina e diesel.

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-22


NOVO RANGE ROVER

1Apenas Standard Wheelbase. O diâmetro de viragem do 
Long Wheelbase é de 11,54 metros.  2A opção apresentada 
tem funcionalidades associadas.

CAPACIDADE EXCECIONAL
O Range Rover incorpora um conjunto de características únicas, incluindo requinte inigualável, conforto acolhedor e comportamento seguro e confiante 
em estrada. A Direção às Quatro Rodas é disponibilizada de série e proporciona uma condução ainda mais requintada, com estabilidade a alta velocidade 
e agilidade melhorada a baixa velocidade. Com um diâmetro de viragem inferior a 11 metros1, este é o Range Rover mais manobrável de sempre. 
A Suspensão Pneumática Eletrónica com Dynamic Response Pro2 incorpora tecnologia preventiva para uma condução mais suave em curvas, enquanto o 
Terrain Response 2 adapta automaticamente o sistema do seu veículo a qualquer superfície ou condição. Ambos os sistemas são disponibilizados de série.



NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

SELECIONE O SEU MODELO
De cores ricas e vibrantes, a uma grande variedade de jantes e opções
de distâncias entre eixos, o seu Range Rover começa no momento de
selecionar o modelo.

RANGE ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY RANGE ROVER FIRST EDITION

CONFIGURE O SEU

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-24


NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

NOVO RANGE ROVER SV
O excecional Range Rover SV disponibiliza mais possibilidades de escolha,
qualidade superior de acabamentos artesanais e melhorias tácteis para quem 
procura verdadeira distinção. É luxo que pode tocar e ver.

CONFIGURE O SEU

Veículo apresentado: Range Rover SV em Eiger Grey.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-25


NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

CONJUNTO SV SIGNATURE
O novo conjunto SV Signature Suite* de quatro 
lugares proporciona a melhor experiência para 
passageiros nos modelos Long Wheelbase. 
Esta configuração sofisticada inclui uma 
Mesa Retrátil Elétrica e suportes para copos 
retráteis elétricos. É conjugada com uma 
consola traseira fixa integral para o expoente 
máximo de luxo.

CONFIGURE O SEU

*Os veículos apresentados incluem o Range Rover SV em Serenity 
Caraway/Perlino em Caraway com equipamento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-26


NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

TEMA SV INTREPID
Dinâmico. Carácter discreto. Os detalhes em Anthracite metálico com acabamento em
Graphite Atlas em complemento ao anagrama Range Rover exclusivo tornam o SV Intrepid 
ainda mais impressionante. Os detalhes interiores únicos, incluindo acabamentos* exclusivos 
e um seletor de velocidades em cerâmica Satin Black, maximizam a atração inquestionável 
do SV Intrepid.

CONFIGURE O SEU

*Acabamento Satin Dark Woven Mesh disponível em meados de 2022. Veículo apresentado: Range Rover SV em Sunrise Copper em Satin com equipamento opcional. Os veículos apresentados incluem o Range Rover SV em Cinder Grey/ Light Cloud em Cinder Grey com equipamento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-27


NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

TEMA SV SERENITY
Pura elegância com detalhes subtis para realçar a sua exclusividade. Os detalhes exteriores 
brilham em Corinthian Bronze. As gamas de cores interiores exclusivas em dois tons, 
incluindo bancos traseiros Caraway em couro Nearanilina e bancos dianteiros Perlino em 
couro Semianilina, realçam as credenciais elegantes do SV Serenity.

