
O NOVO RANGE ROVER



Os verdadeiros líderes moldam a história. Sonham mais, se esforçam mais. 
Transformam possibilidades em realidade, criando legados que definem uma geração. 
O Range Rover é um líder. Como o primeiro SUV de luxo desse tipo, ajudou a transformar 
o mundo do automobilismo refinado. 50 anos depois, o Novo Range Rover se baseia 
nessa conquista incomparável. Com design atraente e os mais altos níveis de elegância, 
exclusividade e luxo, ele lidera pelo exemplo.
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O NOVO RANGE ROVER

DESIGN DISTINTO
O Range Rover representa o auge do luxo progressivo. As proporções são definidas 
pela graça estética, sofisticação e requinte. A natureza redutora do design é isenta 
de detalhes supérfluos, resultando em uma forma moderna, mas repleta de charme. 
O Range Rover mais cobiçado da história.

Os veículos mostrados são da linha global Land Rover. As especificações, os opcionais e a disponibilidade 
variam entre os mercados e devem ser verificados com a sua concessionária Land Rover local.



O NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO MONTE O SEU

PRESENÇA E PERFIL
Uma interpretação simples e moderna do perfil do Range Rover se integra 
perfeitamente em uma silhueta instantaneamente reconhecível. Onde quer 
que esteja, o mundo saberá o que você está dirigindo.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-5


O NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

*Item opcional.

MONTE O SEU

ESTATURA E ATITUDE
A imponente imagem do Range Rover transmite um caráter de presença 
incomparável e estatura suprema, contrastados por seus detalhes minimalistas 
e modernos. E, pela primeira vez no Range Rover, as rodas* de 23" aumentam 
as proporções consumadas do veículo e equilíbrio indiscutível.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-6


O NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO MONTE O SEU

REFINADO E ESSENCIAL
Um design único e distinto, definido por sua borda infinita, acentua a 
carroceria forte e lindamente esculpida do Range Rover. Elementos nivelados, 
superfícies expansivas refinadas, lanternas traseiras ocultas até serem 
acesas e detalhes precisos elevam a filosofia de design a novos níveis de 
envolvimento emocional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-7


O NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO MONTE O SEU

INTUITIVO E RELEVANTE
O Range Rover apresenta um interior moderno e sofisticado, sustentado por 
sua natureza minimalista impecável, materiais táteis e uma abordagem 
intuitiva para tecnologia relevante. Nenhum detalhe foi negligenciado. 
Nada é meramente demonstrativo.

O interior mostrado é o do Range Rover First Edition em Perlino/Perlino, com recursos opcionais instalados (dependendo do mercado).

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-8


O NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO MONTE O SEU

DETALHES E ESCOLHAS
Superfícies elegantes e refinadas e os melhores materiais criam um santuário de tranquilidade, 
combinando luxo e bem-estar. A escolha de tecidos técnicos sustentáveis e contemporâneos inclui 
uma combinação de tecido premium Ultrafabrics™ e Kvadrat™ nos assentos e acabamento da 
cabine pela primeira vez. Revestimentos de madeira natural e detalhes metálicos* são adotados 
com os mais altos níveis de precisão.

*De acordo com o modelo. O interior mostrado é o do Range Rover First Edition em Ebony/Ebony (dependendo do mercado).

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-9


O NOVO RANGE ROVER DESIGN DISTINTO

*De acordo com o modelo.

SV BESPOKE
Complemente a história incomparável do design de 
luxo do Range Rover com SV Bespoke. As opções de 
personalização de pintura incluem a Paleta Premium SV 
Bespoke e a Combinação com Amostra SV Bespoke. 
Uma variedade de rodas, materiais finos* e acabamentos* 
permitem que você projete o mais moderno Range Rover.

SAIBA MAIS



O NOVO RANGE ROVER

REQUINTE E LUXO
O Range Rover torna cada viagem um evento, combinando luxo contemporâneo com 
requinte incomparável. Aproxime-se do Range Rover para que as maçanetas das portas 
rentes à carroceria sejam ativadas. As Portas Elétricas Inteligentes* com fechamento 
por sucção definem o tom para uma experiência de viagem incomparável.

