RANGE ROVER SPORT

ENTRAR

Desloque ou deslize para interagir

Desde que o primeiro veículo Land Rover foi concebido, em 1947, construímos veículos que
desafiam os limites do possível. Estes, por sua vez, desafiaram os seus proprietários a explorar
novos territórios e conquistar terrenos difíceis. Os nossos veículos representam o expoente máximo
da nossa marca. Veículos com credenciais de design e capacidades de engenharia exemplares.
É desta forma que continuamos a conquistar novos desafios, desafiar convenções e ir mais além.
A Land Rover permite-lhe tirar o máximo partido do seu mundo e ir “Above and Beyond”.

DESIGN

PERFORMANCE

CAPACIDADE

TECNOLOGIA

SEGURANÇA

VERSATILIDADE

PERSONALIZAÇÃO

RANGE ROVER SPORT
O Range Rover Sport é, sem dúvida, o nosso SUV mais dinâmico de sempre. A performance
e a capacidade deste veículo são excecionais, e uma gama de tecnologias avançadas proporciona
uma experiência de condução segura e confiante. Com um design mais desportivo e uma
presença em estrada poderosa e musculada, este veículo foi concebido para causar impacto.

CONFIGURE O SEU

HSE SILVER
Com um conjunto de toques de design elegantes, o HSE Silver
representa uma interpretação verdadeiramente única do
Range Rover Sport. Algo que nunca deixará de o encantar.

Veículo apresentado: HSE Silver em Lantau Bronze com equipamento opcional.
Os veículos apresentados pertencem à gama global da Land Rover. As especificações, opções e disponibilidade variam em função
do mercado e deverão ser verificadas junto do seu Concessionário Land Rover. Tenha presente que os valores de emissões de CO2
e consumo de combustível podem variar em conformidade com as jantes instaladas e equipamento opcional selecionado.
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EXTERIOR
Com proporções perfeitas e musculadas, o Range Rover Sport foi concebido para chamar a atenção
em qualquer lugar. Todos os aspetos do veículo foram concebidos com precisão para causar impacto
imediato. A sua presença mais baixa e desportiva é realçada pelos para-choques dianteiro e traseiro
com ponteiras de escape integradas1. Uma sensação moderna e de grande impacto, complementada
pelos faróis em LED envolventes com Piscas Animados dianteiros e traseiros2. Este veículo potente
e atlético está agora ainda mais atraente.

Depende do motor. 2Característica associada.

1

Veículo apresentado: Autobiography Dynamic em Firenze Red, com interior em Ebony/Vintage Tan e equipamento opcional.
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Com o seu perfil distinto, tejadilho inclinado para a traseira e uma linha de cintura contínua,
o ADN do Range Rover é inconfundível. E a sua presença em estrada mais formidável do que nunca.
Com um design mais dinâmico e limpo, este veículo proporciona uma sensação contemporânea para
onde quer que olhe, desde a grelha Range Rover Sport, grelhas do capot e grelhas laterais, até às
opções de jantes sofisticadas e desportivas.

As funcionalidades e a sua disponibilidade poderão variar conforme a especificação do veículo e mercado. Para informação sobre todas
as funcionalidades e disponibilidade das opções, consulte o configurador online ou visite o seu Concessionário Land Rover.
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A excecional performance em estrada e a capacidade todo-o-terreno elevam este veículo a um
patamar único. Irradiando confiança, o seu design desportivo é complementado por uma dinâmica
de condução com elevada capacidade de resposta e tecnologia perfeitamente integrada. Com uma
gama completa de motores e carroçaria monobloco leve em alumínio, proporciona performance
rápida e sofisticada.
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Interior apresentado: Autobiography Dynamic em Ebony/Vintage Tan.
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INTERIOR
Sofisticado, extremamente confortável e excecionalmente funcional,
o Range Rover Sport é um veículo concebido a pensar no condutor.
O habitáculo exclusivo foi totalmente repensado; todos os elementos foram
meticulosamente concebidos e perfeitamente executados. Nos controlos
intuitivos incluem-se a alavanca de velocidades Seletor SportShift, que permite
a seleção de velocidades manual, e botões de seleção de velocidades sensíveis
ao toque incorporados no volante.
A sensação de requinte e inovação é reforçada pela revolucionária tecnologia
Touch Pro Duo, que incorpora dois Ecrãs Tácteis de 259 mm (10") de série.
Os materiais da mais elevada qualidade conjugam-se na perfeição com os
detalhes desportivos dinâmicos, como o Acabamento Extended Carbon Fibre.
O elemento central é a intersecção arrojada entre os elementos horizontais mais
desportivos do painel de instrumentos e as linhas verticais da consola central.
O design global simples é complementado pela Iluminação Interior Ambiente
Configurável* maximizada com uma luz gráfica de grande impacto que percorre
toda a consola, mantendo a sensação de organização utilizando soluções de
arrumação flexíveis, como o porta-luvas superior adicional.
A Posição de Condução Desportiva Elevada distinta eleva o condutor
para proporcionar uma maior sensação de confiança e controlo, permitindo
panorâmicas amplas da estrada à sua frente. Os bancos podem ser
encomendados em sofisticado couro Semianilina* com padrão Diamond
Cut numa gama de cores contemporâneas, incluindo Ebony Vintage Tan
e Ebony Eclipse, para assegurar que o veículo tem um aspeto e conforto
ao mesmo nível da condução.

*Equipamento opcional. Depende do modelo.
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RANGE ROVER SPORT HSE SILVER

CONFIGURE O SEU

As jantes Gloss Black de 21" de 5 raios duplos com acabamento Contrast Diamond Turned
de série proporcionam uma presença imediata ao veículo, enquanto os acabamentos Shadow
Atlas, o anagrama Range Rover e as inserções das grelhas do capot conferem um estilo moderno.
Disponível em sete cores, o design sofisticado do HSE Silver é complementado por um conjunto
de tecnologias inteligentes.
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Da sensibilidade das patilhas de
seleção de velocidades Satin Chrome
aos atraentes bancos Ebony ou
Ivory e toques inteligentes como um
compartimento refrigerado na consola
central dianteira, a atenção meticulosa
aos detalhes está presente em todos
os elementos. E é possível vê-la em
todo o lado.

Interior apresentado: HSE Silver em Ebony/Ivory
com equipamento opcional.
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RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC STEALTH

CONFIGURE O SEU

As linhas elegantes e musculadas definem o novo HSE Dynamic Stealth. Já os vidros Privacy,
as jantes Gloss Black de 21" com 9 raios, um Black Pack e o interior Black contribuem para
a sua presença em estrada. Este é um veículo que nunca passará despercebido.

Veículo apresentado: HSE Dynamic Stealth em Carpathian Grey com equipamento opcional.
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Um habitáculo centrado no condutor
e níveis soberbos de detalhes subtis
definem o HSE Dynamic Stealth.
Os forros do tejadilho e os bancos
são integralmente em Ebony e o
acabamento Grand Black dá-lhe
um toque extra. O visual escurecido
é compensado por um tejadilho
panorâmico fixo que inunda o
espaço com luz.

Interior apresentado: HSE Dynamic Stealth
em Ebony/Ebony com equipamento opcional.
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PERFORMANCE
MOTORES E TRANSMISSÃO

CAIXA AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

Todos os motores estão equipados com tecnologia Stop/Start e soluções de regeneração inteligente
para recuperar a energia cinética desperdiçada em desaceleração e reduzir o consumo de
combustível, sobretudo na condução urbana.

Todos os motores do Range Rover Sport encontram-se acoplados a uma Caixa Automática
de 8 velocidades. Com oito velocidades de relações próximas, a caixa de velocidades assegura
que se encontra sempre na relação adequada, minimizando o consumo de combustível e
maximizando a aceleração. As passagens de caixa são quase impercetíveis e os mapas de
seleção de velocidades adaptam-se de forma inteligente ao seu estilo de condução.

A tecnologia Ingenium é a base dos motores a gasolina de 4 cilindros da gama Range Rover Sport.
Estes motores de baixa fricção, integralmente em alumínio, dispõem de blocos rígidos e veios
de equilíbrio duplos para assegurar níveis inerentemente reduzidos de vibração para uma
performance suave no dia a dia.
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Veículo apresentado: HST em Hakuba Silver com equipamento opcional.
A disponibilidade do motor depende do mercado. Contacte o seu Concessionário Land Rover para informação mais detalhada.
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VEÍCULO ELÉTRICO HÍBRIDO PLUG-IN
O P400e utiliza a combinação de um avançado motor Ingenium Si4 de 2,0 litros a Gasolina de
300 CV apoiado por um motor elétrico de 105 kW de elevada capacidade para proporcionar uma
potência combinada de 404 CV. O motor elétrico pode disponibilizar a sua potência em paralelo
com o motor ou impulsionar o veículo no modo de Veículo Elétrico (EV) manualmente selecionável.
A capacidade elevada da bateria de 13 kWh proporciona uma autonomia 100% elétrica ao veículo
com capacidade para a maioria dos trajetos urbanos quotidianos com uma carga completa, com
zero emissões de CO2. Capacidade, performance e tecnologias de ponta encontram-se no coração
de todos os Land Rover. Levando os nossos veículos para o futuro, a energia elétrica conduz-nos
a uma empolgante nova era.
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O nosso primeiro Veículo Elétrico Híbrido Plug-in (PHEV) é impulsionado pelo nosso conjunto
motor/transmissão mais inovador de sempre, conjugando um avançado motor Ingenium
a gasolina e um motor elétrico para proporcionar uma condução dinâmica e sofisticada,
com toda a capacidade Range Rover Sport*. Com carga elétrica completa, o PHEV é capaz
de lidar com a maioria dos trajetos urbanos. Os condutores podem optar entre dois modos
de condução consoante as suas necessidades.
*Consulte as especificações técnicas para informação mais detalhada sobre a transmissão, a performance do motor e o consumo
de combustível. Tenha presente que os valores de CO2 e de consumo de combustível podem variar conforme as jantes instaladas
e os valores mais baixos podem não ser alcançáveis com as jantes de série.
Veículo apresentado: Autobiography Dynamic e Bright Pack em Fuji White com equipamento opcional.
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Modo Híbrido Paralelo (o modo de condução predefinido) – condução elétrica
e a gasolina combinadas. No modo Híbrido Paralelo, o condutor pode otimizar
a carga da bateria ou os consumos utilizando duas funções alternativas de
gestão de energia:
Função SAVE – evita que a carga da bateria desça abaixo do nível selecionado.
Função de Otimização Preditiva de Energia (PEO) – através da introdução de
um destino no sistema de navegação, o condutor ativa esta funcionalidade,
que utiliza dados de altitude para o percurso selecionado para alternar de
forma inteligente entre o motor elétrico e o motor a gasolina, de modo a
reduzir os consumo.
Modo EV (Veículo Elétrico) – condução 100% elétrica*.
Em complemento às vantagens descritas, uma quantidade crescente de
grandes cidades está a introduzir restrições e taxas aos quais os condutores
de veículos PHEV podem ficar isentos.