CONFIGURE O SEU

Veículo apresentado: Range Rover SV em Icy White in Gloss com equipamento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-28


NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

ACESSÓRIOS LAND ROVER
Os acessórios Range Rover disponibilizam toda a qualidade e requinte que os clientes esperam dos fabricantes do elegante SUV original.
Os Degraus Laterais Automáticos Elétricos facilitam o acesso ao habitáculo. Também pode utilizá-los para o ajudar a chegar ao tejadilho 
quando as portas estão fechadas. A Dash Cam perfeitamente integrada inclui câmaras de vídeo Full HD dianteiras e traseiras
que podem ser configuradas para gravar caso algo ou alguém se aproxime do seu veículo enquanto estacionado. A Range Rover continua
a ser a marca de eleição para os proprietários de animais de estimação, disponibilizando uma vasta gama de Pet Packs e acessórios.

PROCURE ACESSÓRIOS

https://accessories.landrover.com/pt/pt/range-rover//?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findaccessories-29


NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

A COLEÇÃO RANGE ROVER
O requinte encontra-se em todos os detalhes. É uma

história contada através da qualidade dos nossos
materiais e do design requintado. Veja-a na nossa coleção

exclusiva de acessórios de lifestyle e artigos em couro,
inspirados pelos elegantes interiores Range Rover.

Escolha uma elegante carteira em couro Grained com textura
cruzada e revestimento com padrão em V e detalhes do botão
rotativo do Range Rover ou óculos de sol leves estilo aviador,

maquinados a partir de beta-titânio japonês.

SAIBA MAIS

https://www.landrover.pt/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findoutmore-30


MANTENHAM-ME INFORMADO
Inscreva-se para receber as últimas 
notícias sobre a Land Rover

COMPARE OS NOSSOS VEÍCULOS
Selecione até três veículos Land Rover 
e compare-os lado a lado

CONFIGURE O SEU
Utilize o configurador para configurar 
o Range Rover perfeito para si

PROCURAR UM CONCESSIONÁRIO
Encontre um Concessionário Land Rover 
perto de si

Aviso importante: Nota importante sobre imagens e especificações. Vivemos tempos excecionais. Devido à pandemia da Covid, ocorreram impedimentos e atrasados na criação de novas imagens dos anos modelo atuais. Agora, o impacto global da falta de microchips afeta adicionalmente as especificações de produção, as opções e as datas de 
lançamento. A Jaguar Land Rover Limited procura, constantemente, formas de melhorar as especificações, o design e a produção dos seus veículos, peças e acessórios. As alterações ocorrem continuamente, e reservamo-nos o direito de proceder às mesmas sem aviso prévio. Alguns equipamentos podem ser disponibilizados de série ou como 
opção em diferentes anos do modelo. A informação, a especificação, os motores e as cores neste site baseiam-se na especificação europeia e podem variar consoante o mercado, estando sujeitos a alterações sem aviso prévio. Alguns veículos são apresentados com equipamento e acessórios opcionais de instalação no concessionário que podem 
não estar disponíveis em todos os mercados. Contacte o seu concessionário para informação mais detalhada sobre disponibilidade e preços locais. Cores: As imagens de cores aqui reproduzidas são disponibilizadas para fins meramente ilustrativos. As cores são reproduzidas no ecrã, podendo por isso apresentar diferenças em comparação com o 
acabamento real. A empresa reserva-se o direito a proceder a alterações ou a descontinuar qualquer cor de pintura sem aviso prévio. Algumas das cores poderão não estar disponíveis no seu país. Contacte o seu Concessionário Land Rover para informação adicional sobre a disponibilidade de cores e especificações atuais. Os Distribuidores e os 
Concessionários não são agentes da Jaguar Land Rover Limited e não possuem qualquer autoridade para vincular a Jaguar Land Rover Limited a qualquer compromisso ou representação expressa ou implícita. A informação e imagens apresentadas relacionadas com a tecnologia InControl, incluindo o Ecrã Táctil, ecrãs de aplicações ou sequências, 
estão sujeitas a atualizações regulares de software, controlo de versão e outras alterações de sistema/visuais consoante as opções selecionadas. O equipamento opcional e a respetiva disponibilidade podem variar consoante a especificação do veículo (modelo e conjunto motor/transmissão) ou exigir a instalação de outros equipamentos. 
Contacte o seu Concessionário para informação adicional ou configure o veículo online. Todos os equipamentos no habitáculo devem ser utilizados pelos condutores apenas quando for seguro fazê-lo. Os condutores têm de se assegurar de que estão sempre em controlo total do veículo. Algumas funcionalidades exigem um cartão SIM adequado, 
associado a um contrato de dados apropriado, que irá exigir uma assinatura adicional após o prazo inicial indicado pelo seu Concessionário. Os valores de CO2 e de consumo de combustível podem variar consoante a instalação das jantes e dos acessórios opcionais. Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas registadas da 
Amazon.com, Inc. ou das respetivas empresas afiliadas. Algumas funcionalidades da Alexa dependem de tecnologia doméstica inteligente (Smart Home). A utilização da Amazon Alexa exige uma conta da Amazon. 
Veículo apresentado: Range Rover First Edition em Satin Sunset Gold.