*Item opcional. Portas Elétricas disponíveis a partir da metade de 2022.



O NOVO RANGE ROVER REQUINTE E LUXO MONTE O SEU

1Meridian™ é uma marca registrada da Meridian™ Audio Ltd.  2De acordo com o modelo. Opcional. Veículo mostrado: Range Rover Autobiography na cor Caraway/Caraway, com opcionais instalados (conforme o mercado).

PAZ E TRANQUILIDADE
O novo Sistema de Som Surround Meridian™ Signature1 2 apresenta Cancelamento 
Ativo de Ruído de última geração, fornecido por meio de alto-falantes com apoio 
de cabeça mundialmente conhecidos para criar zonas silenciosas. Combinados com 
vidro laminado acústico, ajudam a criar um refúgio tranquilo do mundo exterior.



O NOVO RANGE ROVER REQUINTE E LUXO

1De acordo com o modelo.  2Pesquisa Texcell, realizada 
para 2020 e resultado fornecido pela Panasonic.

MONTE O SEU

COMODIDADE E BEM-ESTAR
O sistema de Purificação de Ar da Cabine Pro1 
do Range Rover possui filtragem de PM2.5. 
A tecnologia nanoe™ X neutraliza odores, 
bactérias, alérgenos e patógenos, incluindo 
o vírus SARS-COV-22. O sistema pode ser 
operado remotamente para ficar pronto 
antes mesmo da viagem. E o gerenciamento 
de CO2 melhora o bem-estar e o estado 
de alerta, monitorando os níveis dentro da 
cabine e refrescando o ar automaticamente 
quando necessário.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-12


O NOVO RANGE ROVER REQUINTE E LUXO MONTE O SEU

VERSÁTIL E CONVENIENTE
O Range Rover oferece mais flexibilidade para se 
adequar ao seu dia a dia e a ocasiões especiais. 
A Suíte de Eventos1 2 adiciona altofalantes e 
iluminação ao porta-malas, proporcionando 
ainda mais luxo para a tampa dividida da 
marca registrada. Além disso, a tampa interna1 
e o versátil piso do porta-malas1 oferecem 
conveniência para o dia a dia.

1Item opcional.  2Recurso vinculado.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-14


O NOVO RANGE ROVER

TECNOLOGIA INTUITIVA
Conectividade e conveniência perfeitamente integradas em todos os momentos. O infoentretenimento Pivi Pro avançado está sempre 
ligado, sempre conectado* e sempre atualizado. Você pode controlar intuitivamente seu Range Rover por meio da tela touchscreen 
curva e flutuante de 13,1" Os controles táteis oferecem novos níveis de sofisticação aos olhos e ao toque. Uma nova Tela Interativa do 
Motorista de 13,7" de alta resolução oferece layouts configuráveis e informações importantes em um piscar de olhos.

*Item opcional. Volante em madeira e couro disponível a partir do começo de 2022.



O NOVO RANGE ROVER TECNOLOGIA INTUITIVA

1Item opcional.  2De acordo com a carroceria.  3De acordo com o modelo e motor.

MONTE O SEU

EXCLUSIVO E APRIMORADO
Os assentos traseiros da Classe Executiva1 2 oferecem o conforto habitual do Range Rover, incluindo assentos com 
Massagem Hot Stone1 2 3. Integração perfeita com um console central de distribuição elétrica. Apresentando um novo 
Controlador de Tela Touchscreen do Assento Traseiro de 8" e Sistema de Entretenimento do Assento Traseiro1 3 de 
11,4" com vidro curvo e Full HD 16:9, combinando luxo de quatro lugares com conveniência de cinco lugares.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-16


O NOVO RANGE ROVER TECNOLOGIA INTUITIVA MONTE O SEU

CLAREZA E VISÃO
Para mais visibilidade e segurança, os faróis de LED Digitais1 com Iluminação Dianteira Adaptativa Preditiva usam dados de navegação 
para seguir preventivamente a estrada à frente. O retrovisor interno ClearSight opcional2 oferece uma visão desobstruída da estrada atrás 
de você. Incluso com Câmera Surround 3D, a Vista do Chão ClearSight3 efetivamente permite que você veja “através” do capô, e as luzes 
de manobra iluminam o solo em baixa velocidade para ajudar a guiá-lo com segurança em locais apertados.

