
RANGE ROVER SPORT

ENTRAR
role ou deslize para interagir



DESIGN PERFORMANCE CAPACIDADE SEGURANÇATECNOLOGIA VERSATILIDADE PERSONALIZAÇÃO

Desde que o primeiro veículo Land Rover foi concebido, em 1947, construímos veículos que 
desafiam o possível. E esses veículos, por sua vez, desafiam seus proprietários a explorar novos 
territórios e conquistar difíceis terrenos. Nossos veículos resumem a nossa marca, com credenciais 
de design e recursos de engenharia exemplares. É assim que continuamos a desbravar novos 
terrenos, a desafiar convenções e a nos encorajar para ir além. A Land Rover realmente quer que 
você aproveite mais o seu mundo, para ir Above and Beyond.
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RANGE ROVER SPORT
O Range Rover Sport é o SUV mais dinâmico já criado por nós. Além da performance e da 
capacidade excepcionais, ele possui diversas tecnologias avançadas que proporcionam 
uma experiência de condução única. Com detalhes de design mais esportivos e um porte 
atlético e poderoso, este é um veículo projetado para ser impactante.

HSE SILVER
Com diversos toques elegantes de design, o HSE Silver oferece uma interpretação 
verdadeiramente distinta do Range Rover Sport. Nunca deixará de impressionar.

MONTE O SEU

O veículo mostrado é o HSE Silver na cor Bronze Lantau com opcionais instalados (Disponibilidade conforme o mercado).
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.

https://buildyour.landrover.co.uk/lr2/r/engine/_/pt_br/l494/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-buildyourown-3
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EXTERIOR
Atlético e com proporções perfeitas, o Range Rover Sport é projetado para chamar atenção onde 
quer que você vá. Todos os aspectos do veículo foram desenvolvidos com precisão para impacto 
imediato. Sua postura baixa e mais esportiva é caracterizada pelos para-choques dianteiros 
e traseiros revisados com acabamentos dos escapamentos integrados1. O estilo moderno é 
completado pelos faróis de LED com Indicadores de Direção Animados Dianteiros e Traseiros2. 
Este veículo poderoso e atlético agora é mais atraente do que nunca.

1De acordo com o motor.  2Recurso vinculado. 
O veículo mostrado é o Autobiography Dynamic na cor Vermelho Firenze com interior Ebony/Vintage Tan 
e opcionais instalados (Disponibilidade conforme o mercado).
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Com sua silhueta marcante, teto inclinado para trás e linha de cintura contínua, o DNA 
Range Rover é inconfundível. Sua presença é mais formidável do que nunca. Design dinâmico 
e contemporâneo para onde quer que você olhe, desde a grade do Range Rover Sport, até os 
respiros do capô e do para-lama e as opções refinadas e esportivas de rodas, como o conjunto 
de 22" com 5 raios divididos Gloss Silver*.

*Não mostrado. Item opcional. Conforme o modelo e o motor.
Os itens e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. 
Para disponibilidade de itens de série e opcionais, consulte o configurador on-line ou visite uma Concessionária Land Rover local.  
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A excepcional capacidade on-road e off-road fazem este veículo ser único em sua categoria. 
Exalando confiança, seu design esportivo é complementado por uma dinâmica de condução rápida 
e tecnologia perfeitamente integrada. A ampla variedade de motores e a carroceria monobloco 
totalmente de alumínio proporcionam uma performance rápida e com requinte.
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Interior mostrado: Autobiography Dynamic em Ebony/Vintage Tan
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INTERIOR
Luxuoso, extremamente confortável e excepcionalmente funcional, 
o Range Rover Sport é um carro totalmente focado no motorista. 
O cockpit foi extensivamente repensado; cada elemento foi meticulosamente 
desenvolvido e perfeitamente executado. Os controles intuitivos incluem 
a alavanca de mudança de marchas SportShift, que permite mudanças 
manuais ou através dos paddle-shifters de toque suave no volante.
A sensação de luxo e inovação é reforçada pela revolucionária tecnologia 
Touch Pro Duo, que incorpora duas Touchscreens de 10" de série. Os melhores 
materiais são perfeitamente combinados com os detalhes esportivos dinâmicos, 
como o revestimento de Fibra de Carbono Estendido*. A peça central do 
interior é a intersecção forte entre os elementos horizontais mais esportivos 
do painel de instrumentos e as linhas verticais do console central. O design 
geral mais limpo é complementado pela Iluminação Ambiente Configurável* 
com uma luz gráfica impactante que percorre toda a extensão do console. 
Já a sensação de espaço otimizado é mantida pelas soluções flexíveis de 
armazenamento, como o porta-luvas superior adicional.
A Posição de comando esportiva deixa o motorista em posição elevada 
para proporcionar uma sensação de confiança e controle, com visão 
ampla da estrada à frente. Os assentos podem ser revestidos em couro 
Semianilina* com corte padrão diamantado e opções de cores modernas, 
como Ebony Vintage Tan e Ebony Eclipse, deixando o veículo tão agradável 
de se ver quanto é de dirigir.

*Item opcional. De acordo com o modelo.
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RANGE ROVER SPORT HSE SILVER
As rodas de 21" com 5 raios divididos em Gloss Black e Acabamento Diamantado contrastante criam 
no veículo uma presença imediata. Os acabamentos em Shadow Atlas, o emblema Range Rover e as 
entradas de ar do capô transmitem um estilo perfeito. Disponível em sete cores, o visual sofisticado 
do HSE Silver combina com um conjunto de tecnologias inteligentes.

MONTE O SEU

https://buildyour.landrover.co.uk/lr2/r/engine/_/pt_br/l494/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-buildyourown-3
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Desde o toque agradável dos 
paddle-shifters em Satin Chrome 
até os impressionantes assentos 
em Ebony ou Ivory, e detalhes 
engenhosos, como um compartimento 
refrigerado no console central 
dianteiro. A atenção aos detalhes está 
presente em tudo. O requinte está 
presente em todos os lugares.

Interior mostrado no HSE Silver em 
Ebony/Ivory com opcionais instalados 
(Disponibilidade conforme o mercado).
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RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC BLACK
Linhas atléticas e robustas definem o novo HSE Dynamic Black. As rodas de 21" com 9 raios 
Gloss Black, o Pacote Black e o interior na cor Preta destacam sua presença. Este carro nunca 
passará despercebido.

MONTE O SEU

Veículo mostrado: HSE Dynamic Black na cor Cinza Carpathian com teto contrastante Preto Narvik e itens opcionais instalados 
(Disponibilidade conforme o mercado).

https://buildyour.landrover.co.uk/lr2/r/engine/_/pt_br/l494/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-buildyourown-11
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A cabine focada no motorista e os 
incríveis detalhes sutis definem o HSE 
Dynamic Black. Os revestimentos do 
teto e os assentos são totalmente em 
Ebony, e o revestimento Grand Black 
dá um toque especial. A aparência 
escurecida é compensada com um 
teto panorâmico fixo que inunda o 
espaço com luz.

O veículo mostrado é o HSE Dynamic Black 
na cor Ebony/Ebony com opcionais instalados 
(Disponibilidade conforme o mercado).
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RANGE ROVER SPORT SVR CARBON EDITION
Este SVR Supercharged é a combinação perfeita de luxo e potência. Seus aprimoramentos de estilo 
exterior em Fibra de Carbono são diferenciados, com máximo cuidado e acabamento elaborado, 
para valorizar as credenciais de desempenho do veículo. 

MONTE O SEU

O veículo mostrado é o SVR Carbon Edition na cor Cinza Eiger com opcionais instalados (Disponibilidade conforme o mercado).

https://buildyour.landrover.co.uk/lr2/r/engine/_/pt_br/l494/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-buildyourown-13
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O SVR Carbon Edition também 
usa extensivamente a Fibra 
de Carbono em toda a cabine. 
Os detalhes das portas, a área do 
console central dianteiro e o volante 
possuem acabamento em Fibra de 
Carbono, combinando perfeitamente 
com as soleiras de alumínio com 
iluminação exclusiva. 

Interior mostrado no SVR Carbon Edition na 
cor Ebony/Cirrus com opcionais instalados 
(Disponibilidade conforme o mercado).
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PERFORMANCE
MOTORES E TRANSMISSÃO
Da potência e do prazer de dirigir até a economia de combustível e o requinte, 
o Range Rover Sport oferece uma série de motores otimizados para atender a todas 
as suas necessidades. Todos os motores são equipados com a tecnologia Stop/Start 
e soluções regenerativas inteligentes para absorver a energia cinética liberada na 
desaceleração do motor e reduzir o consumo de combustível, especialmente durante 
a circulação em áreas urbanas.
A tecnologia Ingenium faz parte dos motores a gasolina de 4 cilindros e dos 
motores a diesel de 6 cilindros na linha Range Rover Sport. Esses motores de baixo 
atrito, fabricados totalmente em alumínio, possuem blocos de cilindros rígidos e eixos 
balanceadores duplos para garantir níveis inerentemente baixos de vibração, além 
de desempenho suave no dia a dia.

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
Todos os motores do Range Rover Sport têm transmissão automática de 8 velocidades. 
Com oito marchas próximas, a transmissão garante que você esteja sempre na marcha 
ideal e maximiza a eficiência de combustível e a aceleração. As trocas de marcha são 
quase imperceptíveis, e programações de mudanças inteligentes se adaptam ao seu 
estilo de condução.

O veículo mostrado é o HST, não disponível no mercado brasileiro. 
Consulte a Concessionária Land Rover local para mais detalhes.
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VEÍCULO ELÉTRICO-HÍBRIDO PLUG-IN
O P400e combina um avançado motor Si4 Ingenium 2.0 litros de 300 cv a gasolina com um motor 
elétrico de alta capacidade de 105 kW, somando uma potência de 404 cv. O motor elétrico pode 
fornecer potência em paralelo com o motor, ou propelir o veículo no modo Veículo elétrico (EV) 
selecionado manualmente. A bateria grande com 13 kWh de capacidade proporciona autonomia 
suficiente para o veículo rodar a maioria dos trajetos urbanos apenas no modo elétrico, com zero 
emissões de escapamento. Capacidade, desempenho e tecnologias de ponta estão no coração de 
todo Land Rover. Posicionando nossos veículos no futuro, a energia elétrica agora nos impulsiona 
para uma era nova e empolgante. 