*O modo Híbrido Paralelo será automaticamente reativado caso o condutor necessite de mais potência
e binário do que o que está disponível, ou caso a carga da bateria desça para um nível insuficiente para
manter a condução.
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Design integrado
A integração da ficha de carregamento na grelha dianteira
proporciona uma ligação fácil sem comprometer o design
dinâmico do veículo.
Emissões de CO2 reduzidas1
As emissões de CO2 do PHEV tornam-no o nosso conjunto motor/
transmissão com as emissões mais baixas de sempre.
Autonomia EV
O PHEV tem capacidade para realizar a maioria dos percursos
em cidade apenas em modo de Veículo Elétrico (EV)2.
Condução sofisticada
O nosso Range Rover mais silencioso de sempre, o PHEV
proporciona uma condução praticamente silenciosa no modo
de Veículo Elétrico (EV). O PHEV assegura uma transição perfeita
entre o motor a gasolina e o motor elétrico, proporcionando
a sofisticação ideal.
Sem comprometer a capacidade ou performance
O PHEV é preciso e totalmente capaz de superar situações fora
de estrada, tais como passagens a vau3 e terrenos rochosos. A sua
performance em estrada é igualmente notável, proporcionando
potência adicional quando mais necessita através de uma combinação
de motor elétrico e motor a gasolina.
Precondicionamento do habitáculo4
Pode pré-aquecer ou, exclusivamente no PHEV, pré‑refrigerar
o habitáculo antes de entrar no veículo sem ter de ligar o motor,
o que torna a vida ainda mais confortável.

Consulte as especificações técnicas para informação detalhada sobre a transmissão,
performance do motor e consumo de combustível. Tenha presente que os valores de CO2
e de consumo de combustível podem variar conforme as jantes instaladas e os valores mais
baixos podem não ser alcançáveis com as jantes de série. 2O Modo Híbrido Paralelo será
reativado automaticamente caso o condutor necessite de mais potência e binário do que os
que estão disponíveis, ou se a carga da bateria descer para um nível insuficiente para manter
o progresso. 3Passagem a vau disponível apenas com o motor ligado. 4Equipamento opcional.
1
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Carregamento fácil durante a noite
O PHEV pode ser carregado através de uma tomada doméstica em apenas 7,5 horas1,
pelo que é perfeito para carregamento em casa durante a noite.
Soluções de carregamento
É possível conseguir uma carga completa em casa em apenas 2,75 horas1 utilizando o cabo
de carregamento universal e uma tomada industrial de 32 A ou uma caixa de parede exclusiva.
Em complemento, pode utilizar uma série de pontos de carregamento em escritórios e noutros
locais públicos designados.
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Conectividade InControl
Com as funcionalidades Protect e Remote Premium2, encontra‑se disponível um conjunto
de funções através do seu dispositivo smartphone, desde permitir ao condutor consultar
o estado de carregamento ao controlo remoto dos sistemas de climatização do veículo.
Os tempos de carregamento variam consoante o mercado, a fonte de alimentação e a solução de carregamento.
Consulte o site landrover.pt para informação mais detalhada. 2A aplicação Land Rover Remote inclui serviços de assinatura
que podem ser alargados após o prazo inicial indicado pelo seu Concessionário Land Rover. A aplicação Land Rover Remote
tem de ser descarregada na Apple App Store/Google Play Store.
1
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MOTOR ELÉTRICO DE 105 KW
O PHEV inclui um motor elétrico síncrono de íman permanente de
105 kW de elevada potência para disponibilizar potência sem esforço.
CAIXA AUTOMÁTICA HÍBRIDA INTEGRADA
A caixa automática híbrida integrada proporciona uma transição fluida
entre Veículo Elétrico (EV) e Motor de Combustão Interna (ICE).
MOTOR INGENIUM DE 2,0 LITROS
Desenvolvido e concebido pela Jaguar Land Rover, o nosso motor
Ingenium Si4 de 2,0 litros a Gasolina de 300 CV em alumínio é mais
leve e eficiente do que os seus antecessores.
BATERIA DE ALTA TENSÃO DE 13 kWh
Com carga completa, a bateria de grande capacidade proporciona
ao veículo uma autonomia 100% elétrica com capacidade para realizar
a maioria dos trajetos urbanos quotidianos1.
CARREGADOR A BORDO DE 7 kW
O potente carregador a bordo de 7 kW consegue disponibilizar uma carga
completa da bateria em apenas 2,75 horas2, dependendo da capacidade
da estação de carregamento.
MOTOR DE ARRANQUE GERADOR INTEGRADO
O Motor de Arranque Gerador Integrado (ISG) proporciona um arranque
excecionalmente sofisticado do motor a gasolina, sempre que necessário.
TRAVAGEM REGENERATIVA
A travagem regenerativa utiliza o motor elétrico para recuperar energia
cinética durante a travagem, convertendo-a em energia elétrica que
é utilizada para recarregar a bateria de alta tensão.

Consulte as especificações técnicas para informação mais detalhada sobre a transmissão, a performance do motor e o consumo
de combustível. Tenha presente que os valores de CO2 e de consumo de combustível podem variar conforme as jantes instaladas
e os valores mais baixos podem não ser alcançáveis com as jantes de série. 2Os tempos de carregamento variam consoante
o mercado, a fonte de alimentação e a solução de carregamento. Consulte o site landrover.pt para informação mais detalhada.
1
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ABRANGÊNCIA DE
CAPACIDADES LENDÁRIA
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O Range Rover Sport proporciona capacidades excecionais em estrada e fora de estrada,
com Tração Integral (AWD) permanente e o revolucionário sistema Terrain Response 2 da
Land Rover de série, o que significa que todos os condutores, experientes ou inexperientes,
podem tirar partido desta capacidade. Esta capacidade extraordinária pode ser expandida
em função dos requisitos individuais, com uma gama adicional de tecnologias
todo-o-terreno opcionais.
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SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ELETRÓNICA

TERRAIN RESPONSE 2

A condução segura e equilibrada é complementada pela mais recente suspensão pneumática
eletrónica de série, que proporciona uma articulação de rodas e um comportamento excecional.
Esta opção altera rapidamente a altura do veículo ao solo, permitindo a ligação cruzada em diagonal
das rodas para manter as quatro rodas no solo em pisos muito irregulares. Em complemento, facilita
o acesso de objetos pesados à bagageira, dado que permite reduzir a altura da suspensão traseira
do veículo em até 50 mm, de acordo com as suas necessidades. Estas funções podem ser controladas
através do Ecrã Táctil de 259 mm (10"), de um botão na bagageira ou remotamente através do
comando da chave.

Terrain Response 2 eleva as capacidades do sistema galardoado a um novo patamar. Incorpora uma
configuração automática que monitoriza as condições de condução e seleciona a configuração
de terreno mais adequada. Inclui também o Modo Pedras/Marcha Lenta adicional. Encontra-se
disponível uma configuração adicional quando o Terrain Response 2 com Dynamic Programme
é selecionado. O Dynamic Programme configura a suspensão para proporcionar um controlo
superior da carroçaria com um comportamento mais nivelado e capacidade de resposta superior.
Caso pretenda, o sistema pode ser desativado manualmente.

O sistema de Descida em Velocidade utiliza a suspensão pneumática eletrónica para reduzir a
resistência aerodinâmica e o consumo de combustível a velocidade de cruzeiro, reduzindo a
altura ao solo do veículo em 15 mm em relação à altura normal da suspensão quando a velocidade
atinge 105 km/h.

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA DE DUAS VELOCIDADES COM
DIFERENCIAL CENTRAL ELETRÓNICO
Um conjunto adicional de carretos de gama mais baixa pode revelar-se extremamente útil em
ondições desafiantes, como declives acentuados, condução fora-de-estrada, ou em reboque.
O sistema de caixa de transferência de duas velocidades proporciona velocidade e controlo
precisos nestas situações. No coração do sistema de duas velocidades encontra-se o diferencial
central eletrónico, que permite uma distribuição de binário de 50:50 entre os eixos dianteiro
e traseiro, com a capacidade de bloquear preventivamente os eixos antes de ocorrer a
perda de tração.
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SISTEMA DINÂMICO ADAPTATIVO
O Sistema Dinâmico Adaptativo torna as viagens mais agradáveis. O sistema monitoriza
continuamente os movimentos do veículo até 500 vezes por segundo, reagindo às solicitações
do condutor e da estrada quase instantaneamente para aumentar o controlo e minimizar
o rolamento da carroçaria, proporcionando um comportamento nivelado e equilibrado.
O sistema deteta inclusivamente condições de condução todo-o-terreno e otimiza
o amortecimento em conformidade para que o condutor e os passageiros cheguem
ao seu destino revigorados e descontraídos.
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ARRANQUE DE BAIXA TRAÇÃO
Proporcionando um controlo excelente do binário no arranque, o Arranque de Baixa Tração pode
ser ativado através do Ecrã Táctil e maximiza as capacidades em condições de aderência reduzida,
como relva molhada, neve e gelo.