1Item opcional.  2Sujeito às regulamentações locais. Usuários de óculos com lentes bifocais ou multifocais que não conseguirem ajustar facilmente o foco no modo digital do retrovisor ClearSight 
poderão voltar para o modo de retrovisor traseiro a qualquer momento.  3A imagem não é em tempo real. Verifique a segurança dos arredores. Sujeito às regulamentações locais.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-17


O NOVO RANGE ROVER

DESEMPENHO APRIMORADO
O Range Rover apresenta nossas motorizações mais avançadas. As tecnologias de direção 
sofisticadas aumentam ainda mais a performance incomparável, oferecendo melhor manuseio 
e uma direção mais suave por meio de recursos que incluem Adaptive Dynamics e Suspensão 
a Ar Eletrônica com Dynamic Response.

O veículo mostrado é um Range Rover Autobiography em Branco Ostuni Pearl White com recursos e acessórios opcionais instalados (conforme o mercado).



O NOVO RANGE ROVER DESEMPENHO APRIMORADO MONTE O SEU

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA
O novo V8 530 CV de 4,4 litros produz torque máximo de 750 Nm. 
Ele leva o Range Rover de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos com 
o Dynamic Launch ativado. Uma tecnologia híbrida moderada mais 
limpa e eficiente está disponível com um motor a diesel.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-19


O NOVO RANGE ROVER

CAPACIDADE EXCEPCIONAL
O Range Rover possui um conjunto de habilidades exclusivo, incluindo refinamento incomparável, conforto cosseting e manuseio seguro e 
confiante na estrada. A direção com Quatro Rodas Esterçantes é instalada como item de série e proporciona uma condução ainda mais refinada 
com estabilidade em alta velocidade e agilidade aprimorada em baixa velocidade. E, com um diâmetro de giro meio-fio a meio-fio de menos 
de 11 metros, este é o Range Rover com mais capacidade de manobra de todos os tempos. A Suspensão a Ar Eletrônica com Dynamic 
Response inclui tecnologia preventiva para uma direção mais suave nas curvas, e o Terrain Response 2 adapta automaticamente o sistema do 
seu veículo a qualquer superfície ou condição. Ambos os sistemas vêm como item de série.



O NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

RANGE ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY RANGE ROVER FIRST EDITION

MONTE O SEU

ESCOLHA SEU MODELO
De cores ricas e vibrantes a uma variedade de rodas, seu Range Rover começa 
no momento em que você seleciona seu modelo.

Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o Guia de Preços e Especificações ou visite uma Concessionária Land Rover.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-21


O NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE ENCONTRE ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS LAND ROVER
Os acessórios do Range Rover oferecem toda a qualidade e requinte que os clientes esperam 
dos fabricantes do SUV de luxo original. Os Estribos Laterais Móveis Elétricos facilitam a entrada 
e a saída. Você também pode usá-los para ajudar a alcançar o telhado quando as portas 
estiverem fechadas. O Range Rover continua sendo a marca preferida dos donos de animais 
de estimação, oferecendo uma ampla variedade de Pacotes e acessórios Pet.

https://accessories.landrover.com/br/pt/range-rover/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-findaccessories-22


O NOVO RANGE ROVER PERSONALIZAÇÃO ELEGANTE

RANGE ROVER COLLECTION
Requinte em todos os detalhes. É uma história contada na 

qualidade dos nossos materiais e design sofisticado. Veja-a em 
nossa exclusiva coleção de acessórios de estilo de vida e produtos 

de couro inspirados nos luxuosos interiores do Range Rover.
Escolha uma carteira elegante de couro granulado com forro 
interno estampado em chevron e um detalhe de mostrador 

giratório Range Rover, ou óculos de sol leves de estilo aviador, 
fabricados em beta-titânio japonês.