Nosso primeiro Veículo Elétrico-Híbrido Plug-In (PHEV) é movido pela nossa motorização mais 
inovadora produzida até agora. Um avançado motor Ingenium a gasolina e um motor elétrico 
trabalham juntos para proporcionar um rodar dinâmico e suave, com toda a capacidade do 
Range Rover Sport*. Com uma única carga, o PHEV é suficiente para a maioria dos trajetos urbanos. 
O motorista pode selecionar entre dois modos de condução de acordo com suas necessidades.

*Consulte a Especificação Técnica anexa para obter mais informações sobre motorização e desempenho do motor. Os valores mais 
baixos podem não ser obtidos com as rodas padrão. 
O veículo mostrado é o Autobiography Dynamic com Pacote Bright na cor Branco Fuji com opcionais instalados (Disponibilidade 
conforme o mercado).
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Modo Híbrido Paralelo (modo de condução padrão) – propulsão elétrica 
e a gasolina combinadas. Quando em modo Híbrido Paralelo, o motorista 
pode otimizar a carga da bateria ou economizar combustível utilizando 
duas funções alternativas de gerenciamento de carga:
Função SAVE – evita que a carga da bateria fique abaixo do nível selecionado.
Função de Otimização de Energia Preditiva (PEO) – a inserção de um destino 
no sistema de navegação pelo motorista ativa o recurso, que utiliza dados de 
altitude da rota selecionada para alternar entre os motores elétrico e a gasolina, 
para maximizar a economia de combustível.
Modo EV (Veículo Elétrico) – condução totalmente elétrica*.
Além dos benefícios descritos, um número crescente de grandes cidades está 
introduzindo restrições veiculares e taxas das quais condutores de veículos 
PHEV podem estar isentos.

*O modo Híbrido Paralelo será reativado automaticamente se o motorista precisar de mais potência 
e torque do que o disponível no momento, ou se a carga da bateria cair para um nível insuficiente 
para manter a progressão.
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Design Perfeito 
Integrando a porta de carga na grade dianteira, facilita a conexão 
sem comprometer o design dinâmico do veículo.
Autonomia do EV 
O PHEV pode ser conduzido na maior parte dos trajetos urbanos 
apenas no modo Veículo Elétrico (EV).
Condução Refinada 
Nosso Range Rover Sport mais silencioso até o momento, o PHEV 
oferece uma condução quase silenciosa no modo elétrico (EV)1. 
Ele assegura uma transição suave entre o motor a gasolina e o 
motor elétrico, fornecendo excelente rendimento.
Sem Comprometer a Capacidade e a Performance 
O PHEV é preciso e não compromete outras funções. Ele é totalmente 
capaz de detectar situações off-road, como travessia2 em água e 
pedras. Seu desempenho na estrada é igualmente impressionante, 
com entrega de potência adicional quando você mais precisa, 
graças à combinação do motor elétrico com o motor a gasolina.
Pré-condicionamento da Cabine3 
Você pode pré-aquecer ou, exclusivamente no PHEV, pré-esfriar 
a cabine antes de entrar no veículo sem dar partida no motor, 
tornando a vida mais confortável.

1O Modo Híbrido Paralelo será reativado automaticamente se o motorista precisar de mais 
potência ou torque do que o disponível no momento, ou se a bateria cair para um nível 
insuficiente para manter o avanço.  2A travessia só está disponível quando o motor 
à gasolina está engatado.  3Item opcional.
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Carregamento Fácil Durante a Noite 
O PHEV pode ser totalmente carregado em uma tomada elétrica doméstica em cerca 
de 7,5 horas*, ideal para o carregamento doméstico durante a noite.
Soluções de Carregamento 
Um carregamento total pode ser alcançado em cerca 2,75 horas* em casa com um cabo 
de carregamento doméstico universal e uma tomada de parede industrial de 32 A, ou uma 
caixa de parede dedicada. Além disso, há uma série de pontos de carga que podem ser 
usados em locais de trabalho e em outros locais públicos designados.

*Os tempos de carregamento variam conforme o mercado, o fornecimento de energia elétrica e a solução de carregamento. 
Acesse landrover.com.br para obter mais informações.
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MOTOR ELÉTRICO DE 105KW
O PHEV tem um motor elétrico síncrono com ímãs permanente 
de 105kW que proporciona potência sem esforço.

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA HÍBRIDA INTEGRADA
Transição perfeita de EV para Motor de combustão interna (ICE) 
pela transmissão híbrida integrada.

MOTOR INGENIUM 2.0 LITROS
Projetado e desenvolvido pela Jaguar Land Rover, nosso motor de 
alumínio Si4 Ingenium 2.0 litros 300 cv a gasolina é mais leve e mais 
eficiente que os antecessores.

BATERIA DE ALTA TENSÃO DE 13 KWH
A grande capacidade da bateria proporciona autonomia suficiente para 
o veículo rodar a maioria dos trajetos urbanos apenas no modo elétrico1.

CARREGADOR DE BORDO DE 7 KW
O potente carregador de 7 kW pode proporcionar uma carga completa 
da bateria em cerca de 2,75 horas2, conforme a capacidade da estação 
de carregamento.

ALTERNADOR INTEGRADO
O alternador integrado (ISG) proporciona uma partida excepcionalmente 
refinada do motor a gasolina quando necessário.

FRENAGEM REGENERATIVA
A frenagem regenerativa usa o motor elétrico para colher a energia 
cinética durante a frenagem e convertê-la em energia elétrica que será 
usada para recarregar a bateria de alta tensão.

1

2

3

4

5
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7

1Consulte a Especificação Técnica anexa para obter mais informações sobre motorização e do desempenho do motor. Os valores 
mais baixos podem não ser obtidos com as rodas padrão.  2Os tempos de carregamento variam conforme o mercado, o fornecimento 
de energia elétrica e a solução de carregamento. Acesse landrover.com.br para obter mais informações.
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CAPACIDADE LENDÁRIA O Range Rover Sport oferece capacidades on-road e off-road impressionantes, 
com Tração integral (AWD) e o revolucionário sistema Terrain Response da Land Rover 
de série, esta capacidade pode ser utilizada igualmente por todos os motoristas, sejam 
eles experientes ou inexperientes. Esta capacidade extraordinária pode ser estendida 
para se adaptar a requisitos individuais com uma variedade de tecnologias adicionais 
e opcionais para todos os terrenos.
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*De acordo com o motor.

SUSPENSÃO A AR ELETRÔNICA
Uma direção mais firme no solo é aprimorada graças a suspensão a ar eletrônica de série, 
que proporciona articulação e equilíbrio excepcionais para as rodas. Ela muda a altura do veículo 
rapidamente, permitindo a ligação cruzada das rodas diagonais para manter todas as quatro 
rodas no chão em superfícies muito irregulares. Além disso, ela também facilita a colocação de 
objetos pesados no porta-malas, pois você pode diminuir a altura da suspensão traseira do veículo 
em 50 mm para atender às suas necessidades. Essas funções podem ser operadas por meio da tela 
Touchscreen de 10", um botão na área do porta-malas ou remotamente por meio do chaveiro.
O sistema de Ajuste de Altura por Velocidade usa a suspensão a ar eletrônica para reduzir o arrasto 
aerodinâmico e o consumo de combustível em velocidade de cruzeiro, abaixando o veículo em 
15 mm em relação à altura normal quando a velocidade atinge 105 km/h.

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA DE VELOCIDADE DUPLA COM 
DIFERENCIAL CENTRAL ELETRÔNICO
Um conjunto adicional de marchas reduzidas é indispensável nas condições mais difíceis, 
tais como aclives ou declives íngremes, direção off-road ou reboque. O sistema de caixa de 
transferência de velocidade dupla* permite o controle preciso da velocidade nessas situações. 
A caixa de transferência com velocidade dupla tem um diferencial de comando eletrônico que 
divide o torque na proporção 50:50 entre os eixos dianteiro e traseiro. Também com a capacidade 
para bloquear preventivamente os eixos assim que detectar um começo de derrapagem.

TERRAIN RESPONSE 2
O Terrain Response 2* leva os recursos desse sistema premiado a um novo patamar. Ele conta 
com um ajuste automático, com o qual o veículo monitora as condições de dirigibilidade do 
momento e seleciona sistematicamente o ambiente de terreno mais adequado. Também inclui o 
modo adicional Pedras. Uma configuração adicional estará disponível quando o Terrain Response 2 
com Programa Dinâmico for especificado. O Programa Dinâmico* ajusta a suspensão para oferecer 
ainda mais controle da carroceria, dirigibilidade mais nivelada e respostas mais ágeis. Você pode 
cancelar manualmente o sistema, caso queira.
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ADAPTIVE DYNAMICS
Com o Adaptive Dynamics, os quilômetros passam praticamente despercebidos. O sistema 
monitora os movimentos do veículo até 500 vezes por segundo, reagindo às intervenções do 
motorista, ou da estrada, quase instantaneamente, oferecendo maior controle e minimizando 
a rolagem da carroceria, resultando em uma condução firme e nivelada. O sistema também 
detecta condições off-road e otimiza o amortecimento de acordo com as condições, para que 
o motorista e os passageiros cheguem ao destino relaxados e descansados.

CONFIGURABLE DYNAMICS
Para melhorar o conforto ou desempenho do veículo, a função Configurable Dynamics* 
permite que você configure o mapeamento do acelerador do Range Rover Sport, 
os pontos de troca de marcha, as configurações de direção e a suspensão para atender 
às suas necessidades de condução.

*De acordo com o motor.
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DYNAMIC RESPONSE
O Dynamic Response* melhora o comportamento do veículo durante manobras através de 
um controle hidráulico da rolagem, reduzindo a inclinação da carroceria nas curvas e, portanto, 
otimizando seu desempenho on-road e o conforto dos passageiros. Controlando os eixos 
dianteiro e traseiro independentemente, ele oferece maior agilidade em baixa velocidade, 
juntamente com maior estabilidade em alta velocidade e maior precisão da direção.

*De acordo com o motor.
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ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL
O All Terrain Progress Control (ATPC)1 é um sistema avançado que permite a você definir e manter 
uma velocidade constante enquanto dirige em condições adversas, como pistas escorregadias, 
lama, grama molhada, gelo, neve e estradas de terra. Funcionando como um sistema de piloto 
automático, ele atua em velocidades entre 1,8 km/h e 30 km/h, o que permite que você mantenha 
toda a concentração ao volante e encontre um caminho entre os obstáculos.

