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Range Rover Evoque ‘Pure’
Standaarduitrusting:

Interieur en exterieur afwerking
5-deurs koetswerk (RR Evoque)
3-deurs koetswerk (RR Evoque Coupé)
Radiatorrooster in honingraatmotief in 'Dark Atlas' afwerking
Sierroosters op de motorkap in 'Dark Atlas' afwerking (RR Evoque Coupé)
Centrale geïntegreerde sierplaat in de bumpers voor en achter (A-vormig 
kader in 'Techno Grey' en middenstuk in 'White Silver')
Zijdelingse, lemmetvormige sierlijst in 'Brunel' afwerking (RR Evoque) of 
'Dark Atlas' afwerking (RR Evoque Coupé) (voorvleugels en -deuren)
Zijdelingse stootlijsten onderaan in 'Dark Atlas' afwerking
Sierlijst aan de onderkant van de ruiten in zwarte, glanzende afwerking 
Horizontale koffersierlijst in 'Brunel' afwerking (RR Evoque) of 'Dark Atlas' 
afwerking (RR Evoque Coupé)
Spoiler op de kofferklep
Zwarte 'Evoque' badge op de achterklep
Zetelbekleding: deels leder / deels Dinamica stof
Achterbank met 2 afzonderlijke zitplaatsen (RR Evoque Coupé)
60/40 asymmetrisch neerklapbare achterbank met 3 zitplaatsen (RR Evoque)
Bagagescherm
Versnellingspook met hoogwaardige Oxford-lederen bekleding (bij manuele 
transmissie)
Stuurwiel met hoogwaardige Oxford-lederen bekleding
Interieurafwerking in geborsteld aluminium (Satin Brushed Aluminium): 
middenconsole en horizontale sierlijst in het dashboard

Uitrusting en comfort
Snelheidsregelaar met stuurwielbediening (cruise control)
Automatische airconditioning met 2 zones en pollenfilter
Elektrisch bediende zetelverstelling: 6-voudig bestuurder (voor/achter, 
hoogte, rugleuning) & 4-voudig passagier (voor/achter, rugleuning)
Manueel regelbare lendensteun aan de bestuurders- en passagierszetel
Virtuele geheugenfunctie bestuurders- en passagierszetel (na het neer- 
en terug opklappen van de voorzetels om toegang tot de achterbank te 
verlenen) (RR Evoque Coupé)
Elektrisch bediende ruiten

Multifunctionele afstandsbedienging (o.a. vergrendeling/ontgrendeling, 
superlockfunctie, ontsteking van de koplampen, kofferopening, simultane 
opening/sluiting van alle ruiten)
Manueel in de hoogte en de diepte verstelbare stuurkolom
Opbergvak in de middenconsole, met schuifluik ter afsluiting
Start/stop-knop
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening (deuren, koffer en tankklep)
Richtingaanwijzers met automatische herhalingsfunctie (3 cycli)
Verankeringspunten in de bagageruimte
12V-stekkers: 1 vooraan en 1 in de bagageruimte
Niet-rokerspakket

Aandrijving, ophanging, veiligheid en beveiliging
Beschikbare motorisaties:

- eD4 (beschikbaar vanaf december 2011): 2.2 turbodiesel van 
150 pk vermogen en 340 Nm koppel, met voorwielaandrijving, manuele 
transmissie 6 versnellingen en intelligent Stop/Start-systeem

- TD4: 2.2 turbodiesel van 150 pk vermogen en 340 Nm koppel, met 
vierwielaandrijving, manuele transmissie 6 versnellingen en intelligent 
Stop/Start-systeem

- SD4: 2.2 turbodiesel van 190 pk vermogen en 420 Nm koppel, met 
vierwielaandrijving, manuele transmissie 6 versnellingen en intelligent 
Stop/Start-systeem

- Si4: 2.0 benzine van 240 pk vermogen en 340 Nm koppel, met 
vierwielaandrijving, 6-trapsautomaat, schakelhendels aan het stuur en 
sportmodus