SAIBA MAIS

https://www.landrover.com.br/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-findoutmore-23


MANTENHA-ME INFORMADO
Inscreva-se para receber as últimas notícias 
da Land Rover

COMPARE NOSSOS VEÍCULOS
Selecione e compare até três veículos 
Land Rover

MONTE O SEU
Use o configurador para criar 
seu Range Rover perfeito

ENCONTRE UMA CONCESSIONÁRIA
Procure uma Concessionária Land Rover 
perto de você

Aviso importante: Informações importantes sobre imagens e especificações. Estamos atravessando um momento excepcional. Devido à pandemia, não foi possível a atualização de novas imagens para os anos-modelo atuais. Agora, o impacto mundial da escassez de microchips também está afetando as configurações de fabricação, os 
opcionais e os cronogramas de lançamento. A Jaguar Land Rover Limited está constantemente em busca de formas de melhorar a especificação, o design e a produção de seus veículos; novos acessórios e peças, bem como alterações, ocorrem continuamente e nós nos reservamos o direito de implementar alterações sem aviso prévio. 
Alguns recursos podem variar entre itens opcionais e de série para diferentes anos-modelo. As informações, especificações, motores e cores neste site são baseados nas especificações europeias e podem variar conforme o mercado, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Alguns veículos são mostrados com equipamentos 
opcionais e acessórios vendidos em concessionária que podem não estar disponíveis em todos os mercados. Entre em contato com sua concessionária local para verificar a disponibilidade local e preços. Cores: as imagens das cores reproduzidas aqui são meramente ilustrativas. As cores reproduzidas na tela podem, portanto, variar em 
comparação ao acabamento real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer acabamento de cor sem aviso prévio. Algumas dessas cores talvez não possam ser adquiridas no seu país. Verifique a disponibilidade de cores e especificações atuais na sua Concessionária Land Rover. Os distribuidores e as concessionárias 
não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. nem possuem autoridade alguma para vincular a Jaguar Land Rover Ltda. a nenhum projeto ou representação, quer seja de maneira expressa ou implícita. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo tela Touchscreen, telas de aplicativos ou sequências, estão 
sujeitas a atualizações regulares de software, controle de versão e outras alterações de sistema/visual dependendo das opções selecionadas. Os itens opcionais e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo (modelo e motorização) ou requerer a instalação de outros recursos para que possam ser equipados. 
Entre em contato sua concessionária para obter mais detalhes ou configure seu veículo on-line. Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo. Alguns itens exigem um cartão SIM apropriado com 
um plano de dados adequado, o que exigirá assinatura após o período inicial indicado pela sua concessionária. Os dados de CO₂ e economia de combustível podem variar de acordo com o tipo de roda e opcionais instalados. Veículo mostrado: Range Rover First Edition na cor Dourado Satin Sunset. 

Jaguar Land Rover Limited. Escritório Registrado: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Reino Unido, 
Registrado na Inglaterra: número 1672070 landrover.com © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Android™ é uma marca 
registrada da Google LLC.

Apple® é uma marca registrada da Apple, Inc., 
registrada nos EUA e outros países.

Meridian™ é uma marca 
registrada da Meridian Audio Ltd.

Trifield e o dispositivo three fields são marcas 
registradas da Trifield Productions Ltd.

A Land Rover recomenda exclusivamente 
o lubrificante Castrol EDGE Professional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/pt_br/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-24
https://www.landrover.com.br/national-dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-findaretailer-24
https://www.landrover.com.br/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-compareourvehicles-24
https://cxp-forms.landrover.com/br-compact/pt/form/01224000000TXPa?formCode=lr-kmi-br-pt&campaign=7011o000000OWUd&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-keepmeinformed-24