SAÍDA EM BAIXA TRAÇÃO
Oferecendo a você um excelente controle de torque a partir da arrancada, a Saída em Baixa Tração 
pode ser ativada na tela Touchscreen e aumenta a capacidade em condições escorregadias, como 
grama molhada, neve e gelo.

CONTROLE DE DESCIDA EM DECLIVES
O Controle de Descida em Declives (HDC), patenteado pela Land Rover, vem de série. Ele ajuda 
o motorista com descidas controladas em declives difíceis. Ele faz isso mantendo uma velocidade 
regular e aplicando frenagem separadamente a cada roda.

WADE SENSING2

Exclusivo da Land Rover, esse sistema opcional usa sensores ultrassônicos nos espelhos 
retrovisores para emitir um alerta visual e sonoro caso a água se aproxime da maior profundidade 
de travessia3 de 850 mm da categoria. Para isso, ele oferece informações gráficas em tempo 
real na tela touchscreen sobre sua profundidade em relação ao veículo e à capacidade máxima 
de travessia.

1De acordo com o motor.  2Recurso vinculado. De acordo com o modelo.  3A travessia só está disponível quando o motor está engatado.
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TECNOLOGIA
Para entregar uma ampla suíte de informações e entretenimento, todo Range Rover Sport 
vem equipado com o nosso sistema multimídia Touch Pro Duo. Ele inclui tecnologias integradas 
avançadas e intuitivas para garantir que todos possam aproveitar ao máximo sua viagem.

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.
Interior mostrado: Autobiography Dynamic em Ebony/Vintage Tan com opcionais instalados (Disponibilidade conforme o mercado).
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HEAD-UP DISPLAY
O Head-up Display* é um opcional que apresenta os principais 
dados do veículo direto no para-brisa, como a velocidade, 
marcha selecionada e navegação. Sem distrações ou a 
necessidade de tirar os olhos da estrada. Gráficos em cores de 
alta resolução permitem que você veja todas as informações com 
facilidade, incluindo status de chamada/telefone. O recurso pode 
ser ligado e desligado de acordo com a preferência do motorista.

TELA INTERATIVA DO MOTORISTA
A Tela Interativa do Motorista de 12,3" de alta definição 
pode receber e projetar diversas informações sobre condução, 
entretenimento e dados de segurança ativa, como navegação, 
telefone e mídia. A alta resolução garante a maior clareza, 
enquanto o mecanismo refinado de processamento cria 
imagens nítidas e fluidas. Os recursos podem ser acessados 
na Tela Interativa do Motorista ou nas telas touchscreen do 
Touch Pro Duo.

*De acordo com o modelo.
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TOUCH PRO DUO
As novas telas touchscreen duplas de 10" de alta definição 
permitem ver as informações necessárias e interagir com 
recursos adicionais ao mesmo tempo, melhorando a eficiência 
de uso. Assim, você pode usar o sistema de navegação na tela 
superior e ajustar as configurações de multimídia na tela inferior 
ao mesmo tempo, por exemplo. O acesso direto aos controles 
de temperatura do assento e da cabine também está disponível 
através dos botões dinâmicos multifuncionais. Para uma 
aparência verdadeiramente elegante e simplificada, o volante 
também tem novos botões sensíveis ao toque que permanecem 
ocultos até serem acesos. Um desses botões é programável, 
de forma que ele pode ser personalizado de acordo com suas 
preferências, para realizar uma infinidade de funções.
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SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO ASSENTO TRASEIRO
O sistema opcional de Entretenimento do Assento Traseiro* fornece duas telas de 8" atrás 
dos apoios de cabeça dianteiros, ou duas telas touchscreen articuladas de 10" em alta definição. 
Ele inclui o “Status de Viagem”, uma tela de resumo da navegação que mostra um pop-up ao 
passageiro de trás com detalhes sobre o tempo e a distância até o destino. Ambos os sistemas 
vêm com um par de fones de ouvido WhiteFire® digitais sem fio e conexões HDMI, Mobile High 
Definition Link (MHL) e USB, além de CD/DVD player. Os passageiros também podem curtir seus 
programas de TV favoritos com o recurso opcional TV Digital*.

*Recurso vinculado. De acordo com o modelo. 
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CONECTIVIDADE
O InControl possui uma gama de itens de série e opcionais da Land Rover 
que conecta você ao seu veículo, e com o mundo exterior, de uma maneira 
fácil e segura. Com diversos aplicativos, mesmo se estiver fora do carro, alguns 
recursos do InControl acompanham você para assegurar uma experiência ainda 
mais agradável a bordo do seu Land Rover.

As funcionalidades, opções e disponibilidade do InControl dependem de cada mercado – consulte a 
disponibilidade e os termos da concessionária Land Rover mais próxima de você. Não é possível garantir 
a conectividade à rede móvel em todos os locais. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia 
InControl, incluindo telas ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controle de versão e 
outras alterações de sistema/visual dependendo das opções selecionadas.
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ITENS DE SÉRIE

SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ
Para que você possa completar tarefas sem tirar os olhos da estrada, o Range Rover Sport oferece 
reconhecimento de voz inteligente. Por exemplo, “sintonizar 97,9” ou “ligar para casa”. 

NAVEGAÇÃO PRO
Com o Sistema de Navegação Pro, você pode salvar seus locais favoritos, usar gestos de 
deslizamento e pinçamento para zoom para fazer uma exploração de mapa simples, e exibir 
mapas nítidos em 2D ou 3D. 
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ITENS DE SÉRIE 

PACOTE PARA SMARTPHONE
O Pacote para Smartphone compartilha a tela do celular 
com a tela do sistema de infoentretenimento InControl 
do Range Rover Sport, para manter você conectado com 
segurança mesmo dentro do carro. Os aplicativos incluem:
–  O Android Auto™1 – foi desenvolvido para sua segurança. 

Com uma interface simples e intuitiva, ele foi concebido 
para minimizar as distrações, de forma que você mantenha-
se concentrado na estrada. Basta conectar seu smartphone 
Android via USB e controlar os aplicativos compatíveis na 
tela Touchscreen do carro.

–  Apple CarPlay®2 – também é projetado para maior segurança, 
permitindo o uso de aplicativos sem impedir que o motorista 
se concentre na estrada à frente. Conecte seu smartphone 
Apple no carro para usar os aplicativos compatíveis, tais como 
mapas, mensagens e música através da tela Touchscreen.

1Seu veículo está preparado para o Android Auto. Os serviços oferecidos 
pelo Android Auto dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. 
Consulte android.com/intl/pt-BR_br/ para obter mais informações.  2 Seu veículo 
está preparado para o Apple CarPlay. Os serviços oferecidos pelo Apple CarPlay 
dependem da disponibilidade dos recursos em seu país. Consulte apple.com/br/ 
para obter mais informações.
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COMO A MÚSICA FAZ VOCÊ SE SENTIR?
A música tem o poder de alterar o humor, evocar memórias 
e afetar o seu bem-estar. Ela pode te dar arrepios e fazer você 
chorar. É por isso que música e carros combinam tão bem. 
Sentado atrás do volante, ouvindo o seu artista, banda ou 
compositor favorito. É o seu espaço. Seu mundo.
Mas e se você pudesse fazer mais que simplesmente ouvir 
música? E se você pudesse senti-la, experimentá-la, mergulhar 
nela? E se você pudesse aproveitar mais a música e desfrutar 
de um maior senso de envolvimento acústico em seu 
Range Rover Sport?
A Meridian™ Audio, com sede na Grã-Bretanha, é totalmente 
dedicada à experiência musical – a sensação verdadeira de estar 
lá. Seus sistemas de áudio premiados e projetados com precisão 
foram criados a partir de anos de pesquisas sobre psicoacústica 
(a ciência de como o cérebro humano percebe o som) para 
fornecer um desempenho tão realista que você sentirá cada 
batida, cada suspiro.

Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. Trifield e o dispositivo three 
fields são marcas registradas da Trifield Productions Ltd. Os recursos e disponibilidade 
podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado.
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*Item opcional. De acordo com o modelo.
Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. Trifield e o dispositivo three 
fields são marcas registradas da Trifield Productions Ltd. Os recursos e disponibilidade 
podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado. 
O sistema busca representar o posicionamento percebido dos músicos com base 
em um ocupante sentado no lado direito do veículo.

COM A MERIDIAN™, VOCÊ DESFRUTA 
MUITO MAIS
A Meridian cria sistemas de áudio que transformam o carro 
numa verdadeira sala de concertos; intensificando os níveis 
de profundidade, clareza e realismo da música com uma 
combinação de tecnologia acústica sofisticada e alto-falantes 
estrategicamente posicionados.
Em qualquer lugar do carro, você terá o mesmo som com 
qualidade de show. Cada batida do piano, cada toque da 
guitarra, explosão dos instrumentos de sopro, refrãos e melodia 
se revelam com precisão e textura, exatamente como o artista 
pretendia. É uma experiência intimista, dramática e diferenciada, 
seja no off-road ou no trânsito da hora do rush.

VEJA MAIS DO MERIDIAN

1. O SISTEMA DE SOM  
Proporciona novos níveis de realismo às suas músicas favoritas, 
combinando alto-falantes, amplificador de 6 canais, equalização 
de áudio e Controlo Dinâmico de Volume.

3. SISTEMA DE SOM MERIDIAN SURROUND*  

Desfrute de uma experiência envolvente e autêntica como a de 
um show, envolvendo-se na plenitude e clareza dos alto-falantes 
laterais, dianteiros e traseiros, perfeitamente integrados 
à tecnologia Trifield™.

2. SISTEMA DE SOM MERIDIAN*  

Detalhes e clareza a todos os ocupantes com alto-falantes 
estrategicamente posicionados e um subwoofer de dois 
canais para oferecer um som completo e sofisticado.

4. SISTEMA DE SOM MERIDIAN SIGNATURE*  

Sinta e aprecie a música em uma nova dimensão, com alto-
falantes adicionais cuidadosamente posicionados em redor 
da cabine e a tecnologia Trifield 3D da Meridian, criando 
uma experiência de som ao vivo verdadeiramente única.