CONTROLO DE DESCIDA DE DECLIVES
O Controlo de Descida de Declives (HDC) patenteado pela Land Rover é uma funcionalidade
incorporada de série. Este sistema auxilia o condutor na descida controlada de declives
acentuados. Funciona através da manutenção de uma velocidade constante e da aplicação
individual dos travões em cada roda.

SENSOR DE PASSAGEM A VAU1
Exclusivo da Land Rover, este sistema opcional utiliza sensores ultrassónicos nos espelhos
exteriores para alertar o condutor de forma visual e sonora caso a água se aproxime da
profundidade de passagem a vau2 do veículo de 850 mm, líder no segmento. O sistema
atua de forma a proporcionar informação gráfica sobre a profundidade da água em relação
ao veículo, bem como a capacidade máxima de passagem a vau através do Ecrã Táctil.

Característica associada. 2Passagem a vau disponível apenas com o motor ligado.
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TECNOLOGIA
Com uma grande variedade de informação e entretenimento, todos os Range Rover Sport estão
equipados com o nosso sistema de informação e entretenimento InControl, o Touch Pro Duo.
Este incorpora tecnologias intuitivas e avançadas integradas para assegurar que todos tiram
o máximo partido da sua viagem.
Todos os equipamentos no habitáculo devem ser utilizados pelos condutores apenas quando for possível fazê-lo em segurança.
Os condutores têm de se assegurar de que estão sempre em controlo total do veículo.
Interior apresentado: Autobiography Dynamic em Ebony/Vintage Tan com equipamento opcional.
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HEAD-UP DISPLAY
Sem distrações ou sem necessitar de desviar a sua atenção
da estrada, o Head-Up Display* é uma opção que apresenta
informação importante do veículo, como a velocidade,
mudança selecionada e instruções de navegação, no para-brisas.
Esta funcionalidade apresenta gráficos nítidos, integralmente a
cores e em alta resolução, permitindo ver todas as solicitações
do condutor e informação com facilidade, incluindo o estado
do telefone/chamadas. O sistema pode ser desligado e ligado
conforme a preferência do condutor.

ECRÃ INTERATIVO DO CONDUTOR
O Ecrã Interativo do Condutor de 312 mm (12,3") de alta
definição pode receber e apresentar uma grande quantidade
de informação de condução, entretenimento e dados de
segurança ativa, incluindo navegação, telefone e multimédia.
A sua resolução elevada assegura uma nitidez absoluta e o
seu processador sofisticado proporciona gráficos precisos
com transições suaves. É possível aceder às funcionalidades
através do Ecrã Interativo do Condutor ou nos Ecrãs Tácteis
Touch Pro Duo.

*Característica associada.
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TOUCH PRO DUO
Os Ecrãs Tácteis de alta definição com 259 mm (10") de série
permitem ao utilizador visualizar a informação pretendida e,
simultaneamente, interagir com funcionalidades adicionais para
maior flexibilidade e eficiência na utilização. Por exemplo, pode
utilizar o sistema de navegação no ecrã superior enquanto ajusta
definições de multimédia no ecrã inferior. O acesso direto aos
controlos do habitáculo e de temperatura do banco encontra-se
também disponível através dos novos Controlos Dinâmicos
multifunções. Para um design verdadeiramente elegante e
otimizado, o volante incorpora novos interruptores de série,
sensíveis ao toque e ocultos até serem ativados. Um destes
interruptores é programável, permitindo a sua personalização
conforme as suas preferências para desempenhar uma
série de funções.
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SISTEMA MULTIMÉDIA TRASEIRO
O Sistema Multimédia Traseiro* opcional disponibiliza dois ecrãs de 203 mm (8") incorporados
na parte traseira dos apoios de cabeça dianteiros ou Ecrãs Tácteis de 259 mm (10") de alta definição
articulados e montados nos bancos. Inclui "Estado da Viagem", um ecrã de resumo de navegação para
os passageiros traseiros que apresenta informação de tempo e distância até ao destino. Ambos os
sistemas são disponibilizados com um par de auscultadores digitais sem fios WhiteFire® e ligações
HDMI, Ligação Móvel de Alta Definição (MHL), leitor CD/DVD e USB. Os passageiros podem também
desfrutar dos seus programas de TV favoritos através da funcionalidade opcional Televisão Digital.
*Característica associada. Depende do modelo.
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CONECTIVIDADE
O InControl é um conjunto de funcionalidades de série e opcionais da Land Rover que proporciona
uma ligação simples, segura e permanente do seu veículo ao mundo. Com uma gama de aplicações,
mesmo quando se encontra longe do veículo, algumas das funcionalidades InControl mantêm-se
consigo, assegurando a melhor experiência Land Rover de sempre.
As funcionalidades InControl, as opções, os serviços de terceiros e a respetiva disponibilidade continuam dependentes do mercado.
Contacte o seu Concessionário Land Rover para informação sobre disponibilidade no mercado local e termos completos. Não garantimos
a conectividade com a rede móvel em todos os locais. Informação e 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. A aplicação Remote tem de ser descarregada na Apple App Store/Google Play Store.
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PROTECT*

SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ

Assistência Otimizada Land Rover – Em caso de avaria,
pode efetuar uma chamada direta para a equipa de Assistência
Land Rover premindo o botão na consola do tejadilho ou através
do ecrã de Assistência da aplicação premium para smartphone.

Para que possa realizar tarefas sem desviar a sua atenção
da estrada, o Range Rover Sport disponibiliza reconhecimento
de voz inteligente. Por exemplo, pode dizer “sintonizar 97.9”
ou “ligar para casa”.

Chamada de Emergência SOS – Em incidentes mais graves,
a Chamada de Emergência SOS liga-o automaticamente à equipa
de resposta de emergência, que irá reencaminhar os serviços
de emergência para a sua localização. Para maior tranquilidade,
este serviço é disponibilizado durante os primeiros dez anos
após a data da matrícula.
Registo de Viagens – Esta funcionalidade de subscrição pode
registar automaticamente o histórico das suas viagens, incluindo
as suas estatísticas de trajeto e quilometragem. Estas informações
podem ser exportadas via e-mail para efeitos de relatório
de despesas e podem igualmente ser importados para uma
folha de cálculo.

NAVIGATION PRO
A função Navigation Pro permite-lhe guardar os seus locais
favoritos e utilizar gestos de deslizar e ampliar para uma
exploração simples dos mapas, podendo também apresentar
mapas nítidos em 2D ou 3D. A funcionalidade Navigation Pro
pode ser maximizada através do Connect Pro.

Verificação do Estado do Veículo – Utilize o seu smartphone para
verificar remotamente os níveis de autonomia atuais, bem como
o estado das portas e a posição dos vidros e dos trincos. Veja a
última localização onde o veículo esteve estacionado e encontre
o seu trajeto de volta ao mesmo com direções a pé.

*Protect 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.
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE

CONNECT PRO

REMOTE PREMIUM*

Connect Pro inclui Remote Premium e Pro Services com Hotspot
Wi-Fi 4G, tendo sido concebido para maximizar a sua experiência
no habitáculo e no exterior do veículo, assegurando que todos
desfrutam da viagem enquanto permanecem ligados ao mundo.

Remote Premium disponibiliza informação sobre o seu veículo
e permite-lhe interagir com o mesmo remotamente. Este serviço,
compatível com a maioria dos smartphones, inclui:

Pro Services inclui:
– Informação de Trânsito em Tempo Real
– Pesquisa Online
– Planeamento de Percursos e Percursos Porta-a-Porta
– Partilha da Hora Prevista de Chegada
– Panorâmica de Satélite
– Commute Mode
– Serviço de Estacionamento
– Percursos Online
– Câmaras de Segurança
– Conteúdos Multimédia Online

– Trancagem/Destrancagem Remota
– Climatização Remota
– Beep/Flash

REMOTE PREMIUM – MELHORIAS PHEV
– Informação do Estado de Carregamento
– Ações do Controlo Remoto

*O Connect Pro exige um cartão SIM com um plano de dados apropriado. A funcionalidade online e a conectividade Wi-Fi dependem
da instalação de um cartão micro SIM com um contrato de dados adequado. Protect e Remote Premium incluem serviços de assinatura
que podem ser alargados após o prazo inicial indicado pelo seu Concessionário Land Rover.
Todos os equipamentos no habitáculo devem ser utilizados pelos condutores apenas quando for possível fazê-lo em segurança.
Os condutores têm de se assegurar de que estão sempre em controlo total do veículo.
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE

EQUIPAMENTO OPCIONAL

SMARTPHONE PACK

SECURE TRACKER

Ao partilhar o ecrã com o sistema de informação e
entretenimento do Range Rover Sport, o Smartphone Pack
ajuda-o a permanecer ligado em segurança ao seu smartphone,
mesmo a bordo do veículo. As aplicações incluem:

É algo que esperamos que nunca precise de utilizar, mas na
eventualidade de furto, o Secure Tracker3 ajuda-o a localizar o seu
veículo. Se alguém tentar deslocar o seu veículo ilegalmente,
será enviado um alerta de furto para o Centro de Monitorização
de Veículos Furtados e para si. A localização mais recente do
seu veículo será partilhada com as autoridades locais. O Secure
Tracker é disponibilizado de série nos primeiros 12 meses.
Pode também optar por atualizar a duração da assinatura para
o período de garantia.

– Android Auto™1 – concebido com a segurança em mente.
Com uma interface simples e intuitiva, minimiza as distrações
para que possa manter a atenção na estrada. Basta ligar o seu
smartphone Android através de um cabo USB e controlar as
aplicações compatíveis no Ecrã Táctil do veículo.
– Apple CarPlay®2 – também se destina a aumentar a segurança,
permitindo a utilização de aplicações sem afetar a concentração
do condutor na estrada. Ligue o smartphone Apple ao veículo
para utilizar aplicações compatíveis, tais como mapas,
mensagens e música, através do Ecrã Táctil.

SECURE TRACKER PRO
O sistema Secure Tracker Pro3 vai mais além e integra
tecnologia de autenticação no comando da chave, impedindo
que quaisquer chaves não autorizadas acedam ao veículo.
Encontram-se disponíveis duas opções de assinatura:
por um período de 12 meses e durante o período de garantia.