Jaguar Land Rover Portugal Veículos e Peças, Lda Rua do Polo Sul, n.º 2-3.º B 3, 
Parque das Nações, 1990-273 Lisboa.  landrover.pt  © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Android™ é uma marca 
registada da Google LLC.

Apple® é uma marca registada da Apple Inc., 
registada nos Estados Unidos e noutros países.

Meridian™ é uma marca registada 
da Meridian Audio Ltd.

Trifield e o dispositivo “three fields” são marcas 
registadas da Trifield Productions Ltd.

A Land Rover recomenda exclusivamente 
Castrol EDGE Professional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_pt/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-31
https://www.landrover.pt/national-dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findaretailer-31
https://www.landrover.pt/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-compareourvehicles-31
https://lrdxforms.landrover.com/lr-pt-pt/servlet/SmartForm.html?formCode=lr-kmi-pt-pt&_gl=1*zj5x0w*_gcl_aw*R0NMLjE2MzEwODE0MjUuQ2owS0NRandtOXlKQmhEVEFSSXNBQktJY0dZZVBmSHpuSUJHMmhGUmgyU1RONkJrb2xUcDVQWmJoWVdZeW1neXh5STdSTUN1VGtDem5QWWFBanluRUFMd193Y0I.*_gcl_dc*R0NMLjE2MzEwODE0MjUuQ2owS0NRandtOXlKQmhEVEFSSXNBQktJY0dZZVBmSHpuSUJHMmhGUmgyU1RONkJrb2xUcDVQWmJoWVdZeW1neXh5STdSTUN1VGtDem5QWWFBanluRUFMd193Y0I.&_ga=2.192025391.409968962.1632898400-1330386132.1630583504&_gac=1.16653636.1631081425.Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGYePfHznIBG2hFRh2STN6BkolTp5PZbhYWYymgyxyI7RMCuTkCznPYaAjynEALw_wcB&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-keepmeinformed-31


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2022

NOVO RANGE ROVER



2 31

NOVO RANGE ROVER CONTEÚDO

STANDARD WHEELBASE

Consulte os motores disponíveis, bem como 
os respetivos consumos de combustível 
e especificações.

LONG WHEELBASE/ 
LONG WHEELBASE SETE LUGARES

Consulte os motores disponíveis, bem como 
os respetivos consumos de combustível 
e especificações.

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Consulte a altura ao solo, o diâmetro de 
viragem e outras especificações associadas 
à capacidade.

MOTORES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O Range Rover incorpora os nossos conjuntos motor/transmissão mais avançados de sempre, proporcionando novos níveis 
de performance, eficiência e requinte. Escolha entre gasolina, diesel ou a nova gama alargada híbrida plug-in para uma 
condução 100% elétrica e sem emissões de gases de escape.