8 AUTO-FALANTES   250W DE POTÊNCIA DO AMPLIFICADOR

18 ALTO-FALANTES   1 SUBWOOFER    
825W DE POTÊNCIA DO AMPLIFICADOR

12 ALTO-FALANTES   1 SUBWOOFER    
380W DE POTÊNCIA DO AMPLIFICADOR

22 ALTO-FALANTES   1 SUBWOOFER    
1700W DE POTÊNCIA DO AMPLIFICADOR

https://www.landrover.com.br/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-exploremeridian-34
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ITENS DE DIREÇÃO DE SÉRIE
O Controle de Cruzeiro e o Limitador de Velocidade facilitam 
a condução em longas distâncias. Ambos os recursos ajudam 
o motorista a manter a velocidade atual do veículo sem precisar 
usar continuamente o pedal do acelerador.
O Aviso de Afastamento da Faixa de Rodagem oferece total 
segurança às viagens longas. O sistema detecta quando o seu 
veículo está se deslocando involuntariamente para fora da sua 
pista, avisando-o com um alerta visual e uma suave vibração 
do volante.

*Recurso vinculado.
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.

Aviso de Saída de Faixa 

Controle de Cruzeiro Adaptativo

ITENS DE DIREÇÃO OPCIONAIS
O Controle de Cruzeiro Adaptativo* mantém o veículo a 
uma distância segura do veículo à frente caso este diminua 
a velocidade ou pare, seja numa rodovia ou no para-e-anda 
do tráfego. Se o veículo à frente parar, o seu também parará 
suavemente. Em tráfego congestionado, o Controle de Cruzeiro 
Adaptativo voltará automaticamente a seguir o carro da frente. 
A Frenagem de Emergência em Alta Velocidade* detecta a 
possibilidade de uma colisão frontal com outro veículo e exibe 
um alerta à frente para avisar o motorista da necessidade de frear. 
Se o motorista não reagir, o veículo aplicará os freios para ajudar 
a reduzir a gravidade do possível impacto.

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA 

FACILITANDO A DIREÇÃO 
Inúmeras tecnologias inovadoras estão disponíveis – sejam como item de série, opcional 
ou como parte de um pacote opcional – tanto para ajudar você a administrar o tráfego 
urbano ou rodoviário como para garantir segurança adicional a todos os ocupantes do 
veículo. Independentemente de qual você escolher, cada recurso foi projetado e fabricado 
para aumentar sua satisfação com o veículo.
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PACOTES DRIVE

PACOTES DRIVE OPCIONAIS
O Pacote Drive* opcional oferece uma ampla variedade 
de recursos que ajudam a manter você seguro e informado. 
O Pacote Drive inclui:
O Monitor de Fadiga do Motorista, que detecta quando você 
está começando a se sentir sonolento e envia um aviso prévio 
para que você faça uma pausa.
O Monitor de Pontos Cegos, que alerta sobre veículos 
presentes ou se aproximando rapidamente do seu ponto 
cego. Quando um veículo é detectado, uma pequena luz de 
aviso acende-se no retrovisor correspondente. Se você ligar 
o indicador de direção no sentido do obstáculo, a luz de aviso 
piscará para identificar um perigo em potencial.

*Recurso vinculado. De acordo com o modelo.

Assistente de Pontos Cegos

PACOTE DRIVE PRO OPCIONAL
Para uma condução mais relaxada, o Pacote Drive Pro* 
opcional contém uma ampla variedade de recursos de 
assistência ao motorista, incluindo o Monitor de Fadiga 
do Motorista no Pacote Drive, além de:
O Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem, que detecta 
se o veículo está saindo inadvertidamente da sua faixa de 
rodagem e aplica leve torque no volante para que o motorista 
conduza o veículo de volta à posição certa.
O Assistente de Pontos Cegos ajuda você a mudar de faixa 
com mais segurança, acendendo uma pequena luz de aviso no 
retrovisor se o seu veículo detectar outro veículo em seu ponto 
cego. Se uma possível colisão for detectada, um leve torque 
exercido sobre o volante incentivará você a afastar o carro.
Controle de Cruzeiro Adaptativo – 
Consulte a página anterior para ver a descrição.
Frenagem de Emergência em Alta Velocidade – 
Consulte a página anterior para ver a descrição.
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RECURSOS DE ESTACIONAMENTO 

ESTACIONE SEM ESTRESSE
O Range Rover Sport conta com as mais avançadas tecnologias para oferecer soluções 
de estacionamento fáceis e intuitivas. Seja ao engatar a marcha à ré, fazer baliza ou entrar 
e sair de vagas apertadas, esses recursos facilitam sua vida. Disponíveis como itens de série, 
opcionais ou como parte de um pacote opcional.

*De acordo com o modelo.

RECURSOS DE ESTACIONAMENTO 
DE SÉRIE
Os Sensores de Estacionamento Dianteiro e Traseiro ajudam 
a tornar as manobras ainda mais fáceis. Ao selecionar a marcha 
à ré, ou ativar o sistema manualmente, sensores nos para-
choques dianteiro e traseiro são acionados. Ao estacionar, 
a tela touchsceen e o feedback sonoro indicam a distância 
a que você se encontra de obstáculos.
A Câmera de Ré oferece melhor visibilidade ao engatar 
a marcha à ré. Linhas estáticas representando os veículos no 
perímetro externo e o caminho previsto são superpostas em 
uma imagem da área traseira, facilitando o máximo possível 
o estacionamento em vagas apertadas. Esse indispensável 
sensor de estacionamento também é útil quando um 
reboque é engatado.

Sensores de Estacionamento Dianteiro e Traseiro

Sistema de Câmera Surround 360°

RECURSOS DE ESTACIONAMENTO 
OPCIONAIS
O Sistema de Câmera 360°* tem quatro câmeras 
digitais discretamente colocadas em torno do veículo 
para proporcionar uma vista superior de 360° na tela 
Touchscreen. Com a capacidade de exibir vários panoramas 
diferentes ao mesmo tempo, esse item ajuda em diversas 
manobras, desde estacionar junto ao meio-fio até entrar 
e sair de vagas apertadas e cruzamentos.
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PACOTES DE ESTACIONAMENTO

PACOTE DE ESTACIONAMENTO 
OPCIONAL
O Pacote de Estacionamento opcional ajuda a manobrar 
em espaços apertados e em ambientes urbanos. Ele inclui:
Os Sensores de Estacionamento 360°, que proporcionam 
total confiança ao manobrar em espaços apertados. Sensores 
localizados ao redor do veículo são acionados automaticamente 
quando a marcha à ré é selecionada, podendo também ser 
ativada manualmente através de um gráfico que aparece na 
tela Touchscreen mostrando uma vista de cima do veículo. 
Ao estacionar, a tela Touchsceen e o feedback sonoro indicam 
a distância a que você se encontra de obstáculos.
Monitor de Tráfego em Ré alerta quanto a veículos, 
pedestres ou outros perigos se aproximando de um lado 
do veículo. É especialmente útil ao sair em marcha a ré de 
um estacionamento.
O Monitor de Saída Livre ajuda na segurança dos passageiros 
ao saírem do veículo, por meio de alertas com iluminação na 
porta caso o sistema detecte a aproximação de riscos, como 
passagem de veículos e ciclistas.

Sensor de Estacionamento 360°

Park Assist

PACOTE DE ESTACIONAMENTO PRO 
OPCIONAL
O Pacote de Estacionamento Pro* opcional permite que você 
estacione e manobre com segurança e confiança dentro e fora 
de espaços apertados e para um tráfego coberto por prédios 
ou outros veículos. Inclui os Sensores de Estacionamento 360°, 
Monitor de Tráfego em Ré e Monitor de Saída Livre do Pacote 
de Estacionamento, além de:
O Park Assist estacionar ficou mais fácil do que nunca. 
As vagas disponíveis são detectadas automaticamente e 
é oferecida a opção de que o veículo seja estacionado para você. 
Ao seu comando, o carro fará toda a manobra de estacionamento 
automaticamente e você só precisará sentar-se e ficar atento 
aos arredores.

*De acordo com o modelo.



DESIGN PERFORMANCE CAPACIDADE SEGURANÇATECNOLOGIA VERSATILIDADE PERSONALIZAÇÃOTECNOLOGIA

ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

PACOTE DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA
O Pacote de Assistência ao Motorista* oferece uma ampla variedade de auxílios, incluindo os 
itens presentes no Pacote Drive Pro (ver página 36), no Pacote de Estacionamento Pro (ver página 
38) e na Câmera 360°. Ele também inclui o Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistência de 
Direção. Esta tecnologia avançada ajuda a deixar as situações de condução em rodovias e tráfego 
congestionado ainda mais fáceis e confortáveis. Isso é feito intervindo suavemente na aceleração 
e na frenagem do carro para manter uma distância definida dos veículos à frente. As intervenções 
suaves na direção garantem que o esforço físico para manter uma posição central do veículo 
seja reduzido.

*Item vinculado.

CÂMERA DIANTEIRARADAR DIANTEIRO
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DESIGN SUSTENTÁVEL
A Land Rover tem o compromisso de produzir veículos que usem materiais mais sustentáveis, 
produzam menos resíduos e usem menos recursos naturais, como parte da nossa abordagem 
ao negócio sustentável. O processo de desenvolvimento do Range Rover Sport incluiu uma 
avaliação de ciclo de vida e foi projetado para ter materiais 85% recicláveis e reutilizáveis, 
e 95% recuperáveis, ao final da vida útil do veículo.

Nosso projeto inovador permite o uso de uma única liga leve na carroceria do veículo, feito 
com até 50% de alumínio reciclado derivado do nosso processo de fabricação com materiais 
reaproveitados. Isso mantém a qualidade e o desempenho, e proporciona menores emissões 
de CO2 durante a vida útil. A fabricação com materiais reaproveitados significa aproveitamento 
da sucata do processo de prensa da carroceria, segregando e refundindo-os novamente para 
chapa de alumínio com a mesma qualidade do nosso fornecedor, para utilização na prensa 
de novos painéis externos da carroceria, reduzindo a necessidade de uso de alumínio primário.
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MODO ECO
O modo ECO assegura que o veículo funcione com mais eficiência e economia por meio do uso 
de um software para implementação de uma variedade de ações, que vão de suavizar o pedal do 
acelerador e as mudanças de marcha, até reajustar o aquecimento, a ventilação e o ar-condicionado 
em modo Auto, e desligar os retrovisores externos aquecidos.