O seu veículo é compatível com Android Auto. Os serviços disponibilizados pelo Android Auto dependem da disponibilidade
no seu país. Consulte android.com para informação mais detalhada. 2O seu veículo é compatível com Apple CarPlay. Os serviços
disponibilizados pelo Apple CarPlay dependem da disponibilidade no seu país. Consulte apple.com para informação mais detalhada.
3
Característica associada. Os serviços Secure Tracker e Secure Tracker Pro requerem ativação e devem ser utilizados numa zona com
cobertura de rede. Inclui um serviço de assinatura por um período de 12 meses que pode ser atualizado para o período de garantia
ou renovado após o prazo inicial indicado pelo seu Concessionário Land Rover.
1
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COMO É QUE A MÚSICA O FAZ SENTIR?
A música tem o poder de alterar a sua disposição, evocar
memórias e influenciar o seu bem-estar. Pode dar-lhe arrepios
ou fazê-lo chorar. É por isso que a música e os automóveis
combinam tão bem. Sentar-se ao volante e ouvir o seu artista,
grupo ou compositor favorito. É o seu espaço. O seu mundo.
E se pudesse fazer mais do que simplesmente ouvir música?
E se pudesse sentir a música e deixar-se envolver por ela?
E se pudesse estabelecer uma ligação com a música e desfrutar
de uma maior sensação de envolvimento acústico no seu
Range Rover Sport?
A empresa britânica Meridian™ Audio foca-se na experiência
musical, na sensação única de estar presente. Os seus sistemas
de áudio premiados de elevada precisão são concebidos com
base em muitos anos de investigação no campo da psicoacústica
(a ciência que estuda a forma como o cérebro humano percebe
o som) para proporcionar uma performance tão autêntica que
consiga sentir cada batida, cada inspiração.

Meridian™ é uma marca registada da Meridian™ Audio Ltd. Trifield e o dispositivo
"three fields" são marcas registadas da Trifield Productions Ltd. As características e a sua
disponibilidade poderão variar conforme a especificação do veículo e o mercado.
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COM A MERIDIAN™, IRÁ SENTIR MAIS
A abordagem da Meridian ao áudio no veículo centra-se na gestão do palco
sonoro: intensificar os níveis de profundidade, nitidez e realismo da música
através da utilização de uma combinação de tecnologia acústica sofisticada
e de altifalantes estrategicamente posicionados.

18 ALTIFALANTES

1 SUBWOOFER

Onde quer que se sente no veículo, desfrutará sempre da mesma qualidade de
som de um concerto. Cada nota de piano, guitarra e sopro, cada refrão e melodia
é revelado com precisão e textura, tal como o artista pretendia. É intimista,
impactante e proporciona uma atmosfera envolvente, tanto fora de estrada
como parado no trânsito em hora de ponta.

AMPLIFICADOR DE 825 W

22 ALTIFALANTES

1. SISTEMA DE SOM MERIDIAN SURROUND
Desfrute de uma sala de espetáculos verdadeiramente envolvente e autêntica,
deixando-se levar pela plenitude e nitidez dos altifalantes laterais, dianteiros
e traseiros, integrados na perfeição através da tecnologia Trifield™.

1 SUBWOOFER

EXPLORE A MERIDIAN

AMPLIFICADOR DE 1700 W

2. SISTEMA DE SOM MERIDIAN SIGNATURE*
Sinta e aprecie a música numa nova dimensão, com altifalantes adicionais
cuidadosamente posicionados em redor do habitáculo e utilizando a tecnologia
Trifield 3D da Meridian para proporcionar uma experiência de som "ao vivo"
verdadeiramente única.

*Equipamento opcional. Depende do modelo.
Meridian™ é uma marca registada da Meridian™ Audio Ltd. Trifield e o dispositivo "three fields" são marcas registadas da Trifield
Productions Ltd. As características e a sua disponibilidade poderão variar conforme a especificação do veículo e o mercado.
O objetivo das imagens é representar a disposição dos músicos com base numa situação em que um ocupante estaria sentado no
lado direito do veículo.
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ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR

TORNAR A CONDUÇÃO MAIS SIMPLES
Do trânsito na cidade ou autoestrada, à segurança adicional para si e para os seus passageiros,
encontra-se disponível uma gama completa de tecnologias inovadoras disponíveis: de série,
como opção ou incorporadas num pack. Independentemente das suas opções, poderá verificar
que foram todas concebidas para maximizar o prazer de condução.

EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO
DE SÉRIE

EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO
OPCIONAIS

Controlo de Velocidade de Cruzeiro e Limitador de
Velocidade: tornam mais fácil a condução em longas distâncias.
Ambas as funcionalidades ajudam a manter a velocidade
do veículo, reduzindo a necessidade de utilizar continuamente
o pedal do acelerador.

Controlo de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo*: irá manter
o seu veículo a uma distância segura do veículo da frente,
caso este desacelere ou pare enquanto estiver a conduzir a
velocidade de cruzeiro em autoestrada ou em trânsito lento.
Caso o veículo da frente pare completamente, o seu veículo irá
parar suavemente. Em condições de para-arranca, o Controlo de
Velocidade de Cruzeiro Adaptativo é retomado automaticamente,
acompanhando o veículo da frente.

Travagem de Emergência: pode auxiliar a evitar colisões com
outros veículos, peões ou ciclistas. Em caso de colisão iminente,
apresenta um aviso e aplica automaticamente os travões se não
for tomada nenhuma ação.
Aviso de Saída de Faixa: pode contribuir para tornar as
viagens longas muito mais seguras. O sistema deteta quando
o seu veículo se desvia inadvertidamente da sua faixa e avisa
o condutor através de um alerta visual e de uma vibração
suave no volante.

Travagem de Emergência a Alta Velocidade*: deteta quando
uma potencial colisão dianteira com outro veículo poderá ocorrer
e apresenta um alerta dianteiro para avisar o condutor de que
deve travar. Se o condutor não reagir, o veículo aciona os travões,
de modo a reduzir a gravidade do possível impacto.

*Característica associada.

Controlo de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo

Todos os equipamentos no habitáculo devem ser utilizados pelos condutores apenas quando for possível
fazê-lo em segurança. Os condutores têm de se assegurar de que estão sempre em controlo total do veículo.
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DRIVE PACKS

DRIVE PACK OPCIONAL

DRIVE PRO PACK OPCIONAL

O Drive Pack* opcional disponibiliza uma gama de
funcionalidades que o ajudam a manter-se seguro e informado.
O Drive Pack inclui:

Para uma condução ainda mais descontraída, o Drive Pro
Pack opcional inclui uma gama abrangente de características
de assistência ao condutor, nas quais se incluem o Monitor
da Condição do Condutor e o Reconhecimento de Sinais de
Trânsito com Limitador de Velocidade Adaptativo no Drive Pack,
e ainda:

Monitor da Condição do Condutor: deteta quando começa
a sentir-se cansado e emite um aviso indicando que necessita
de fazer uma pausa.
Monitor de Ângulo Morto: alerta o condutor para a presença
ou aproximação de veículos no seu ângulo morto. Quando é
detetado um veículo, acende-se uma pequena luz de aviso
no espelho correspondente. Se acionar o pisca na direção
do obstáculo, a luz de aviso pisca para avisar sobre
o possível perigo.
Reconhecimento de Sinais de Trânsito: mantém o condutor
informado e atento na estrada, apresentando os limites
de velocidade e sinais de proibição de ultrapassagem no
painel de instrumentos, onde poderão ser facilmente vistos.
Quando ativado, o Limitador Adaptativo de Velocidade utiliza
a informação do Reconhecimento de Sinais de Trânsito para
ajustar a velocidade do seu veículo em conformidade.
Limitador de Velocidade Adaptativo: utiliza informação do
sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito para ajustar
automaticamente o limite de velocidade. Se o sistema detetar
que o veículo se encontra acima do limite de velocidade, como,
por exemplo, ao programar um limite inferior, o acelerador será
desativado, permitindo que o veículo diminua a velocidade
até ao limite. O condutor também pode aplicar os travões para
atingir este limite mais rapidamente.

Assistência à Manutenção da Faixa: deteta quando o seu veículo
se desvia inadvertidamente da sua faixa e aplica suavemente um
binário corretivo no volante, encorajando-o a direcionar o seu
veículo para a faixa.
Assistência nos Ângulos Mortos: ajuda-o a mudar de faixa
de forma mais segura, acendendo uma pequena luz de aviso
no espelho exterior, se o seu veículo detetar outro veículo no
ângulo morto. A correção de direção adicional incentiva-o a
desviar o veículo se for detetada uma potencial colisão.

Reconhecimento de Sinais de Trânsito com Limitador de Velocidade Adaptativo

Controlo de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo:
consulte a descrição na página anterior.
Travagem de Emergência a Alta Velocidade:
consulte a descrição na página anterior.

Assistência nos Ângulos Mortos
*Característica associada.
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FUNCIONALIDADES PARA O ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO SEM PROBLEMAS
O Range Rover Sport disponibiliza as tecnologias mais avançadas para proporcionar soluções
de estacionamento fáceis e intuitivas. Em marcha-atrás, a estacionar em paralelo, ou a entrar ou sair
de lugares de espaço reduzido, estas funcionalidades tornam a vida mais fácil. Disponíveis de série,
como opção ou integradas num pack opcional.

CARACTERÍSTICAS DE
ESTACIONAMENTO DE SÉRIE

CARACTERÍSTICAS DE
ESTACIONAMENTO OPCIONAIS

Sensores de Estacionamento Dianteiros e Traseiros: contribuem
para a tornar as manobras ainda mais fáceis. Ao selecionar
a marcha-atrás ou ativando-os manualmente, os sensores
incorporados nos para-choques dianteiro e traseiro são ativados.
Durante as manobras de estacionamento, o Ecrã Táctil e os avisos
sonoros indicam a proximidade aos obstáculos.

Sistema Câmara Surround 360°*: dispõe de quatro câmaras
digitais discretamente posicionadas em redor do veículo,
proporcionando uma panorâmica superior de 360° no Ecrã Táctil.
Com a capacidade de apresentar várias panorâmicas diferentes
em simultâneo, este sistema contribui para a realização de várias
manobras, desde o estacionamento junto a um passeio até à
entrada ou saída de lugares de espaço reduzido e cruzamentos.