NOVO RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

■ Série.
*Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO2, do consumo de combustível, do consumo de energia 
e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

MHEV DIESEL
CONJUNTO MOTOR/TRANSMISSÃO D350
Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV) ■
Caixa de Velocidades Automática
Transmissão Tração Integral (AWD)
Potência máxima (kW (CV)/rpm) 258 (350)/4.000
Binário máximo (Nm/rpm) 700/1.500-3.000
Cilindrada (cc) 2.997
N.º de cilindros/válvulas por cilindro 6/4
Disposição dos cilindros Em linha
Diâmetro/curso (mm) 83/92,31
Relação de compressão (:1) 15,5

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2 – WLTP*

WLTP 
Consumo

Baixo l/100 km 11,3-13,0
Médio l/100 km 7,8-8,2
Elevado l/100 km 6,0-6,5
Muito Elevado l/100 km 7,3-8,0
Combinado l/100 km 7,6-8,3

WLTP 
Emissões de CO2

Baixo g/km 297-340
Médio g/km 205-215
Elevado g/km 157-170
Muito Elevado g/km 192-211
Combinado g/km 198-217

Capacidade do depósito de combustível – útil (litros) 80
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF) ■



NOVO RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

MHEV DIESEL
PERFORMANCE D350
Aceleração (seg.) 0-100 km/h com Dynamic Launch 6,1
Velocidade máxima (km/h) 234

TRAVÕES
Dianteiros tipo Discos ventilados
Dianteiros diâmetro (mm) 380
Traseiros tipo Discos ventilados
Traseiros diâmetro (mm) 355
Travão de Estacionamento Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão

PESOS (kg)*
Peso em vazio (UE)** 2.505
Peso em vazio (DIN)† 2.430
Peso bruto do veículo (PB) 3.350

REBOQUE (kg)
Atrelado sem travões 750
Peso máximo rebocável 3.500
Peso máximo na ponta da lança 150
Peso bruto do conjunto 6.850

CARGA NO TEJADILHO (kg)
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais) 100

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso.  **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível.  †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.



NOVO RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

■ Série.
*Quando combinado com o motor elétrico.  **Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO2, 
do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um 
veículo de produção num percurso normalizado.

PHEV A GASOLINA V8 A GASOLINA
CONJUNTO MOTOR/TRANSMISSÃO P440e P510e P530
Veículo híbrido elétrico plug-in (PHEV) ■ ■ ■
Caixa de Velocidades Automática Automática Automática
Transmissão Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD)
Potência máxima (kW (CV)/rpm) 440 (324)/5.500-6.500* 510 (375)/5.500-6.500* 390 (530)/5.500-6.000
Binário máximo (Nm/rpm) 620/1.500-5.000 700/1.500-5.000 750/1.800-4.600
Cilindrada (cc) 2.996 2.996 4.395
N.º de cilindros/válvulas por cilindro 6/4 6/4 8/4
Disposição dos cilindros Em linha Em linha Longitudinal em V
Diâmetro/curso (mm) 83/92,29 83/92,29 89/88,3
Relação de compressão (:1) 10,5 10,5 10,5

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2 – WLTP**

WLTP 
Consumo

Baixo l/100 km – – 19,2-19,8
Médio l/100 km – – 11,1-11,9
Elevado l/100 km – – 9,3-9,7
Muito Elevado l/100 km – – 10,5-10,9
Combinado l/100 km 0,8-0,9 0,8-0,9 11,4-11,9

WLTP 
Emissões de CO2

Baixo g/km – – 436-449
Médio g/km – – 253-270
Elevado g/km – – 210-221
Muito Elevado g/km – – 238-247
Combinado g/km 18-21 18-21 259-270

Capacidade do depósito de combustível – útil (litros) 71,5 71,5 90
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF) ■ ■ ■



NOVO RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

PHEV A GASOLINA V8 A GASOLINA
PERFORMANCE P440e P510e P530
Aceleração 0–100 km/h (seg.) 6,0 5,5 –
Aceleração (seg.) 0-100 km/h com Dynamic Launch – – 4,6
Velocidade máxima (km/h) 225 225 250