TECNOLOGIAS DE BAIXA EMISSÃO DE CO2
A transmissão do Range Rover Sport incorpora uma variedade de tecnologias de baixa emissão 
de CO2. Nosso sistema Stop/Start inteligente foi projetado para melhorar a eficiência do consumo 
de combustível e reduzir as emissões. Nosso mais recente Veículo Elétrico Híbrido Plug-in (PHEV) 
garante desempenho e eficiência ideais.

CENTRO DE FABRICAÇÃO DE MOTORES
O Centro de Fabricação de Motores da Jaguar Land Rover, onde nossos motores Ingenium são 
fabricados, foi construído de acordo com os mais elevados padrões ambientais (BREEAM Excellent) 
e apresenta em seu teto uma das maiores instalações de painéis solares do Reino Unido. Com nada 
menos que 22.600 painéis individuais, capazes de fornecer até 6,2 MW, a instalação gera cerca de 
30% da energia consumida pelo local.
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TOTALMENTE SEGURO
Com sua postura forte e imponente, o Range Rover Sport proporciona um alto grau de proteção. 
Sua carroceria monobloco totalmente em alumínio o torna um dos veículos mais fortes da categoria. 
A inclusão de alumínio de alta resistência na estrutura da carroceria garante intrusão mínima na 
célula de segurança no caso de uma colisão. Enquanto isso, a posição de comando esportiva deixa o 
motorista em posição elevada, de foma a proporcionar visibilidade em todas as condições. Você tem 
uma visão maior da estrada à frente, proporcionando uma maior sensação de segurança e confiança.



DESIGN PERFORMANCE CAPACIDADE SEGURANÇATECNOLOGIA VERSATILIDADE PERSONALIZAÇÃOSEGURANÇA

Ele também foi desenvolvido para incluir uma diversidade de itens de série que não 
apenas oferecem toda garantia de conforto e segurança a você e aos seus passageiros, 
como também ajudam a prevenir acidentes:
O Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) monitora o comportamento dinâmico do 
Range Rover Sport, intervindo para maximizar a estabilidade do veículo. O DSC reduz 
o torque do motor e aplica frenagem às rodas apropriadas para corrigir a direção do 
trajeto do veículo, contrabalançando o subesterço ou sobresterço.
O Sistema Antitravamento dos Freios (ABS) permite que o veículo se mantenha aderente 
à superfície da estrada na hora de frear, impedindo o travamento dos freios e, dessa 
forma, preservando a capacidade do veículo de desviar de um obstáculo. O sistema 
ajuda a diminuir a distância de frenagem.
A Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD) varia automaticamente a força 
de frenagem sobre cada eixo para diminuir a distância até o momento da parada, 
mantendo a estabilidade e a capacidade de direção do veículo.
O Controle Eletrônico de Tração (ETC) otimiza a tração e a estabilidade, controlando 
a derrapagem das rodas. O sistema ETC reduz o torque para a roda em movimento 
e aplica frenagem à roda, se necessário.
O Controle de Frenagem em Curvas (CBC) varia automaticamente a força de frenagem 
em cada roda do veículo ao fazer uma curva, quando os freios são acionados e o limite 
de aderência é atingido. Variando a força de frenagem aplicada a cada roda, o sistema 
evita o travamento das rodas e o deslizamento do veículo.

O Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC) é integrado com o DSC para reduzir 
a possibilidade de capotamento, ao mesmo tempo em que proporciona agilidade e 
capacidade de desviar de obstáculos. Ele monitora o movimento do veículo e as forças 
de manobra para detectar qualquer risco em potencial de capotagem. Se um risco for 
detectado, a frenagem é aplicada à roda dianteira externa para reduzir as forças que 
contribuem para o risco de capotagem.
A Assistência a Frenagens de Emergência (EBA) entende quando você pisa rapidamente 
no freio, mas sem a força necessária para maximizar o desempenho da parada. O sistema 
aumenta a pressão de frenagem por meio da bomba do ABS, garantindo que você pare 
a tempo.
Acionamento do Pisca-alerta em Caso de Frenagem – Para ajudar a reduzir o risco 
de colisão, o sistema de Sinal de Frenagem de Emergência ativa automaticamente 
o pisca-alerta durante uma frenagem de emergência.
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Para aprimorar ainda mais a segurança para toda a família, dois pontos ISOFIX para assentos 
infantis são instalados em cada lado dos assentos traseiros e é oferecida uma proteção adicional 
pelos pré-tensionadores do cinto de segurança que, no caso de um impacto frontal, reduzem 
o movimento para frente. Para melhor protegê-lo, há um sistema completo de airbags que inclui 
os airbags do motorista e do passageiro, de cortina lateral e do tórax.

PONTOS ISOFIX

AIRBAGS

CÉLULA DE 
SEGURANÇA 
DE ALUMÍNIO
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TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO
O Range Rover Sport vem com iluminação externa em LED, com recursos 
de série incluindo: Luzes de Circulação Diurna dianteiras, Faróis Automáticos 
e lavadores elétricos. As luzes de LED foram projetadas para durar por toda 
a vida útil do veículo e são mais eficientes no consumo de energia. Além disso, 
a qualidade de luz produzida é mais próxima da luz do dia, deixando a 
condução menos cansativa à noite.
Uma variedade de recursos de feixes de luz proporcionam iluminação máxima, 
enquanto minimizam o impacto sobre outros usuários da estrada. Os faróis 
LED Premium de série podem ser aprimorados pelo Assistente de Farol Alto 
Automático opcional, que aciona o feixe alto e diminui quando são detectados 
outros usuários da estrada.
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Os Faróis Matrix LED1 e faróis Pixel LED têm Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa (AFS) 
e também permitem o Sistema de Farol Adaptável à Condução (ADB). O AFS otimiza o feixe 
do farol para se adaptar a uma variedade de situações de condução: cidade, campo, autoestrada 
e más condições climáticas, enquanto o ADB permite que você use o farol baixo e o farol alto 
simultaneamente. Com a divisão do farol principal em duas linhas verticais, os Faróis Matrix LED 
podem criar quatro sombras verticais na frente de um veículo para evitar ofuscamento, sem a 
necessidade de rebaixar o feixe principal e perder a iluminação. Os Faróis Matrix LED também têm 
Indicadores de Direção Animados dianteiros e traseiros que iluminam com um padrão distintivo.
Faróis Pixel LED2, com aproximadamente três vezes mais LEDs que os faróis Matrix LED, oferecem 
a nossa tecnologia mais avançada de faróis e contam com a capacidade do ADB para assegurar 
o máximo de iluminação. Ao dividir o feixe principal verticalmente e horizontalmente, eles 
possibilitam até quatro sombras de definição mais alta para evitar o ofuscamento de vários veículos 
à frente. Esta opção de farol incorpora luzes do pisca-alerta que operam em velocidades mais altas 
para direcionar o feixe principal de acordo com a direção do volante.

Os Faróis Pixel LED a laser2 contam com a opção de farol Pixel LED, com a adição da tecnologia 
a laser. O laser de longo alcance proporciona luminância cinco vezes mais elevada que as 
luzes LED padrão e é especialmente útil para condução em estradas com longas retas. Eles são 
acionados em velocidades superiores a 80 km/h e quando nenhuma outra luz externa é detectada, 
para gerar uma visão clara com alcance de mais de meio quilômetro.
O recurso antiofuscante de sinalização adicional, com faróis Matrix, Pixel e Pixel a laser de série, 
desligará os LEDs evitando o reflexo da iluminação nas sinalizações da estrada. Enquanto isso, 
a tecnologia do Modo Turista ajusta os padrões do feixe de AFS dependendo do lado da estrada 
em que você está dirigindo (por exemplo, se estiver dirigindo em outro país).
1Item opcional.  2Item opcional. De acordo com o modelo.
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AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE ACESSO
O Range Rover Sport tem a versatilidade que atende a todas as suas necessidades, com níveis 
exemplares de conforto complementados por uma variedade de recursos inovadores que agregam 
conveniência, luxo e facilidade a cada trajeto.
O Ajuste Automático da Altura de Acesso, como parte da suspensão a ar eletrônica, permite que 
você entre e saia do veículo com mais facilidade e elegância. Quando ativado, este recurso rebaixa 
o veículo em até 50 mm quando estacionado e com as portas abertas. O Monitor de Saída Livre1 
opcional fornece um alerta aos passageiros dos assentos traseiros, antes que saiam do veículo, caso 
haja um obstáculo se aproximando das portas que serão abertas. O veículo também está disponível 
com o Fechamento das Portas por Sucção2, com fechamento elétrico nas portas dianteiras e 
traseiras.
1Recurso vinculado.  2De acordo com o modelo.

ALTURA DE ACESSO AUTOMÁTICA DE 50 MM
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TEMPERATURA INTERIOR
Para evitar que a cabine superaqueça e diminuir a pressão sobre 
o ar-condicionado, a persiana automática1 se fecha automaticamente 
quando os passageiros desembarcam e as portas são travadas. 
Quando o veículo é reaberto, a persiana retorna para a posição 
anterior ao fechamento automático.
O Ar-condicionado de Quatro Zonas2 ajuda a tornar a vida mais 
confortável para todos, utilizando uma unidade traseira totalmente 
independente de aquecimento e ar-condicionado para assegurar 
que todos os ocupantes desfrutem do máximo conforto.

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DO 
AR DA CABINE COM FILTRO PM2,53

Ao ativar o botão PURIFICAR no seu veículo, o nosso filtro especialmente 
concebido irá atrair e captar partículas finas, como o PM2,5, e alérgenos 
transportados pelo ar, como pó e pólen do ar exterior. O sistema limpa 
o ar no ambiente da cabine, reduzindo a exposição dos ocupantes do 
veículo aos poluentes. 
A tecnologia de ionização nanoe™ ajuda no bem-estar do motorista 
e dos passageiros. Para tal, as partículas no ar são ionizadas, sendo 
atraídas para as superfícies e ajudando a limpar o ar.