Câmara Traseira: disponibiliza uma visibilidade melhorada
em marcha-atrás. As linhas estáticas que representam o perímetro
exterior do veículo e a trajetória prevista sobrepõem-se à imagem
da traseira, tornando o estacionamento em lugares de espaço
reduzido tão fácil quanto possível. Este valioso sistema auxiliar
de estacionamento auxilia também as manobras de reboque
de um atrelado.

Sensores de Estacionamento Dianteiros e Traseiros

Sistema de Câmaras Surround de 360°
*Característica associada.
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PARK PACKS

PARK PACK OPCIONAL

PARK PRO PACK OPCIONAL

O Park Pack opcional auxilia o condutor nas manobras em lugares
de espaço reduzido e em ambientes urbanos. Inclui:

O Park Pro Pack opcional permite-lhe estacionar e manobrar
com segurança ao entrar e sair de lugares de espaço reduzido
e ao entrar na faixa de rodagem, quando a visibilidade se
encontra obstruída por edifícios ou outros veículos. Inclui o
Sistema de Estacionamento 360°, Monitor de Veículos Traseiro
e Monitor de Saída Segura do Park Pack, e ainda o Park Assist.

Sistema de Estacionamento 360°: proporciona confiança total
nas manobras em lugares de espaço reduzido. Os sensores
posicionados em redor do veículo são automaticamente
ativados quando a Marcha-Atrás é selecionada, ou podem
ser manualmente ativados, sendo apresentado um gráfico no
Ecrã Táctil com uma panorâmica do veículo. Durante as manobras
de estacionamento, o Ecrã Táctil e os avisos sonoros indicam
a proximidade aos obstáculos.
Monitor de Veículos Traseiro: avisa o condutor da presença
de veículos, peões ou outros perigos que se aproximem
de qualquer lado. É especialmente útil ao sair de um lugar
de estacionamento em marcha-atrás.

Park Assist: torna o estacionamento mais fácil do que nunca
ao detetar automaticamente os lugares de estacionamento
disponíveis e ao oferecer-se para estacionar por si.
Quando selecionar a função, o veículo completa a manobra
de estacionamento automaticamente, enquanto o condutor
apenas permanece sentado e atento ao que o rodeia.
Sistema de Estacionamento 360°

Monitor de Saída Segura: auxilia os passageiros a manteremse seguros quando saem do veículo, apresentando um aviso
iluminado na porta se for detetada a aproximação de um
perigo, como veículos e ciclistas.

Park Assist
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ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR

DRIVER ASSIST PACK
A opção Driver Assist Pack* disponibiliza uma gama abrangente de sistemas de assistência ao
condutor, incluindo as funcionalidades incorporadas no Drive Pro Pack (consulte a página 36),
no Park Pro Pack (consulte a página 38) e na Câmara Surround 360°. Inclui também o novo Controlo
de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo com Assistência à Direção. Esta tecnologia mais recente
torna a condução em autoestrada e em situações de trânsito intenso ainda mais fácil e confortável.
Consegue-o auxiliando suavemente a aceleração e a travagem, para manter uma distância
programada aos veículos da frente. Intervenções moderadas na direção asseguram a redução
do esforço físico necessário para manter uma posição central do veículo na faixa.

RADAR DIANTEIRO

CÂMARA DIANTEIRA

*Característica associada.
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DESIGN SUSTENTÁVEL
A Land Rover está empenhada em produzir veículos que utilizem materiais mais sustentáveis,
produzam menos resíduos e utilizem menos recursos naturais, no âmbito da nossa abordagem
a um negócio sustentável. O processo de desenvolvimento do Range Rover Sport incluiu
uma avaliação completa do ciclo de vida e foi concebido para ser 85% reciclável/reutilizável
e 95% recuperável no final da sua vida útil.
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A nossa conceção inovadora permite a utilização de uma liga leve exclusiva na carroçaria do
veículo, composta por até 50% de alumínio reciclado com origem no nosso processo de produção
de circuito fechado, mantendo a qualidade e a performance com emissões inferiores de CO2
durante o ciclo de vida. A produção em circuito fechado significa que os desperdícios do processo
de estampagem da carroçaria são separados e novamente fundidos para criar chapa de alumínio
de qualidade no nosso fornecedor, que pode ser novamente utilizada para estampar painéis
de carroçaria, reduzindo assim a necessidade de utilização de alumínio primário.
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MODO ECO
O Modo ECO assegura que o veículo funciona de forma mais eficiente e económica, utilizando
software para implementar uma variedade de ações desde atenuar a resposta às solicitações no
pedal do acelerador e passagens de caixa, a reajustar o aquecimento, ventilação e ar condicionado
no modo Auto e desligar os espelhos aquecidos.

TECNOLOGIAS DE EMISSÕES REDUZIDAS DE CO2

Os conjuntos motor/transmissão do Range Rover Sport incorporam uma gama variada de
tecnologias de emissões reduzidas de CO2. O nosso sistema Stop/Start inteligente foi concebido
para melhorar o consumo de combustível e reduzir as emissões. O nosso Veículo Elétrico Híbrido
Plug-in (PHEV) mais recente assegura uma performance e uma eficiência ideais.

CENTRO DE PRODUÇÃO DE MOTORES
O Centro de Produção de Motores da Jaguar Land Rover, o local onde os nossos motores
Ingenium são produzidos, foi construído em conformidade com os padrões ambientais mais
exigentes (BREEAM Excellent) e dispõe de uma das maiores instalações de painéis solares no
telhado no Reino Unido. Com mais de 22.600 painéis individuais com capacidade para produzir
6,2 MW, os painéis conseguem satisfazer até 30% das necessidades energéticas das instalações.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO
Com uma presença em estrada imponente e poderosa, o Range Rover Sport proporciona um grau
de proteção elevado. A sua carroçaria monobloco integralmente em alumínio torna-o um dos veículos
mais robustos do seu género. A utilização de alumínio de elevada robustez na estrutura da carroçaria
assegura intrusão mínima na célula de resistência em caso de colisão. A Posição de Condução
Desportiva Elevada proporciona uma visibilidade maximizada em todas as condições. Pode ver
a estrada de forma mais ampla e ser facilmente visto por outros utilizadores da estrada, o que lhe
irá proporcionar uma sensação de maior segurança e confiança.
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Foi também concebido para incorporar uma gama abrangente de funcionalidades
de série que se destinam não apenas a proteger o condutor e os seus passageiros,
como também a auxiliar ativamente na prevenção de acidentes:
Controlo Dinâmico de Estabilidade (DSC): monitoriza o comportamento dinâmico
do Range Rover Sport, intervindo para maximizar a estabilidade do veículo. O sistema
DSC reduz o binário do motor e aplica força de travagem às rodas apropriadas para
corrigir a trajetória do veículo, atenuando a subviragem ou sobreviragem.
Sistema de Travagem Antibloqueio (ABS): permite que o veículo mantenha a aderência
ao piso durante a travagem, impedindo o bloqueio das rodas, mantendo a capacidade
de direção do veículo. Este sistema contribui para reduzir a distância de travagem.
Distribuição Eletrónica da Força de Travagem (EBD): ajusta automaticamente a
força de travagem em cada eixo para minimizar a distância de travagem, mantendo
a estabilidade e a capacidade de direção do veículo.

Controlo de Estabilidade da Inclinação (RSC): foi integrado no DSC para reduzir
a possibilidade de capotamento, proporcionando agilidade e capacidade para contornar
obstáculos. Monitoriza o movimento do veículo e as forças em curva para detetar qualquer
potencial risco de capotamento. Quando um risco é detetado, a travagem é aplicada
à roda dianteira exterior para reduzir as forças que contribuem para o capotamento.
Travagem Assistida de Emergência (EBA): deteta quando o condutor aplica os travões
rapidamente, mas sem a força necessária para maximizar a performance de paragem.
De seguida, o sistema aumenta a pressão de travagem através da bomba do ABS para
assegurar que para a tempo.
Luzes de Travagem de Emergência: auxiliam a reduzir o risco de colisão, o sistema
de Sinal de Travagem de Emergência ativa automaticamente as luzes de emergência
durante uma travagem de emergência.

Controlo de Tração Eletrónico (ETC): otimiza a tração e a estabilidade através do controlo
da patinagem das rodas. O sistema ETC reduz o binário para a roda que está a patinar e,
de seguida, aplica força de travagem à roda, se necessário.
Controlo de Travagem em Curva (CBC): ajusta automaticamente a força de travagem em
cada roda quando os travões do veículo são acionados em curva e o limite de aderência
é atingido. Nestas situações, o sistema evita que as rodas do veículo bloqueiem e percam
tração, através da variação da força de travagem aplicada a cada roda.
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Para maior segurança para toda a família, foram incorporados dois pontos ISOFIX para cadeiras
de criança/bebé em cada lado dos bancos traseiros e os pré-tensores dos cintos de segurança
proporcionam proteção adicional, o que, em caso de embate frontal, reduz o movimento para
a frente. Para proporcionar segurança adicional, foi incorporado um sistema completo de airbags,
incluindo airbags para o condutor e passageiro, airbags laterais de cortina e tórax.