Automatische versnellingsbak 6 verhoudingen met schakelhendels aan het 
stuur en sportmodus verkrijgbaar tegen meerprijs op TD4 & SD4
Onafhankelijke schroefveerophanging op de 4 wielen met stabilisator-
stangen voor & achter
Elektronische stuurbekrachtiging
Terrain Response™ (niet op eD4)
Elektronisch gestuurde centrale differentieelvergrendeling (E-coupling) 
(niet op eD4)
Elektromechanische handrem
ABS-antiblokkeerschijfremmen op de vier wielen
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Hill Descent Control (HDC): afdalingsrem (niet op eD4)
Gradient Release Control (GRC): vertraagde en geleidelijke remdruk-
vermindering in helling (niet op eD4)
Hill Start Assist (HSA): startassistentie in helling
Electronic Brakeforce Distribution (EBD): elektronische remkrachtverdeling
Emergency Brake Assist (EBA): elektronische noodrembekrachtiging
Emergency Brake Lights (EBL): automatische activering van noodrem-
verlichting achteraan
Cornering Brake Control (CBC): remcontrole in bochten
Dynamic Stability Control (DSC): dynamische stabiliteitscontrole
Electronic Traction Control (ETC): elektronische tractiecontrole op de 4 wielen
Roll Stability Control (RSC): kantelpreventiesysteem
Trailer Stability Assist (TSA): stabiliteitsvrijwaring bij slepen
Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners, spankrachtbegrenzers, 
hoogteregeling en alarmsignaal bij het niet dragen van de gordel
3-puntsveiligheidsgordels achteraan
Frontale airbags vooraan (bestuurder en passagier, uitschakelbare 
passagiersairbag)
In de zetels geïntegreerde zijairbags vooraan (bestuurder en passagier)
Gordijnairbags links/rechts, vooraan en achteraan
Knieairbag voor bestuurder
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes op de 2 buitenste zitplaatsen 
achteraan
Automatische vergrendeling stuurkolom en tankklep
Automatische centrale vergrendeling bij wegrijden
Ultrasoon alarm, volumetrisch en perimetrisch, met batterijbeveiliging 
(autonome sirene) en tilsensor
Afsluiting van brandstoftoevoer bij impact
Preventiesysteem tegen tanken van verkeerde brandstof (standaard op alle 
versies met dieselmotorisatie)
Dieselpartikelfilter (DPF - standaard op alle versies met dieselmotorisatie)

Zicht en verlichting
Parkeersensoren achteraan (Park Distance Control)
Halogeenkoplampen met manuele hoogteregeling en vertraagde 
uitstapverlichting via afstandsbediening
Dagrijverlichting
Getinte ruiten
Ruitenwissers vooraan met variabele intervalfunctie
Achterruit met ontdooiing, sproeier en ruitenwisser met intervalfunctie
Verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels met geïntegreerde 
richtingaanwijzers
Achteruitkijkspiegel met manuele dimfunctie (dag/nacht)
Binnenverlichting: voetruimte, dakconsole vooraan (met getemperde 
dimming), handschoenkastje, bagageruimte
Sfeerverlichting ('White Lighting'): deurpanelen, dakconsole vooraan
Leeslampjes met aanraaksensoren
Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels (bestuurder & passagier)

Audio, multimedia, entertainment en communicatie
Radio-cd (single slot, 80 watt, 8 luidsprekers, mp3-compatibel)
'AUX'-ingang (3,5 mm mini-jack) voor aansluiting van externe muziekbron
Centraal 5" kleurenscherm (audiosysteem)
Stuurwielbediening voor de audiofuncties
Boordcomputer, inclusief digitaal klokje
Instrumentenbord met geïntegreerd 5" tft-scherm in kleur (Driver 
Information Centre)

Velgen en banden
17" lichtmetalen velgen met 10 spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 1
Bandenmaat: 225/65 R17
Antidiefstalbouten
IMS bandenreparatieset: Instant Mobility System (spuitbus met elektrische 
pomp)
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Range Rover Evoque ‘Dynamic’
De uitrusting van de ‘Pure’ aangevuld met of vervangen door:

Interieur en exterieur afwerking
Radiatorrooster in honingraatmotief in 'Santorini Black'
Sportbumpers voor en achter met doorgetrokken koetswerkkleur
Verwijdering van de zijdelingse stootlijsten onderaan, vervangende 
toepassing van koetswerkkleur
Centrale geïntegreerde sierplaat in de bumpers voor en achter (A-vormig 
kader in 'Indus Silver' of 'Stornoway Grey' en middenstuk in 'Santorini Black')
Sierroosters op de motorkap in 'Santorini Black' (RR Evoque Coupé)
Parallellogramvormige sportuitlaten
Zijdelingse, lemmetvormige sierlijst in 'Santorini Black' (voorvleugels en -deuren)
'Santorini Black' spoilerextensie bovenop de kofferspoiler ('Aeroflip')
Horizontale koffersierlijst in 'Santorini Black'
Spiegelhuizen in 'Santorini Black'
Rode 'Evoque' badge op de achterklep
Zetelbekleding: volledig in generfd leder, met deels geperforeerde middenbanen
Versnellingspook met hoogwaardige, geperforeerde Oxford-lederen 
bekleding (bij manuele transmissie)
Stuurwiel met hoogwaardige, deels geperforeerde Oxford-lederen bekleding
Rubberen tapijten met ingewerkte aluminiumlamellen
Chromen deurdrempelplaten
Aluminium sportpedalen
Interieurafwerking in gespikkeld aluminium (Textured Aluminium): 
middenconsole en horizontale sierlijst in het dashboard