1Recurso vinculado.  2De acordo com o modelo.  3Item opcional.
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2 ASSENTOS
VDA 1 
1.463 

LITROS

TOTAL 2 
1.686 

LITROS

3 ASSENTOS
VDA 1 
1.127 

LITROS

TOTAL 2 
1.324 

LITROS

4 ASSENTOS
VDA 1 
959 

LITROS

TOTAL 2 
1.142 

LITROS

5 ASSENTOS
VDA 1 
623 

L ITROS

TOTAL 2 
780 

LITROS

PORTA-MALAS
O Range Rover Sport tem um porta-malas generoso de 780 litros de espaço disponível ou até 
1.686 litros quando os assentos traseiros são dobrados para a posição plana. Todos os modelos 
vêm com assento da segunda fileira com divisão 60:40 de série, com recurso opcional de carga 
(ideal para objetos longos, como esquis).

1Volume medido com blocos sólidos VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).  
2Volume medido por meio da simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido.
A capacidade do porta-malas traseiro é reduzida nos modelos P400e.
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PROFISSIONAL – POTÊNCIA E ACONDICIONAMENTO
Com um interior flexível e contemporâneo, o Range Rover Sport foi projetado para aprimorar suas 
atividades profissionais. Com uma tomada de energia opcional e quatro portas USB localizadas na 
cabine, é possível recarregar vários dispositivos eletrônicos em qualquer lugar. E para assegurar 
que a cabine esteja sempre organizada, há um maior espaço para guardar objetos, como uma 
abertura especialmente feita para smartphones, o porta-luvas superior e os porta-objetos inferiores.
O compartimento refrigerado no console central dianteiro opcional traz o luxo de resfriar bebidas 
sob demanda. Ele pode acomodar até 4 garrafas de 500 ml e mantê-las a uma temperatura de 
5°C, com a capacidade de atingir -5°C graus por curtos períodos de tempo para proporcionar 
refrigeração rápida. Uma luz na borda indica quando ele está ligado.
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LAZER – ACTIVITY KEY
Com a Activity Key opcional você pode realizar as suas atividades favoritas ao ar livre e manter 
a sua chave original em segurança dentro do carro. Para maior conveniência, você pode prender 
a Activity Key no pulso. Robusta e totalmente à prova de água, a pulseira permite que você realize 
uma série de atividades, desde ciclismo até natação. Basta encostar a sua Activity Key na tampa do 
porta-malas (atrás da letra R na inscrição Range Rover) para travar e destravar o veículo e desativar 
ou reativar o chaveiro convencional.

TAMPA DO PORTA-MALAS
Acesso ao generoso espaço traseiro agora é mais conveniente do que nunca. O Ajuste de Altura 
Traseira rebaixa a suspensão traseira em até 50 mm quando a tampa do porta-malas é aberta. 
Isso cria um ângulo de inclinação, com a traseira rebaixada, aprimorando a acessibilidade e 
facilidade de carregamento do porta-malas. O Acionamento da Tampa do Porta-malas por Gestos* 
permite abrir ou fechar a tampa do porta-malas a partir do meio-fio, sem a necessidade de tocar 
no veículo ou no chaveiro. Como o sistema é compatível com as soluções opcionais de reboque, 
é possível lidar com situações complicadas com o mínimo trabalho possível.

*De acordo com o modelo.
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REBOQUE
Com uma capacidade de reboque de até 3.500 kg* e incorporando tecnologias feitas sob medida, 
o Range Rover Sport consegue enfrentar até as tarefas mais exigentes.

ASSISTENTE DO ENGATE PARA REBOQUE
O Assistente do Engate para Reboque facilita muito o engate de um reboque no veículo, auxiliando 
na visualização do processo de engate; ele exibe a trajetória prevista do engate para reboque até 
a barra de reboque no monitor Touchscreen. 

AJUSTE DA ALTURA TRASEIRA
O Ajuste da Altura Traseira, por meio de interruptores no porta-malas ou no chaveiro, abaixa 
a altura da suspensão traseira em até 50 mm, um recurso útil ao carregar ou descarregar itens 
mais pesados, ou ao engatar, desengatar ou carregar um reboque.

*De acordo com o motor.
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ASSISTÊNCIA À ESTABILIDADE DE REBOQUE
A Assistência à Estabilidade de Reboque (TSA) oferece maior estabilidade durante o reboque. 
Se a TSA detectar uma possível situação perigosa de oscilação do reboque, o sistema ajudará 
você a recuperar o controle reduzindo gradualmente a velocidade do Range Rover Sport através 
da redução de potência do motor, e aplicando os freios individualmente em cada lado do veículo, 
para controlar a oscilação.

ASSISTÊNCIA PARA REBOQUE1

O recurso de Assistência para Reboque auxilia em manobras de marcha-à-ré, prevendo a direção 
do reboque. O sistema exibe o caminho previsto do veículo e do reboque como linhas coloridas na 
tela Touchscreen. Para obter orientações precisas, é possível até escolher a largura do seu reboque.

ASSISTÊNCIA PARA REBOQUE AVANÇADA
O Assistente Avançado para Reboque2 permite controlar a direção do seu reboque ao acionar 
a marcha à ré através do controle giratório do Terrain Response 2. O sistema irá controlar a direção 
do veículo para alcançar a trajetória desejada do reboque.
1Recurso vinculado.  2Recurso vinculado. Conforme o modelo.
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ACESSÓRIOS LAND ROVER MONTE O SEU

Os acessórios Land Rover podem ser adquiridos na sua Concessionária Land Rover e adicionados 
em qualquer fase durante a vida útil do veículo, e não só quando ele é novo. Os acessórios Land Rover 
são projetados, testados e fabricados com os mesmos padrões de exigência dos equipamentos 
originais instalados em seu veículo. Para obter mais informações e ver a lista completa de acessórios, 
acesse accessories.landrover.com/br/pt Você também pode incluir acessórios ao configurar o seu 
Range Rover Sport em landrover.com.br

Veículo mostrado: Autobiography Dynamic na cor Vermelho Firenze com opcionais instalados (Disponibilidade conforme o mercado).

https://www.landrover.com.br/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-exploremeridian-34
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ESTILO EXTERIOR
Estribos Laterais Móveis1 – Esses estribos inteligentes e práticos facilitam a entrada e a saída 
do veículo. Acomodados perfeitamente sob as soleiras, os estribos laterais são acionados 
automaticamente quando uma porta é aberta ou através do controle remoto. Os estribos laterais 
são sensíveis a obstruções. Apresentam acabamento em aço inoxidável com a marca Range Rover 
gravada a laser.
Estribos Laterais Fixos1 – Completos com soleira emborrachada e acabamento em aço inoxidável 
escovado, os estribos laterais fixos facilitam a entrada e a saída da cabine do veículo e auxiliam no 
acesso ao teto. Com emblemas Range Rover em relevo, detalhes externos de acabamento Bright 
e frisos de alumínio anodizado Bright.
Proteção Inferior Dianteira/Traseira2 – Fabricada em aço inox, a proteção inferior de inspiração 
off-road possui um acabamento premium Bright Polished para a frente e a traseira do veículo.

ESTILO INTERIOR
Capas dos Pedais Esportivos – Capas para pedais alternativas para melhorar o estilo interior com 
acabamento Bright. Fabricadas em aço inoxidável Polido e Gravado, traz fixações ocultas para criar 
um visual limpo.
Soleiras Iluminadas – Soleiras iluminadas com inscrição Range Rover e moldura halo. As soleiras 
traseiras também trazem apenas o halo iluminado.
Soleiras Iluminadas Personalizadas – As soleiras iluminadas personalizadas podem vir com uma 
mensagem personalizada utilizando um conjunto aprovado de fontes/letras que acendem na cor 
branca quando as portas dianteiras são abertas.
Paddle-shifters3 – Complete a aparência de seu volante com paddle-shifters de alumínio premium. 
Os paddle-shifters são polidos à máquina, anodizados e escovados à mão para proporcionar 
excepcional resistência ao desgaste com um acabamento premium, disponíveis nas cores Prata 
e Vermelha.
1A instalação dos estribos laterais pode afetar a capacidade off-road do veículo.  2Proteção inferior traseira não aplicável em veículos 
equipados para reboque. Não disponível com a versão SVR.  3Requer paddle-shifters no veículo base.
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CARGA
Suporte para Bicicleta no Engate para Reboque1 – O Suporte para Bicicleta no Engate para 
Reboque apresenta um mecanismo de encaixe para instalação/desinstalação rápida do engate 
para reboque com uma só mão e pode ser inclinado para longe do veículo utilizando um 
pedal para facilitar o acesso à tampa traseira do porta-malas. Capacidade de carga máxima 
de 40 kg para 2 bicicletas e de 51 kg para 3 bicicletas.
Caixa-bagageiro de Teto para Itens Esportivos2 – A caixa-bagageiro de teto para itens esportivos 
possui um design elegante e aerodinâmico com acabamento Gloss Black e pode ser instalada 
em qualquer lado do veículo para abertura pelo meio-fio, além de poder ser travada para maior 
segurança.
Suporte para Bicicleta Montado no Teto2 3 – O suporte para bicicleta travável montado no teto 
foi desenvolvido para transportar uma única bicicleta de até 20 kg.

Suporte para Equipamentos Esportivos Aquáticos2 – Para prancha de windsurf, canoa ou caiaque. 
Com suporte multiuso com trava para transportar um remo. Pode ser inclinado para facilitar a 
carga/descarga. Possui correias com travas e suportes de borracha para manter uma excelente 
distribuição do peso, protegendo o caiaque e veículo contra arranhões e marcas. Capacidade de 
carga máxima 45 kg.
Suporte para Esqui/Snowboard2 – Pode transportar quatro pares de esquis ou duas pranchas 
de snowboard, incorporando trilhos deslizantes para facilitar o carregamento, além de ser travável 
para maior segurança. Capacidade de carga máxima 36 kg.
1Requer engate para reboque de 50 mm e sistema elétrico do reboque de 13 pinos para instalação. Protetor térmico também 
necessário para a instalação.  2Os trilhos e o bagageiro de teto são necessários para todos os acessórios montados no teto dos 
veículos Land Rover.  3Os trilhos e o bagageiro de teto acomodam dois suportes para bicicletas.
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Porta-copos com Carregamento Sem Fio de Telefone – O porta-copos com carregamento 
sem fio de telefone foi projetado para carregamento utilizando o espaço do porta-copos no 
console central. O suporte pode acomodar telefones com tamanhos variados de forma segura. 
O carregador possui uma luz de LED para indicar a hora do carregamento, que se apaga quando 
a carga estiver completa. Compatível com telefones de até 72 mm de largura.
1Não disponível com o P400e.  2Não disponível com a versão SVR. Não compatível com veículos equipados com o Sistema 
de Entretenimento do Assento Traseiro.