AIRBAGS

CÉLULA DE
SEGURANÇA
EM ALUMÍNIO

PONTOS ISOFIX
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TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO
O Range Rover Sport incorpora iluminação exterior totalmente em LED com
características de série, nas quais se incluem Luzes Diurnas Signature dianteiras,
faróis automáticos e lavagem de faróis. As luzes LED foram concebidas para
durar a vida útil do veículo e são mais eficientes em termos de consumo de
energia. Além disso, a qualidade da luz produzida aproxima-se à da luz do dia,
tornando a condução noturna menos cansativa.
Uma gama de funcionalidades de assistência ao feixe proporciona a máxima
luminosidade, reduzindo simultaneamente o impacto nos outros utilizadores
da estrada. Os faróis LED Premium de série podem ser maximizados com
Máximos Automáticos opcionais, uma funcionalidade que que liga os máximos
e os desliga quando são detetados outros utilizadores da estrada.
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Os faróis LED Matrix1 e os faróis LED Pixel incluem ambos um Sistema de Faróis Adaptativos (AFS)
e permitem também o Feixe de Condução Avançado (ADB). O AFS otimiza o feixe de iluminação
para diferentes condições de condução - cidade, fora de cidade, autoestrada e em condições
de mau tempo - enquanto o ADB lhe permite utilizar os máximos e os médios em simultâneo.
Ao dividir o feixe de máximos em faixas verticais, os faróis em LED Matrix conseguem criar até
quatro sombras verticais com maior definição em frente do veículo que circule em sentido contrário
para evitar o encadeamento, sem ter de selecionar os médios e perder capacidade de iluminação.
Os faróis LED Matrix incluem também Piscas Dianteiros e Traseiros Animados que se iluminam
com um padrão de varrimento distinto.
Os faróis LED Pixel2, com quase três vezes mais LED do que os faróis Matrix, disponibilizam a nossa
tecnologia de faróis mais avançada e tiram partido da capacidade do ADB para assegurar máxima
iluminação. Ao dividir o padrão de feixe de máximos na vertical e horizontal, permitem até quatro
sombras de alta definição para evitar o encandeamento de vários veículos à sua frente. Esta opção
de faróis inclui Luzes de Curva que funcionam a velocidades superiores para direcionar o padrão
do feixe de máximos conforme o ângulo da direção.
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Os faróis LED Pixel Laser2 foram criados com base na opção de faróis em LED Pixel com a adição
de tecnologia laser. O laser de longo alcance proporciona cinco vezes mais luz do que as luzes
LED convencionais e é particularmente útil para períodos de condução longos em estradas pouco
sinuosas. Estes faróis são acionados acima de 80 km/h e quando não são detetadas outras luzes
externas, para uma visibilidade nítida a mais de meio quilómetro.
A atenuação adicional da intensidade da luz emitida contra os sinais de trânsito, uma
funcionalidade disponibilizada de série com faróis Matrix, desliga os LED que, de outra forma,
iluminariam os sinais de trânsito, provocando encandeamento. Por outro lado, a tecnologia
do Modo Viagem ajusta os padrões do feixe da AFS em função do lado da estrada em que
está a conduzir (para, por exemplo, conduzir noutro país).
Equipamento opcional. 2Equipamento opcional. Depende do modelo.
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ALTURA DE ACESSO AUTOMÁTICA
O Range Rover Sport dispõe da versatilidade para satisfazer todas as suas necessidades, enquanto
os níveis exemplares de conforto são complementados por uma gama de funcionalidades inovadoras
que contribuem para a conveniência, sofisticação e facilidade de todas as viagens.
A Altura de Acesso Automática, integrada na suspensão pneumática eletrónica, permite-lhe entrar
e sair do veículo com maior facilidade e elegância, já que, quando ativada, esta funcionalidade baixa
o veículo em até 50 mm quando o veículo é imobilizado e a porta é aberta. O Monitor de Saída
Segura* opcional proporciona um alerta para os passageiros dos bancos traseiros antes de estes
saírem do veículo para impedir a abertura das portas quando se aproximam obstáculos. O veículo
encontra-se também disponível com a opção de Fecho de Portas Suave que proporciona o fecho
elétrico das portas dianteiras e traseiras.
*Característica associada.

ALTURA DE ACESSO AUTOMÁTICA 50 MM
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CLIMATIZAÇÃO INTERIOR
Para evitar o sobreaquecimento do habitáculo quando exposto ao sol
e minimizar as exigências do ar condicionado, a cortina automática1
é fechada automaticamente depois de os passageiros saírem e de
as portas serem trancadas. Quando o veículo é novamente aberto,
a cortina regressa à posição anterior ao fecho automático.
O Ar Condicionado Automático de Quatro Zonas opcional contribui
para tornar a vida mais confortável para todos, utilizando uma unidade
de aquecimento e ar condicionado traseira totalmente independente
para assegurar que todos os passageiros usufruem de conforto ideal.

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DO AR
DO HABITÁCULO COM FILTRO PM2,52
Quando ativa o botão PURIFY no seu veículo, o nosso filtro especialmente
concebido atrai e recolhe partículas finas do exterior do veículo, como PM2,5,
e alergénios suspensos no ar, como pó e pólen. O sistema limpa o ar no
habitáculo, reduzindo a exposição dos ocupantes do veículo aos poluentes.
A tecnologia de ionização nanoe™ aumenta o bem-estar do condutor e dos
passageiros. Funciona através da ionização das partículas no ar, que são
atraídas e neutralizam os contaminantes do ar.

Característica associada. 2Equipamento opcional.
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BAGAGEIRA
O Range Rover Sport dispõe de uma bagageira generosa com 703 litros disponíveis ou até
1.607 litros com os bancos traseiros rebatidos. Todos os modelos dispõem de uma segunda
fila de bancos 60:40 de série, com abertura opcional para objetos longos (ideal para esquis,
por exemplo).

5 LUGARES
VDA 1
573
LITROS

LÍQUIDO 2
703
LITROS

4 LUGARES
V DA 1
909
LITROS

3 LUGARES

LÍQUIDO 2
1.065
LITROS

VDA 1
1.077
LITROS

LÍQUIDO 2
1.245
LITROS

2 LUGARES
VDA 1
1.413
LITROS

LÍQUIDO 2
1.607
LITROS

Volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).
Volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido.

1
2
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NEGÓCIOS – POTÊNCIA E ESPAÇO
Com um interior flexível e contemporâneo, o Range Rover Sport foi concebido para maximizar as
suas atividades comerciais. Com uma tomada doméstica opcional e quatro fichas USB em todo o
habitáculo, é possível carregar vários dispositivos eletrónicos em viagem. O habitáculo permanece
organizado com mais espaço de arrumação, desde um local específico para smartphones ao
porta‑luvas superior e aos compartimentos de arrumação fundos.
O compartimento frigorífico na consola central dianteira permite-lhe usufruir de bebidas frescas
sempre que quiser. Tem capacidade para até quatro garrafas de 500 ml e mantém uma temperatura
de 5 °C, com a possibilidade de atingir -5 °C durante períodos curtos para proporcionar arrefecimento
rápido. Uma luz na moldura indica quando foi ligado.
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LAZER – ACTIVITY KEY

TAMPA DA BAGAGEIRA

Com a Activity Key opcional, pode desfrutar das suas atividades preferidas e manter a chave do
seu veículo segura no habitáculo. Para maior conveniência, pode transportar a Activity Key no pulso.
A bracelete robusta e à prova de água permite-lhe participar em várias atividades, do ciclismo
à natação. Basta posicionar a Activity Key na tampa da bagageira (atrás da letra R no anagrama
Range Rover) para trancar ou destrancar o veículo e desativar ou reativar a chave convencional.

O acesso ao compartimento traseiro é agora mais prático do que nunca. O Ajuste da Altura Traseira
reduz a altura da suspensão traseira em até 50 mm quando a tampa da bagageira é aberta. Isto cria
um ângulo de rampa traseiro mais natural, com a traseira rebaixada, melhorando a acessibilidade
à bagageira e a facilidade de carga. A opção de tampa da bagageira acionada por gestos permite
abrir e fechar a tampa da bagageira a partir do passeio, sem ser necessário tocar no veículo ou
no comando da chave. E, dado que o sistema é compatível com soluções de reboque opcionais,
poderá facilmente lidar com situações exigentes.
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REBOQUE

AJUSTE DA ALTURA TRASEIRA

Com uma capacidade de reboque de até 2.500 kg e equipado com tecnologias específicas,
o Range Rover Sport pode realizar as tarefas mais exigentes.

O Ajuste da Altura Traseira permite utilizar os interruptores na bagageira ou na chave para reduzir
a altura da suspensão traseira em até 50 mm – útil para carregar ou descarregar itens pesados,
ou engatar, desengatar ou carregar um atrelado.

ASSISTÊNCIA AO ENGATE DO REBOQUE
A Assistência ao Engate do Reboque torna mais fácil a manobra de engate de um atrelado ao
veículo, auxiliando o condutor a visualizar o processo de engate. A trajetória prevista da bola
de reboque do veículo em direção à barra de reboque do atrelado é apresentada no Ecrã Táctil.
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ASSISTÊNCIA À ESTABILIDADE DO ATRELADO

ASSISTÊNCIA AVANÇADA AO REBOQUE

A Assistência à Estabilidade do Atrelado (TSA) proporciona maior estabilidade em reboque.
Caso o sistema TSA detete a ocorrência de oscilações perigosas do atrelado, pode auxiliar
a recuperar o controlo através da redução gradual da velocidade do Range Rover Sport
reduzindo a potência do motor e aplicando os travões individualmente em cada lado
do veículo, para controlar a oscilação.

A Assistência Avançada ao Reboque* permite-lhe controlar a direção do atrelado em marcha-atrás,
utilizando o controlo rotativo do Terrain Response 2. O sistema controla a direção do veículo para
proporcionar a trajetória pretendida do atrelado.
*Característica associada.

ASSISTÊNCIA AO REBOQUE*
A Assistência ao Reboque auxilia nas manobras em marcha-atrás através da previsão da trajetória
do atrelado. O sistema apresenta a trajetória prevista do veículo e do atrelado como linhas de
trajetória coloridas no Ecrã Táctil. Para obter orientações precisas, poderá até selecionar a largura
do seu atrelado.
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ACESSÓRIOS LAND ROVER

CONFIGURE O SEU

Os acessórios Land Rover podem ser adquiridos através do Concessionário Land Rover e adicionados
em qualquer momento durante da vida útil do veículo, não apenas quando é novo. Todos os
acessóriosLand Rover são concebidos, testados e produzidos com base nos critérios exigentes
utilizados no equipamento original do seu veículo. Para informação mais detalhada e para consultar
uma lista completa dos acessórios, visite https://accessories.landrover.com/pt/pt/. Pode também
adicionar acessórios ao configurar o seu Range Rover Sport em landrover.pt
Veículo apresentado: Autobiography Dynamic em Firenze Red com equipamento opcional.
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DESIGN EXTERIOR

DESIGN INTERIOR

Degraus Laterais Automáticos1 – Estes degraus práticos e inteligentes tornam mais fácil o acesso
ao habitáculo. Incorporados sob as embaladeiras, os degraus laterais são automaticamente
acionados assim que uma porta é aberta ou através do comando da chave. Os degraus laterais
detetam obstruções. Incorporam acabamento em aço inoxidável com a marca Range Rover
gravada a laser.