BATERIA E TEMPOS DE CARREGAMENTO
Carregador doméstico/Caixa de parede de 7 kW 5 horas até 100% 5 horas até 100% –
Carregador CC de 50 kW 40 minutos até 80% 40 minutos até 80% –
Tomada Doméstica de 2,3 kW* 15 horas até 100% 15 horas até 100% –
Capacidade Total da Bateria (Utilizável) em kWh 38,2 (31,8) 38,2 (31,8) –
Comprimento do Cabo de Carregamento (m) 5 5 –

DADOS DO MOTOR ELÉTRICO
Potência máxima kW (CV) 142 (104) 142 (104) –
Binário máximo (Nm) 275 275 –
Autonomia elétrica combinada TEL-TEH (WLTP)** – km 113-109 111-109 –
Autonomia elétrica urbana TEL-TEH (WLTP) – km 118-114 118-114 –

TRAVÕES
Dianteiros tipo Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados
Dianteiros diâmetro (mm) 380 380 400
Traseiros tipo Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados
Traseiros diâmetro (mm) 355 355 370
Travão de Estacionamento Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão

PESOS (kg)**
Peso em vazio (UE)† 2.770 2.810 2.585
Peso em vazio (DIN)†† 2.695 2.735 2.510
Peso bruto do veículo (PB) 3.450 3.450 3.350

REBOQUE (kg)
Atrelado sem travões 750 750 750
Peso máximo rebocável 2.500 2.500 3.500
Peso máximo na ponta da lança 150 150 150
Peso bruto do conjunto 5.950 5.950 6.850

CARGA NO TEJADILHO (kg)
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais) 100 100 100

*É necessário um cabo de carregamento doméstico opcional.  **Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso.  †Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível.  ††Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.



NOVO RANGE ROVER LONG WHEELBASE/LONG WHEELBASE SETE LUGARES

■ Série.
*Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO2, do consumo de combustível, do consumo de energia 
e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

MHEV DIESEL
CONJUNTO MOTOR/TRANSMISSÃO D350
Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV) ■
Caixa de Velocidades Automática
Transmissão Tração Integral (AWD)
Potência máxima (kW (CV)/rpm) 258 (350)/4.000
Binário máximo (Nm/rpm) 700/1.500-3.000
Cilindrada (cc) 2.997
N.º de cilindros/válvulas por cilindro 6/4
Disposição dos cilindros Em linha
Diâmetro/curso (mm) 83/92,31
Relação de compressão (:1) 15,5

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2 – WLTP*
Lugares 5/7

WLTP 
Consumo

Baixo l/100 km 11,6-13,1/12,0-13,0
Médio l/100 km 7,9-8,2/8,0-8,2
Elevado l/100 km 6,1-6,5/6,1-6,5
Muito Elevado l/100 km 7,4-8,1/7,5-8,1
Combinado l/100 km 7,6-8,3/7,8-8,3

WLTP 
Emissões de CO2

Baixo g/km 304-344/314-341
Médio g/km 206-216/209-215
Elevado g/km 159-172/161-171
Muito Elevado g/km 194-212/196-212
Combinado g/km 200-218/204-217

Capacidade do depósito de combustível – útil (litros) 80
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF) ■



NOVO RANGE ROVER LONG WHEELBASE/LONG WHEELBASE SETE LUGARES

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso.  **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível.  †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

MHEV DIESEL
PERFORMANCE D350
Aceleração (seg.) 0-100 km/h com Dynamic Launch 6,3/6,4
Velocidade máxima (km/h) 234

TRAVÕES
Dianteiros tipo Discos ventilados
Dianteiros diâmetro (mm) 380
Traseiros tipo Discos ventilados
Traseiros diâmetro (mm) 355
Travão de Estacionamento Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão

PESOS (kg)*
Lugares 5/7
Peso em vazio (UE)** 2.569/2.666
Peso em vazio (DIN)† 2.494/2.591
Peso bruto do veículo (PB) 3.350/3.400

REBOQUE (kg)
Lugares 5/7
Atrelado sem travões 750
Peso máximo rebocável 3.500
Peso máximo na ponta da lança 150
Peso bruto do conjunto 6.850/6.900

CARGA NO TEJADILHO (kg)
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais) 100



NOVO RANGE ROVER LONG WHEELBASE/LONG WHEELBASE SETE LUGARES

■ Série.
*Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO2, do consumo de combustível, do consumo de energia 
e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

PHEV A GASOLINA V8 A GASOLINA
MOTOR P440e P530
Veículo híbrido elétrico plug-in (PHEV) ■ –
Caixa de Velocidades Automática Automática
Transmissão Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD)
Potência máxima (kW (CV)/rpm) 440 (324)/5.500-6.500* 530 (390)/5.500-6.000
Binário máximo (Nm/rpm) 620/1.500-5.000 750/1.800-4.600
Cilindrada (cc) 2.996 4.395
Nº de cilindros/Válvulas por cilindro 6/4 8/4
Disposição dos cilindros Em linha Longitudinal em V
Diâmetro/curso (mm) 83/92,29 89/88,3
Relação de compressão (:1) 10,5 10,5

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2 – WLTP†

Lugares 5 5/7

Teste de consumo – WLTP

Baixo l/100 km – 19,2-19,8/19,5-19,8
Médio l/100 km – 11,2-12,0/11,5-12,0
Elevado l/100 km – 9,3-9,8/9,5-9,8
Muito Elevado l/100 km – 10,6-11,0/10,6-11,0
Combinado l/100 km 0,8-0,9 11,5-12,0/11,6-12,0

Teste de emissões de CO2 – WLTP

Baixo g/km – 437-450/442-450
Médio g/km – 254-272/261-272
Elevado g/km – 212-223/215-223
Muito Elevado g/km – 240-249/242-249
Combinado g/km 18-21 261-272/264-272

Capacidade do depósito de combustível – útil (litros) 71,5 90
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/ Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF) ■ ■



NOVO RANGE ROVER LONG WHEELBASE/LONG WHEELBASE SETE LUGARES

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso.  **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível.  †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

PHEV A GASOLINA V8 A GASOLINA
PERFORMANCE P440e P530
Lugares 5 5/7
Aceleração 0–100 km/h (seg.) 6,0 –
Aceleração 0–100 km/h (seg.) com Dynamic – 4,7/4,8
Velocidade máxima (km/h) 225 250

BATERIA E TEMPOS DE CARREGAMENTO
Capacidade Total da Bateria (Utilizável) em kWh 38,2 (31,8) –
Carregador doméstico/Caixa de parede de 7 kW 5 horas até 100% –
Carregador CC de 50 kW 40 minutos até 80% –
Tomada Doméstica 15 horas até 100% –
Comprimento do Cabo de Carregamento (m) 5 –

DADOS DO MOTOR ELÉTRICO
Potência máxima (kW (CV)) 142 (104) –
Binário máximo (Nm) 275 –
Autonomia elétrica combinada TEL-TEH (WLTP)** – km 113-109 –
Autonomia elétrica urbana TEL-TEH (WLTP) – km 118-114 –

TRAVÕES
Dianteiros tipo Discos ventilados Discos ventilados
Dianteiros diâmetro (mm) 400 400
Traseiros tipo Discos ventilados Discos ventilados
Traseiros diâmetro (mm) 370 370
Travão de Estacionamento Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão

PESOS (KG)*
Lugares 5 5/7
Peso em vazio (UE)** 2.810 2.626/2.725
Peso em vazio (DIN)† 2.735 2.551/2.650
Peso bruto do veículo (PB) 3.450 3.350/3.430