FUNÇÃO E TECNOLOGIA
Assento Eventual na Tampa do Porta-Malas em Couro Ebony1 – O assento eventual na tampa 
do porta-malas é fabricado à mão em lindo couro Windsor Ebony, com uma estrutura de alumínio 
altamente durável. Acondicionados no porta-malas, estes assentos podem ser acionados com 
rapidez e facilidade para fornecer assentos confortáveis para dois adultos sobre a tampa do 
porta-malas inferior quando o veículo está parado.
Refrigerador/Caixa Térmica no Apoio de Braço Central – Para refrigerar ou aquecer alimentos 
e bebidas, também serve como apoio de braço central traseiro. Com uma cobertura de couro, 
ele é preso pelo cinto de segurança central e alimentado pela tomada auxiliar traseira. Ideal para 
longas viagens com a família.
Sistema Click and Go2 – A linha Click and Go é um sistema multiuso instalado nos encostos dos 
assentos para os passageiros da segunda fileira. Versátil, a base Click and Go é fixada entre os 
suportes dos apoios de cabeça, permitindo a colocação de outros suportes para tablets, bolsas, 
camisas ou blusas. Cada acessório é vendido separadamente. A base pode ser facilmente removida 
quando não estiver em uso.
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PRODUTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Pacote para Transporte de Animais de Estimação – Opção conveniente para um ambiente 
confortável de transporte de animais de estimação, que pode ser instalado ou removido 
rapidamente quando necessário. Combina a caixa dobrável para transporte de animais 
de estimação, o pote de água resistente a derramamentos e o tapete de borracha do 
porta-malas. 
Pacote Pet Care and Access – Item opcional que simplifica o transporte de animais, 
garantindo todo o necessário para o transporte com conforto. Combina o divisor 
de bagagem de altura máxima, o forro acolchoado do porta-malas, a rampa de acesso 
para pets e o sistema de lavagem portátil. 
Pacote de Proteção no Porta-Malas para Animais de Estimação – Protege e facilita 
a limpeza do porta-malas contra sujeiras causadas por patas molhadas e com lama. 
Combina o revestimento acolchoado do porta-malas* com o divisor de bagagem 
de altura máxima e o pote de água resistente a derramamento.
Forro Acolchoado do Porta-malas* – Um forro personalizado que cobre e protege 
o assoalho do porta-malas, os encostos dos assentos da segunda fileira e as 
paredes laterais do porta-malas até a altura da janela. Feito a partir de um tecido 
acolchoado macio, com um tapete de borracha integral e protetor de para-choque 
removível, é ideal para proprietários que transportam animais de estimação 
regularmente no porta-malas do veículo.

PROTEÇÃO INTERIOR
Tapetes de Borracha – Lado Esquerdo – Os tapetes do piso em borracha para os 
ocupantes da primeira e da segunda fileiras ajudam a oferecer proteção contra sujeira 
do dia-a-dia. Eles trazem o emblema Range Rover em acabamento brilhante e cantos 
revestidos em metal de alta durabilidade.
Tapete de Borracha para o Porta-malas – Tapete de borracha à prova d’água com a marca 
Range Rover, ajuda a proteger o carpete do porta-malas contra sujeira em geral.
Divisor de Bagagem – Altura total – Projetado para proteger os ocupantes do veículo 
contra o deslocamento da bagagem. Após a instalação inicial na concessionária, o divisor 
de bagagem pode ser facilmente removido com a ferramenta adequada.

*indisponível com P400e. 
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ESCOLHA SEU MODELO 
RANGE ROVER SPORT SE
Conta com faróis de neblina dianteiros e um interior aprimorado com 
assentos dianteiros elétricos com 14 modos de ajuste.

EXPLORE ESTE MODELO

https://www.landrover.com.br/vehicles/range-rover-sport/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-explorethismodel-59
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RANGE ROVER SPORT HSE
Os faróis Matrix LED realçam o exterior do veículo enquanto 
os assentos de couro Windsor perfurado valorizam seu interior.

EXPLORE ESTE MODELO

Equipado com rodas opcionais.

https://www.landrover.com.br/vehicles/range-rover-sport/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-explorethismodel-60
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EXPLORE ESTE MODELO
RANGE ROVER SPORT HSE SILVER
Refinado e intenso, o HSE Silver incorpora todas as qualidades 
que trouxeram renome ao Range Rover Sport. Um veículo que 
sempre proporciona experiências únicas.

https://www.landrover.com.br/vehicles/range-rover-sport/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-explorethismodel-61
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RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC
Os detalhes exteriores em Shadow Atlas ressaltam o seu design 
dinâmico, assim como os assentos de couro Windsor perfurado 
em seu interior.

EXPLORE ESTE MODELO

https://www.landrover.com.br/vehicles/range-rover-sport/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-explorethismodel-62
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EXPLORE ESTE MODELO
RANGE ROVER SPORT HSE  
DYNAMIC BLACK
Com as rodas e toques de design exterior em Black, interior em 
Ebony e cabine focada no motorista, o HSE Dynamic Black é uma 
expressão única de individualidade. Com uma postura poderosa, 
ele foi concebido para se destacar da multidão.

https://www.landrover.com.br/vehicles/range-rover-sport/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-explorethismodel-63
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RANGE ROVER SPORT SVR
Design assertivo com recursos que otimizam a forma e a função. 
O exclusivo motor V8 5.0 litros Supercharged a Gasolina com 
575 cv de potência é item de série.

EXPLORE ESTE MODELO

https://www.landrover.com.br/vehicles/range-rover-sport/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-explorethismodel-64
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EXPLORE ESTE MODELO

RANGE ROVER SPORT 
SVR CARBON EDITION
Luxo e desempenho foram elevados a novos patamares com 
o Range Rover Sport SVR Carbon Edition. Graças ao seu design 
robusto e seguro, nada neste veículo é moderado. Criado para 
ser conduzido. Além disso, seus detalhes em Fibra de Carbono 
são dignos de admiração.

https://www.landrover.com.br/vehicles/range-rover-sport/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-explorethismodel-65
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CONHEÇA A COLEÇÃO
Uma coleção de acessórios exclusiva inspirada nos veículos Land Rover e produzida com o típico 
estilo britânico.

Relógio cronógrafo Land Rover – Este relógio apresenta um painel solar frontal com indicador 
de data e mostrador de cronógrafo. Realce em cor-de-laranja nos mostradores secundários, 
indicador exterior e ponteiro dos segundos. 
Guarda-chuva para golfe – Guarda-chuva para golfe com armação em fibra de vidro não condutora. 
O tecido é ventilado para uma maior resistência ao vento e apresenta o nome da Land Rover 
na extremidade.
Casaco moderno para pilotagem – Esteja preparado para todos os tipos de estrada. Este casaco de 
pilotagem contemporâneo oferece uma fascinante versatilidade. Apresenta acolchoado nos ombros, 
punhos com emblema da marca e uma etiqueta em efeito de metal escovado adornada com 
o nome da marca. Fechos de correr impermeáveis e revestimento DWR®.
Mala profissional rígida da Land Rover – Com um design inspirado na nossa placa de reforço 
Land Rover, esta mala de negócios em Cinza Grafite está preparada para tudo o que o seu dia de 
trabalho lhe trouxer. O exterior em policarbonato, a estrutura em alumínio e fechos aprovados pela 
TSA são elementos que garantem a constante segurança dos seus documentos mais importantes.
Bolsa de viagem – Pura versatilidade. Bolsa de couro castanho de grão natural, tratado a óleo, 
com uma incrível maleabilidade – esta Bolsa de Viagem é flexível em todos os sentidos. Ideal para 
viagens diárias ou prolongadas, possui alças robustas, uma alça de ombro almofadada removível 
e um prático bolso com fecho. Inclui bolsa protetora contra poeira.
Multi-ferramentas Defender – Ferramenta multiuso em aço preto, do tamanho de um cartão 
de crédito, com o formato de um Defender. Vem com diversas ferramentas práticas, incluindo 
um medidor da profundidade dos sulcos dos pneus. 

COLEÇÃO RANGE ROVER

https://www.landrover.com.br/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-explorethecollection-66
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O MUNDO LAND ROVER
Seu Land Rover foi projetado e desenvolvido para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o seu mundo. Ele pode levar 
você a lugares que outros veículos simplesmente não conseguem alcançar, em um estilo inigualável. Com um carro 
da Divisão de Veículos Especiais, essa sensação de individualidade pode chegar a patamares ainda mais elevados. 
Para celebrar o estilo de vida Land Rover, reunimos uma variedade de experiências, publicações e produtos de estilo 
de vida da marca Land Rover. Existe um mundo para explorar. Saia e aproveite.

AGENDE UMA EXPERIÊNCIA DIVISÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LAND ROVER COLLECTION TRILHAS DE AVENTURA LAND ROVER

https://www.landrover.com/experiences/find-a-centre/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-bookanexperience-67
https://www.landrover.com.br/special-vehicle-operations/special-vehicles.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-specialvehicleoperations-67
https://www.landrover.com.br/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-landrovercollection-67
https://www.landrover.com.br/land-rover-experience/adventure-travel/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-landroveradventuretravel-67
https://www.facebook.com/landrover.br/
https://www.instagram.com/landroverbr/
https://twitter.com/LandRover_br
https://www.youtube.com/user/LandRoverbr
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MONTE O SEU
Use o configurador para criar o seu Range Rover Sport perfeito.

ENCONTRE UMA CONCESSIONÁRIA
Procure uma Concessionária Land Rover perto de você.

COMPARE NOSSOS VEÍCULOS
Selecione e compare até três veículos Land Rover.