Capas dos Pedais Sport – Capas de pedais alternativas para maximizar o design interior
com um acabamento Bright. São produzidas em Aço Inoxidável Polido e Gravado,
e apresentam fixações ocultas para um acabamento elegante.

Degraus Laterais Fixos1 – Com tapete em borracha e friso em aço inoxidável escovado, os degraus
laterais fixos tornam mais fácil o acesso ao habitáculo e ao tejadilho. Com a marca Range Rover
em relevo, acabamento do friso exterior em alumínio Bright anodizado.
Proteção Inferior Dianteira/Traseira2 – A proteção inferior inspirada na condução todo-o-terreno,
em aço inoxidável, incorpora um acabamento premium Bright Polished na dianteira ou na
traseira do veículo.

Proteções das Embaladeiras Iluminadas – Proteções das embaladeiras iluminadas com
anagrama Range Rover e iluminação aureolar. As proteções das embaladeiras traseiras
incluem apenas iluminação aureolar.
Proteções das Embaladeiras Iluminadas – As proteções das embaladeiras iluminadas
e personalizadas permitem-lhe selecionar uma mensagem personalizada, utilizando
um conjunto aprovado de tipos de letra/estilos, que será realçada através de uma
iluminação branca quando as portas dianteiras são abertas.
Patilhas de Seleção de Velocidades3 – Complete o design e a sensação do seu volante
com patilhas premium em alumínio. Patilhas de seleção de velocidades polidas, anodizadas
e escovadas manualmente para uma resistência excecional ao desgaste com acabamento
premium, disponíveis em Silver ou Red.
A instalação de degraus laterais poderá afetar as capacidades fora de estrada do veículo. 2Proteção Inferior Traseira não
disponível para veículos equipados com reboque. 3Exige função de patilhas de seleção de velocidades no veículo de base.
1
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CARGA
Porta-Bicicletas na Barra de Reboque1 – O Porta-Bicicletas na Barra de Reboque incorpora
um mecanismo de montagem na barra de reboque para instalação/remoção rápida com uma
mão e pode ser afastado do veículo, utilizando um pedal, para permitir acesso fácil à tampa
da bagageira. Capacidade de carga de 40 kg para 2 bicicletas e 51 kg para 3 bicicletas.

Suporte Aqua Sports2 – Transporta uma prancha de windsurf, uma canoa ou um caiaque.
Inclui suporte multifunções com fechadura para o transporte de remos ou pagaias. Pode ser
inclinado para facilitar o acesso. Inclui cintas com tranca e apoios em borracha para assegurar
uma distribuição de peso ideal, protegendo o caiaque contra danos. Capacidade de carga 45 kg.

Caixa de Carga Sport2 – A elegante caixa de tejadilho de design aerodinâmico com acabamento
Gloss Black pode ser montada em qualquer lado do veículo para abertura a partir do passeio
e incorpora tranca de segurança.

Suporte para Esquis/Pranchas de Snowboard2 – Transporta quatro pares de esquis ou duas
pranchas de snowboard e incorpora barras deslizantes para um carregamento fácil, podendo
ser trancado para efeitos de segurança. Capacidade de carga de 36 kg.

Porta-Bicicletas no Tejadilho2 3 – Porta-bicicletas com tranca montado no tejadilho, concebida
para transportar uma única bicicleta de até 20 kg.
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Exige engate de reboque de 50 mm e ligações elétricas de reboque de 13 pinos para instalação. A proteção térmica é também
necessária para a instalação. 2São necessárias barras de tejadilho e barras transversais para todos os acessórios de tejadilho
da Land Rover. 3As barras de tejadilho e as barras transversais têm capacidade para dois porta-bicicletas.
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FUNÇÃO E TECNOLOGIA
Caixa Refrigerada/Aquecida no Apoio de Braço Central – Compartimento para refrigeração
e aquecimento de comida e bebidas que funciona como apoio de braço central traseiro. Com uma
tampa revestida a couro, é fixado através do cinto de segurança central e alimentado pela tomada
auxiliar. Ideal para viagens longas com a família.
Sistema Click and Go* – A gama Click and Go é um sistema multifunções para as costas dos bancos,
para os passageiros da segunda fila. A versátil Base Click and Go é fixada entre os suportes do
apoio de cabeça e permite adicionar ainda mais componentes para colocar tablets, sacos, camisas
ou casacos. Os componentes são vendidos separadamente. A base pode ser facilmente removida
quando não estiver a ser utilizada.
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Suporte para Copos para Carregamento de Telemóvel Sem Fios – O suporte para copos com
carregamento de telemóvel sem fios foi concebido para o carregamento utilizando o espaço
do suporte para copos na consola central. O suporte pode acomodar telemóveis de diferentes
tamanhos em segurança. O carregador apresenta uma luz LED para indicar que está a carregar
e apaga-se quando termina. Adequado para telemóveis de até 72 mm de largura.
*Não disponível em veículos equipados com Sistema Multimédia Traseiro.
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PRODUTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

PROTEÇÃO INTERIOR

Pet Transportation Pack – Uma opção prática para proporcionar um ambiente confortável
para transportar animais de estimação, podendo ser instalada ou retirada rapidamente
quando necessário. Combina a transportadora dobrável para animais de estimação, uma
taça de água antiderramamento e o tapete de borracha da bagageira. A solução perfeita
para proprietários que transportam regularmente cães ou outros animais de estimação
na bagageira do veículo.

Tapetes de Borracha – LHD – Os tapetes dianteiros e traseiros em borracha ajudam
a proteger da sujidade. Incorporam um anagrama Range Rover em acabamento
metálico Bright e cantos metálicos duradouros.

Pet Care and Access Pack – Esta opção facilita o transporte de animais de estimação,
assegurando que tudo o que é necessário para que viajem com conforto está acessível.
Combina a divisória da bagagem de altura completa, a rampa de acesso para animais
de estimação e o sistema portátil de lavagem.

Tapete de Borracha da Bagageira – Tapete em borracha à prova de água com a marca
Range Rover que contribui para a proteção da alcatifa da bagageira contra a sujidade.
Divisória da Bagagem – Altura Completa – Concebida para proteger os ocupantes
do veículo do deslocamento da bagagem. Após a instalação inicial no concessionário,
a divisória da bagageira pode ser removida com uma ferramenta de instalação adequada.

Pet Loadspace Protection Pack – Concebido para proporcionar proteção e limpeza fácil
da bagageira quando pisada por patas molhadas e enlameadas. Combina a divisória da
bagagem de altura completa e uma taça de água antiderramamento.
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SELECIONE O SEU MODELO

EXPLORE ESTE MODELO

RANGE ROVER SPORT SE
Inclui faróis de nevoeiro dianteiros e um interior maximizado
com bancos dianteiros com 14 ajustes elétricos.
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RANGE ROVER SPORT HSE

EXPLORE ESTE MODELO

Os faróis LED Matrix maximizam o exterior do veículo, enquanto
o interior incorpora bancos em couro Windsor perfurado.
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RANGE ROVER SPORT HSE SILVER

EXPLORE ESTE MODELO

Sofisticado e funcional, o HSE Silver personifica todas as qualidades
que tornaram o Range Rover Sport tão reconhecido. Este é um veículo
verdadeiramente entusiasmante.
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RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC

EXPLORE ESTE MODELO

Os detalhes exteriores Shadow Atlas maximizam o design
dinâmico, enquanto o interior incorpora bancos em couro
Windsor perfurado.
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RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC STEALTH

EXPLORE ESTE MODELO

Das jantes Black e pormenores de design exterior ao interior Ebony e habitáculo
centrado no condutor, o HSE Dynamic Stealth é uma expressão singular de
individualidade. Com a sua presença em estrada poderosa, foi concebido para
se destacar dos outros veículos.
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RANGE ROVER SPORT
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

EXPLORE ESTE MODELO

Com detalhes exteriores em Narvik Black, tejadilho contrastante
Black e bancos em couro Semianilina Autobiography, este veículo
faz jus ao seu nome.
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COLEÇÃO RANGE ROVER
A nossa coleção exclusiva de acessórios foi inspirada nos nossos veículos e concebida num estilo
genuinamente britânico.
Bolsa de ombro Range Rover em couro – Estilo, simplicidade e sofisticação. Destaque-se entre
a multidão com esta bolsa em couro de fibras cruzadas em Deep Garnet. Incorpora forro
com impressão em forme de chevron e um bolso interior de acesso fácil. Um design discreto,
mas inconfundível.
Porta-chaves redondo Range Rover – Concebido em aço fresado, este porta-chaves inconfundível
é inspirado no botão rotativo dos Range Rover. Com acabamento em níquel preto e anagrama da
marca gravado em baixo relevo no exterior do anel.
Guarda-chuva Range Rover – O seu abrigo em todas as ocasiões. Este guarda-chuva Range Rover,
testado contra o vento, incorpora um punho revestido em couro preto com o nome Range Rover
gravado em baixo relevo, abertura automática por mola e pano em poli-algodão.
Botões de punho Range Rover – Um par requintado 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 nome da marca gravado em baixo relevo.
Carteira de couro Range Rover – Uma elegante carteira de couro de fibras cruzadas em Deep Garnet
com impressão em forma de chevron no forro. Apresenta um botão rotativo Range Rover como
detalhe, e o anagrama da marca no interior.
Óculos de sol Range Rover – Óculos de sol prateados estilo aviador. Criados a partir de uma única
chapa de beta-titânio japonês, com lentes polarizadas NXT®, que proporcionam o que há de
melhor em proteção e nitidez de cores. Encontram-se disponíveis outros estilos.