REBOQUE (KG)
Lugares 5 5/7
Atrelado sem travões 750 750
Peso máximo rebocável 2.500 3.500
Peso máximo na ponta da lança 150 150
Peso bruto do conjunto 3.450 6.850/6.930

CARGA NO TEJADILHO (KG)
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais) 100 100



B CA

NOVO RANGE ROVER DIMENSÕES E CAPACIDADES

ALTURA DO VEÍCULO

Altura máxima 1.870 mm

ALTURA AO SOLO

Altura fora de estrada (SWB/LWB) 295 mm/294 mm
Altura ao solo de série 219 mm

DIÂMETRO DE VIRAGEM

Entre passeios (SWB/LWB) 10,95 m/11,54 m
Entre muros (SWB/LWB) 11,37 m/11,96 m
Voltas de extremo de extremo 2,78

CAPACIDADE DA BAGAGEIRA**

Altura 845,8 mm
Largura (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 
1.444 mm/1.444 mm/1.255 mm
Largura entre cavas das rodas 
(SWB/LWB/LWB de 7 lugares)
1.057,3 mm/1.057 mm/1.059 mm
Comprimento atrás da primeira fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 
1.975.5 mm/2.165 mm/2.175 mm
Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 lugares)
VDA† 1.841/2.176/2.050 litros,
Líquido†† 2.335/2.727,6/2.601 litros

*Profundidade de passagem a vau (ataque e saída a 25 graus) - 750 mm, profundidade de 
passagem profunda (ataque e saída a 9 graus) - 900 mm.  **A capacidade da bagageira é reduzida 
nos modelos PHEV e quando são selecionados os bancos Traseiros Executive Class. Contacte o 
seu concessionário para informação mais detalhada.  †VDA: volume medido com blocos sólidos 
em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).  ††Líquido: volume medido 
através da simulação da bagageira cheia de líquido. Nota: os valores apresentados referem-se a 
modelos Standard Wheelbase (SWB), Long Wheelbase (LWB), e Long Wheelbase de 7 lugares (LWB 
7 lugares), exceto quando indicado o contrário. Os valores apresentados podem variar para os 
modelos PHEV e SV.

Comprimento total Standard (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 
5.052 mm/5.252 mm/5.252 mm

Distância entre eixos (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 
2.997 mm/3.197 mm/3.197 mm

Largura 2.047 mm com espelhos recolhidos
Largura 2.209 mm com espelhos na posição normal

Via traseira 1.704,3 mmVia dianteira 1.702,3 mm

Altura 
1.870 mm

A B C

Altura ao solo Ângulo de Saída Ângulo de Rampa 
(SWB/LWB/LWB de 7 lugares) Ângulo de Ataque

Todo o terreno 29,0° 27,7°/25,2°/25,2° 34,7°
Série 24,5° 21,4°/20,1°/20,1° 26,1°

PASSAGEM A VAU

Passagem a vau máxima 900 mm*

ALTURA INTERIOR

Altura interior máxima da dianteira 999 mm
Altura interior máxima da segunda fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 996,5 mm/978,3 mm/1.005 mm
Altura interior máxima da terceira fila 
(LWB de 7 lugares) 909 mm

ESPAÇO PARA PERNAS

Espaço máximo para pernas dianteiro 
(SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 1.013 mm/1.014 mm/1.014 mm
Espaço máximo para pernas na segunda fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 1.027 mm/1.220 mm
Espaço máximo para pernas na terceira fila 
(LWB de 7 lugares) 864 mm

Comprimento atrás da segunda fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 
1.092,6 mm/1.093 mm/1.286 mm
Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila
VDA† 818/818/857 litros,
Líquido†† 1.050/1.050/1.061 litros
Comprimento atrás da terceira fila 
(LWB de 7 lugares) 434 mm
Volume máximo da bagageira atrás da terceira fila 
(LWB de 7 lugares)
VDA† 212 litros,
Líquido†† 312 litros