AGENDE UM TEST DRIVE
Agende um test drive em uma Concessionária Land Rover local.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ASSISTÊNCIA NA ESTRADA LAND ROVER SERVIÇOS FINANCEIROS DA LAND ROVER LAND ROVER FROTAS E VENDAS CORPORATIVAS

SUA TRANQUILIDADE

https://www.landrover.com.br/national-dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-findaretailer-68
https://www.landrover.com.br/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-compareourvehicles-68
https://buildyour.landrover.co.uk/lr2/r/engine/_/pt_br/l494/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-buildyourown-68
https://www.landrover.com.br/form/test-drive.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-bookatestdrive-68
https://www.landrover.com.br/form/contato.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-customerservice-68
https://www.landrover.com.br/ownership/land-rover-assistance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-landroverroadsideassistance-68
https://www.landrover.com.br/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-landroverfinancialservices-68
https://www.landrover.com.br/corporate-sales/fleet-and-business.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l494my22-landroverfleetandbusiness-68


Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

DESIGN PERFORMANCE CAPACIDADE SEGURANÇATECNOLOGIA VERSATILIDADE PERSONALIZAÇÃO

AVISO IMPORTANTE: Algumas características das imagens podem variar entre itens opcionais e de série 
para diferentes anos-modelo e, devido ao impacto do Covid-19, muitas de nossas imagens não foram 
atualizadas para refletir as especificações do 22MY. Consulte o configurador de veículos e consulte a 
Concessionária local para obter especificações detalhadas do 22MY e não baseie seu pedido apenas nas 
imagens do site. 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.

CORES: As imagens das cores são meramente ilustrativas. As cores reproduzidas na tela podem variar 
em comparação com o acabamento real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer 
acabamento de cor sem aviso prévio. Algumas dessas podem não estar disponíveis no Brasil. 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 Limited nem possuem autoridade alguma 
para vincular a Jaguar Land Rover Limited 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 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 com 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 inscrição posterior 
após o termo inicial indicado pela sua concessionária.
A Land Rover recomenda exclusivamente o lubrificante Castrol EDGE Professional. 
Android™ é uma marca registrada da Google LLC. 
Apple® é uma marca registradas da Apple, Inc., registrada nos EUA e em outros países. 
Meridian™ é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd. Trifield™ e o dispositivo three fields 
é uma marca registrada da Trifield Productions Ltd.
Todas as informações contidas nesse catálogo são referentes ao modelo 2022.

Jaguar Land Rover América Latina e Caribe  
Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar 
04028-002 Moema, São Paulo, SP
Registrado na Inglaterra: Nº 1672070
landrover.com.br
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.



RANGE ROVER SPORT
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2021



MOTORES
Configure o seu Range Rover Sport no site landrover.com.br

DIESEL
MOTORIZAÇÃO D300
Veículo Elétrico-híbrido Leve (MHEV) –
Transmissão Automática
Sistema de transmissão Tração Integral (AWD)
Potência máxima cv/rpm 300/4.000
Torque máximo (Nm/rpm) 650/1.500-2.500
Capacidade (cc) 2.997
Nº de cilindros/Válvulas por cilindro 6/4
Layout dos cilindros Longitudinal I6
Diâmetro/curso (mm) 83/92,32
Taxa de compressão (:1) 15,5

COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros) 86
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/
Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF) 4

4 Série   – Não disponível.



DIESEL
PERFORMANCE D300
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h 7,3
Velocidade máxima (km/h) 209

FREIOS
Tipo dianteiro Discos ventilados
Diâmetro dianteiro (mm) 363
Tipo traseiro Discos ventilados
Diâmetro traseiro (mm) 350
Freio de estacionamento Integrado à pinça de freio

PESOS (kg)*
Peso descarregado (EU)** 2.208
Peso descarregado (DIN)† 2.133
Peso bruto do veículo (GVW) 3.100

REBOQUE (kg)
Reboque sem freios 750
Reboque máximo 3.500
Ponto de engate máximo (peso da ponta) 150
Peso máximo combinado de veículo e reboque 6.600

TRANSPORTE DE TETO (kg)
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto) 100

*Os pesos se referem a veículos em 
especificações padrão. Itens opcionais 
aumentam o peso. 
**Inclui um motorista de 75 kg, 
todos os fluidos e 90% de combustível. 
†Inclui todos os fluidos e 90% 
de combustível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



MOTORES

PHEV A GASOLINA
MOTORIZAÇÃO P400e
Veículo Elétrico-híbrido Leve (MHEV) –
Transmissão Automática
Sistema de transmissão Tração Integral (AWD)
Potência máxima cv/rpm 404/5.500*
Torque máximo (Nm/rpm) 640/1.500 – 4.000
Capacidade (cc) 1.997,3
Nº de cilindros/Válvulas por cilindro 4/4
Layout dos cilindros 4 em linha
Diâmetro/curso (mm) 83/92
Taxa de compressão (:1) 9,5

COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros) 91
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/ 
Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF) 4

4 Série   – Não disponível.
*Quando combinado com motor elétrico. 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PHEV A GASOLINA
PERFORMANCE P400e
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h 6,3
Velocidade máxima (km/h) 220 

DADOS DO MOTOR ELÉTRICO
Potência máxima cv 143 (105)
Torque Máximo (Nm) 275

FREIOS
Tipo dianteiro Discos ventilados
Diâmetro dianteiro (mm) 380
Tipo traseiro Discos ventilados
Diâmetro traseiro (mm) 365
Freio de estacionamento Integrado à pinça de freio

PESOS (kg)*
Peso descarregado (UE)** 2.539
Peso descarregado (DIN)† 2.464
Peso bruto do veículo (GVW) 3.200

REBOQUE (kg)
Reboque sem freios 750
Reboque máximo 2.500
Ponto de engate máximo (peso da ponta) 100
Peso máximo combinado de veículo e reboque 5.700

TRANSPORTE DE TETO (kg)
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto) 100

– Não disponível.
*Os pesos se referem a veículos em 
especificações padrão. Itens opcionais 
aumentam o peso.  
 **Inclui um motorista de 75 kg, 
todos os fluidos e 90% de combustível. 
†Inclui todos os fluidos e 90% 
de combustível.



MOTORES

GASOLINA
MOTORIZAÇÃO 5,0L V8 SUPERCHARGED
Veículo Elétrico-híbrido Leve (MHEV) – –
Transmissão Automática Automática
Sistema de transmissão Tração Integral (AWD) Tração Integral (AWD)
Potência máxima cv/rpm 525/6.000 – 6.500 575/6.000 – 6.500
Torque máximo (Nm/rpm) 625/2.500 – 5.500 700/3.500 – 5.000
Capacidade (cc) 5.000 5.000
Nº de cilindros/Válvulas por cilindro 8/4 8/4
Layout dos cilindros V longitudinal V longitudinal
Diâmetro/curso (mm) 92,5/93 92,5/93
Taxa de compressão (:1) 9,5 9,5

COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros) 104 104
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/ 
Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF) 4 4

4 Série   – Não disponível.
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GASOLINA
PERFORMANCE 5,0L V8 SUPERCHARGED
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h 5,3 4,5 
Velocidade máxima (km/h) 250 283 

FREIOS
Tipo dianteiro Discos ventilados Discos ventilados
Diâmetro dianteiro (mm) 380 380
Tipo traseiro Discos ventilados Discos ventilados
Diâmetro traseiro (mm) 365 365
Freio de estacionamento Integrado à pinça de freio Integrado à pinça de freio

PESOS (kg)*
Peso descarregado (UE)** 2.390 2.377
Peso descarregado (DIN)† 2.315 2.302
Peso bruto do veículo (GVW) 3.100 3.000

REBOQUE (kg)
Reboque sem freios 750 750
Reboque máximo 3.500 3.000
Ponto de engate máximo (peso da ponta) 150 120
Peso máximo combinado de veículo e reboque 6.600 6.000

TRANSPORTE DE TETO (kg)
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto) 100 100

*Os pesos se referem a veículos em 
especificações padrão. Itens opcionais 
aumentam o peso.   
**Inclui um motorista de 75 kg, 
todos os fluidos e 90% de combustível.  
†Inclui todos os fluidos e 90% de 
combustível.



B CA

DIMENSÕES E CAPACIDADES

*A capacidade do porta-malas traseiro é reduzida nos modelos P400e.  
**VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem à norma VDA 
(200 mm x 50 mm x 100 mm).  †Total: volume medido por meio de simulação 
do espaço de carga preenchido com líquido.  ††Com a tampa do engate do 
reboque removida. Observação: Os números podem variar para o modelo 
SVR e P400e.

ALTURA PADRÃO
Com trilhos do teto 1.780 mm  
Com antena de teto 1.803 mm  
Com teto panorâmico aberto 1.817 mm  
A configuração de altura de acesso da suspensão 
a ar irá reduzir as alturas indicadas acima em 50 mm

ALTURA LIVRE
Altura máxima para a cabeça nos assentos 
dianteiros com teto panorâmico 984 mm  
Altura livre traseira 991 mm

ESPAÇO PARA AS PERNAS
Espaço dianteiro máximo para as pernas 1.004 mm 
Espaço traseiro máximo para as pernas 940 mm

ALTURA DO PORTA-MALAS
Altura do porta-malas (piso ao chão) 837 mm  
Altura do porta-malas (piso ao teto) 790 mm

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS*
Altura 837 mm, Largura 1.285 mm  
Largura do porta-malas entre os arcos 1.116 mm  
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira 
VDA** 1.463 litros, Total† 1.686 litros  
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira  
VDA** 623 litros, Total† 780 litros

Comprimento total 4.879 mm

A B C
Altura de  
rodagem

Ângulo  
de ataque

Ângulo de 
sobreposição

Ângulo  
de saída

Off-road†† (SVR) 33,0° (29,2°) 25,7° (26,9°) 30,0° (28,0°)

Standard (SVR) 26,0° (20,6°) 21,2° (21,0°) 26,2° (23,9°)

Largura 2.073 mm, retrovisores rebatidos 
Largura 2.220 mm com retrovisores abertos

Bitola traseira 1.686 mmBitola dianteira 1.692 mm

Altura 
1.803 mm

DISTÂNCIA DE OBSTÁCULOS
Altura off-road 278 mm  
Altura padrão 213 mm

DIÂMETRO DE GIRO
Meio-fio a meio-fio 12,4 m  
Parede a parede 12,5 m  
Voltas de batente a batente 2,7

PROFUNDIDADE DE TRAVESSIA
Profundidade máxima de travessia 850 mm

Comprimento atrás da 
primeira fileira 1.852 mm

Largura 
do porta-

malas (máx) 
1.285 mm

Comprimento atrás da segunda 
fileira 1.035 mm

Distância entre os eixos 2.923 mm