Uitrusting en comfort
Centrale armsteun achteraan met 2 geïntegreerde bekerhouders (RR Evoque)
Geheugenfunctie bestuurderszetel en buitenspiegels (RR Evoque)
Geheugenfunctie bestuurderszetel, passagierszetel en buitenspiegels  
(RR Evoque Coupé)

Zicht en verlichting
Xenonkoplampen met integratie van ledverlichting en dynamische hoogteregeling
Koplampsproeiers
Ledmistlichten vooraan
Buitenspiegels met naderingsverlichting, geheugenfunctie, elektrische 
inklapbaarheid en instelbare automatische kantelfunctie bij achteruitrijden
Intelligence Pack

- Regensensor (automatische ontsteking van de ruitenwissers)
- Schemersensor (automatische ontsteking van de koplampen)

Personaliseerbare sfeerverlichting voor het interieur

Audio, multimedia, entertainment en communicatie
'Meridian' audiosysteem van 380 watt met subwoofer en 10 luidsprekers, 
mp3-compatibel
8" kleurenaanraakscherm van hoge resolutie in de middenconsole
'Audio Connectivity System' (iPod-aansluiting & dubbele usb-aansluiting)
Bluetooth™ audiostreaming
Bluetooth™ telefoonverbinding (Personal Telephone Integration)

Velgen en banden
19" lichtmetalen velgen met 6 spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 4 
(RR Evoque)
19" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, 
Style 3 (RR Evoque Coupé)
Bandenmaat: 235/55 R19
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Range Rover Evoque ‘Prestige’
De uitrusting van de ‘Pure’ aangevuld met of vervangen door:

Interieur en exterieur afwerking
Radiatorrooster in honingraatmotief in 'Bright Atlas' afwerking
Sierroosters op de motorkap in 'Bright Atlas' afwerking (RR Evoque Coupé)
Zijdelingse, lemmetvormige sierlijst in 'Bright Atlas' afwerking (voorvleugels 
en -deuren)
Zijdelingse stootlijsten onderaan in 'Bigth Atlas' afwerking
Sierlijst aan de onderkant van de ruiten in 'Bright Atlas' afwerking (RR Evoque)
Koffersierlijst in 'Bright Atlas' afwerking
Zilveren 'Evoque' badge op de achterklep
Zetelbekleding: volledig in hoogwaardig Oxford-leder
Bekleding van de opbergvakken in de deurpanelen in hoogwaardig Oxford-leder
Bekleding achterkant rugleuning voorzetels in kunstleder
Bekleding bovenzijde en voorzijde van het dashboard in generfd leder
Afwerking middenconsole in geborsteld aluminium (Satin Brushed Aluminium)
Horizontale sierlijst in dashboard in houtfineer (Dark Grey Oak of  
Figured Macassar)
Afgeboorde, hoogwaardige stoffen interieurtapijten
Chromen deurdrempelplaten

Uitrusting en comfort
Elektrisch bediende zetelverstelling: 8-voudig bestuurder (voor/achter, hoogte, 
rugleuning, kanteling) & 6-voudig passagier (voor/achter, hoogte, rugleuning)
Centrale armsteun achteraan met 2 geïntegreerde bekerhouders (RR Evoque)
Geheugenfunctie bestuurderszetel en buitenspiegels (RR Evoque)
Geheugenfunctie bestuurderszetel, passagierszetel en buitenspiegels  
(RR Evoque Coupé)

Zicht en verlichting
Xenonkoplampen met integratie van ledverlichting en dynamische hoogteregeling
Koplampsproeiers
Ledmistlichten vooraan
Buitenspiegels met naderingsverlichting, geheugenfunctie, elektrische 
inklapbaarheid en instelbare automatische kantelfunctie bij achteruitrijden
Intelligence Pack

- Regensensor (automatische ontsteking van de ruitenwissers)
- Schemersensor (automatische ontsteking van de koplampen)

Personaliseerbare sfeerverlichting voor het interieur

Audio, multimedia, entertainment en communicatie
'Meridian' audiosysteem van 380 watt met subwoofer en 10 luidsprekers, 
mp3-compatibel
8" kleurenaanraakscherm van hoge resolutie in de middenconsole
'Audio Connectivity System' (iPod-aansluiting & dubbele usb-aansluiting)
Bluetooth™ audiostreaming
Bluetooth™ telefoonverbinding (Personal Telephone Integration)