EXPLORE A COLEÇÃO

DESIGN

PERFORMANCE

CAPACIDADE

TECNOLOGIA

SEGURANÇA

VERSATILIDADE

PERSONALIZAÇÃO

O MUNDO LAND ROVER
O seu Land Rover foi concebido para o ajudar a tirar o máximo partido do mundo à sua volta. Agora, pode ir a locais aos quais
os outros simplesmente não conseguem aceder, com um estilo incomparável. Com um veículo da Special Vehicle Operations,
essa sensação de individualidade pode ser elevada a outro patamar. Para celebrar o estilo de vida Land Rover, criámos inúmeras
experiências, publicações e a Land Rover Lifestyle Collection. Existe um mundo por explorar. Saia de casa e desfrute dele.

MARQUE UMA EXPERIÊNCIA
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COLEÇÃO LAND ROVER

TECNOLOGIA

LAND ROVER ADVENTURE TRAVEL
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CONFIGURE O SEU

ENCONTRE UM CONCESSIONÁRIO

COMPARE OS NOSSOS VEÍCULOS

NÓS LIGAMOS-LHE

Utilize o configurador para criar o Range Rover Sport
perfeito para si.

Encontre um Concessionário Land Rover perto de si.

Selecione até três veículos Land Rover e compare-os lado a lado.

Introduza o seus dados e entraremos em contacto consigo.

A SUA TRANQUILIDADE
SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

DESIGN

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM LAND ROVER
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LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
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FLEET & BUSINESS DA LAND ROVER
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Algumas características apresentadas nas imagens podem variar entre opcionais e de série para diferentes
anos modelo e, devido ao impacto da Covid-19, muitas das nossas imagens não foram atualizadas de forma
a refletir as especificações do ano modelo 2022. Consulte o configurador de veículos, e contacte o seu
Concessionário, para obter especificações detalhadas do ano modelo 2022. Não baseie uma encomenda
apenas nas imagens do site. 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.

atuais. Os Distribuidores e Concessionários não são agentes da Jaguar Land Rover Limited e não possuem
qualquer autoridade para vincular a Jaguar Land Rover Limited através de qualquer compromisso ou
representação expressa ou implícita.

NOTA IMPORTANTE: A Jaguar Land Rover Limited procura, constantemente, formas de melhorar
as especificações, o design e a produção dos seus veículos, peças e acessórios, e as alterações ocorrem
continuamente. Apesar de envidarmos todos os nossos esforços para apresentar especificações atualizadas,
esta brochura não deverá ser considerada um guia infalível para as especificações ou disponibilidades
atuais, nem constitui uma oferta de venda de nenhum veículo, peça ou acessório em particular.
Os Distribuidores e Concessionários não são agentes da Jaguar Land Rover Limited e não possuem
qualquer autoridade vinculativa através de qualquer compromisso ou representação expressa ou implícita.

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 possível fazê-lo
em segurança. 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.

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 efetivo. 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 obter informações sobre a disponibilidade de cores e especificações

A Land Rover recomenda exclusivamente Castrol EDGE Professional.
Android™ é uma marca registada da Google LLC.
Apple® é uma marca registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
Meridian™ é uma marca registada da Meridian Audio Ltd. Trifield™ e o dispositivo "three fields" é uma
marca registada da Trifield Productions Ltd.
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A informação e imagens apresentadas relacionadas com a tecnologia InControl, incluindo Ecrã Táctil,
ecrãs de aplicações ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controlo de versão e
outras alterações de sistema/visuais consoante as opções selecionadas.
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Jaguar Land Rover Portugal
Veículos e Peças, Lda
Rua do Polo Sul, n.º 2–3.º B-3,
Parque das Nações, 1990‑273
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©Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020.
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RANGE ROVER SPORT
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2021

MOTORES

PHEV A GASOLINA
P400e
Automática
Tração Integral (AWD)
297 (404)/5.500*
640/1.500 – 4.000
1.997,3
4/4
4 em linha
83/92
9,5 +/-0.5

MOTOR
Caixa de Velocidades
Transmissão
Potência máxima kW (CV/rpm)
Binário máximo (Nm/rpm)
Cilindrada (cc)
N.º de cilindros/válvulas por cilindro
Disposição dos cilindros
Diâmetro/Curso (mm)
Relação de compressão (:1)
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – NEDC CORRELACIONADO**
Urbano
l/100 km
Consumo de combustível
Extraurbano
l/100 km
(NEDC Correlacionado)
Combinado
l/100 km
Urbano
g/km
Emissões de CO2
Extraurbano
g/km
(NEDC Correlacionado)
Combinado
g/km
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – WLTP†
Baixo
Médio
Teste de
Elevado
consumo WLTP
Muito Elevado
Combinado
Baixo
Médio
Teste de emissões
Elevado
de CO2 WLTP
Muito Elevado
Combinado

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

CLASSE A
–
–
3,4
–
–
72
–
–
–
–
3,2 – 3,9
–
–
–
–
72 – 87

4 Série – Não Disponível.
Classe A (jantes de 20"-22" com pneus para
todas as estações), Classe B (jantes de 19"
e jantes 22" no SVR com pneus para todas
as estações), Classe C (jantes de 21"-22" com
pneus de verão e jantes de 21" com pneus
para todas as estações no SVR).
*Quando combinado com o motor elétrico.
**Os valores disponibilizados correspondem
aos NEDC2 calculados a partir de testes
WLTP 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,
e jantes e acessórios instalados. Os NEDC2 são
valores calculados utilizando uma fórmula do
governo a partir de valores WLTP, equivalentes
ao que teriam sido de acordo com o antigo
teste de NEDC. O tratamento fiscal correto
poderá então ser aplicado.
†
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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – continuação
Capacidade do depósito de combustível – útil (litros)
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/
Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF)
Autonomia do EV – Classe A – Combinado (NEDC2*) km
Autonomia do EV – TEL – Combinado (WLTP**)
km
PERFORMANCE
Aceleração 0-100 km/h (seg.)
Velocidade máxima (km/h)
DADOS DO MOTOR ELÉTRICO
Potência Máxima kW (CV)
Binário Máximo (Nm)
TRAVÕES
Dianteiros tipo
Dianteiros diâmetro (mm)
Traseiros tipo
Traseiros diâmetro (mm)
Travão de Estacionamento

PHEV A GASOLINA
P400e
91
4
48
41
6,3
220
105 (143)
275
Discos ventilados
380
Discos ventilados
365
Integrado na pinça de travão

PESOS (kg)†
Peso em vazio (EU)††
Peso em vazio (DIN)‡
Peso bruto do veículo

2.539
2.464
3.200

REBOQUE (kg)
Atrelado sem travões
Peso máximo rebocável
Peso máximo na ponta da lança
Peso máximo do conjunto

750
2.500
100
5.700

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

100

4 Série – Não Disponível.
*Os valores disponibilizados correspondem
aos NEDC2 calculados a partir de testes
WLTP 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, e jantes e acessórios instalados. Os
NEDC2 são valores calculados utilizando uma
fórmula do governo a partir de valores WLTP,
equivalentes ao que teriam sido de acordo
com o antigo teste de NEDC. O tratamento
fiscal correto poderá então ser aplicado.
**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.
†
Os pesos correspondem a veículos com
especificações de série. Os acessórios
opcionais aumentam o peso.
††
Inclui um condutor de 75 kg, todos os
fluidos atestados e 90% de combustível.
‡
Inclui todos os fluidos atestados e 90%
de combustível.

DIMENSÕES E CAPACIDADES
ALTURA AO SOLO DE SÉRIE
Com barras de tejadilho 1.780 mm
Com antena no tejadilho 1.803 mm
Com tejadilho panorâmico aberto 1.817 mm
A definição do modo de acesso da suspensão
pneumática reduz as medidas acima em 50 mm
ALTURA INTERIOR
Altura máxima dianteira com tejadilho panorâmico 984 mm
Altura interior traseira 991 mm
ESPAÇO PARA PERNAS
Espaço máximo para pernas dianteiro 1.004 mm
Espaço máximo para pernas traseiro 940 mm

Largura 2.073 mm com espelhos recolhidos
Largura 2.220 mm com espelhos na posição normal

ALTURA AO SOLO
Altura fora de estrada 278 mm
Altura ao solo de série 213 mm
DIÂMETRO DE VIRAGEM
Entre passeios 12,4 m
Entre muros 12,5 m
Voltas de extremo de extremo 2,7

Altura
1.803 mm

PASSAGEM A VAU
Passagem a vau máxima 850 mm

Via dianteira 1.692 mm

ALTURA DA BAGAGEIRA
Altura da bagageira (do piso ao solo) 837 mm
Altura da bagageira (do piso ao tejadilho) 790 mm
CAPACIDADE DA BAGAGEIRA*
Altura 837 mm, Largura 1.285 mm
Largura da bagageira entre cavas das rodas 1.116 mm
Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila
VDA* 1.413 litros, Líquido** 1.607 litros
Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila
VDA* 573 litros, Líquido** 703 litros

Comprimento atrás da segunda fila 1.024 mm

Largura da
bagageira
(máx.)
1.285 mm
A

B

C

A
Ângulo
de Ataque

B
Ângulo
de Rampa

C
Ângulo
de Saída

Fora de estrada†

33,0°

25,7°

30,0°

Padrão

26,0°

21,2°

26,2°

Altura ao solo

*VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método
Verband Der Automobilindustrie (200 mm x 50 mm x 100 mm).
**Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido.
†
Sem tampa do ponto de reboque.

Via traseira 1.686 mm

Nota: os valores podem variar para o modelo PHEV.
Algumas características apresentadas nas imagens podem variar entre
opcionais e de série para diferentes anos modelo e, devido ao impacto da
Covid-19, muitas das nossas imagens não foram atualizadas de forma a refletir
as especificações do ano modelo 2022. Consulte o configurador de veículos,
e contacte o seu Concessionário, para obter especificações detalhadas do
ano modelo 2022. Não baseie uma encomenda apenas nas imagens do site.
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.
Distância entre eixos 2.923 mm

Comprimento atrás da primeira fila 1.843 mm

Comprimento total 4.879 mm