Velgen en banden
19" lichtmetalen velgen met 10 dubbele spaken in ''Diamond Turned' 
afwerking, Style 5
Bandenmaat: 245/45 R19
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Motorisatie 2.2 eD4* 2.2 TD4 2.2 SD4 2.0 Si4
Aandrijving 2WD 4WD 4WD 4WD

Versnellingsbak (standaard) manueel manueel manueel automaat

CO2-uitstoot (g/km)** 133 / 129 149 / 149 149 / 149 199 / 199

Gecombineerd verbruik (l/100km)** 5,1 / 5,0 5,8 / 5,8 5,8 / 5,8 8,4 / 8,4

Versnellingsbak (optioneel) - automaat automaat -

CO2-uitstoot (g/km)** - 180 / 174 180 / 174 -

Gecombineerd verbruik (l/100km)** - 6,6 / 6,4 6,6 / 6,4 -

Brandstof diesel diesel diesel benzine

Cilinderinhoud (cm³) 2179 2179 2179 2000

Fiscale pk 12 12 12 11

Maximumvermogen (pk) 150 pk 150 pk 190 pk 240 pk

Maximumvermogen (kW) 110 kW 110 kW 140 kW 176 kW

Maximumkoppel 340 Nm 340 Nm 420 Nm 340 Nm

Topsnelheid 184 km/u 184 km/u 195 km/u 217 km/u

Acceleratie (0 - 100 km/u) 10,8 sec 10,8 sec 8,5 sec 7,6 sec

* eD4-motorisatie beschikbaar vanaf december 2011.      ** Onder voorbehoud (RR Evoque / RR Evoque Coupé).      Alle opgegeven waarden zijn te beschouwen als indicatief. De finale waarden worden in lente van 2011 bevestigd.

Technische specificaties
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 RR Evoque RR Evoque Coupé
Buitenafmetingen & capaciteiten

Lengte (mm) 4365 4355

Wielbasis (mm) 2660 2660

Hoogte (mm) 1635 1605

Breedte met ingeklapte spiegels (mm) 1965 1965

Breedte met uitgeklapte spiegels (mm) 2125 2125

Spoorbreedte (mm) 1625 1625

Bodemvrijheid aan de vooras (mm) 215 215

Bodemvrijheid aan de achteras (mm) 240 240

Draaicirkel tussen stoepranden (m) 11,3 11,3

Oprijhoek (Pure & Prestige) 25° 25°

Oprijhoek (Dynamic) 19° 19°

Overschrijdingshoek 22° 22°

Afrijhoek (Pure & Prestige) 33° 33°

Afrijhoek (Dynamic) 30° 30°

Maximale doorwaaddiepte (mm) 500 500

 RR Evoque RR Evoque Coupé
Binnenafmetingen

Hoofdruimte vooraan (met panoramadak) (mm) 1025 995

Hoofdruimte vooraan (zonder panoramadak) (mm) 990 965

Hoofdruimte achteraan (met panoramadak) (mm) 1010 970

Hoofdruimte achteraan (zonder panoramadak) (mm) 965 945

Laadruimte met achterbank rechtop

Hoogte (mm) 870 840

Breedte (mm) 1090 1090

Breedte tussen wielkasten (mm) 1000 1000

Volume (liter) 575 550

Laadruimte met achterbank neergeklapt

Lengte (mm) 1580 1580

Breedte (mm) 1090 1090

Breedte tussen wielkasten (mm) 1000 1000

Volume (liter) 1445 1350

Afmetingen & capaciteiten

Alle opgegeven waarden zijn te beschouwen als indicatief. De finale waarden worden in lente van 2011 bevestigd.
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eD4 DIESEL (2WD - manueel 6v.)*
Basisprijs in € excl. btw

CO2-offset in € excl. btw

Btw (21%) in €

Prijs in € incl. btw (21%)

TD4 DIESEL (4WD - manueel 6v.)
Basisprijs in € excl. btw

CO2-offset in € excl. btw

Btw (21%) in €

Prijs in € incl. btw (21%)

SD4 DIESEL (4WD - manueel 6v.)
Basisprijs in € excl. btw

CO2-offset in € excl. btw

Btw (21%) in €

Prijs in € incl. btw (21%)

Si4 BENZINE (4WD - automaat 6v.)
Basisprijs in € excl. btw

CO2-offset in € excl. btw

Btw (21%) in €

Prijs in € incl. btw (21%)

	 Pure	 Dynamic		 Prestige
	 27.859,88	 34.471,45	 35.215,26

	 74,00	 74,00	 74,00

	 5.866,12	 7.254,55	 7.410,74

	 33.800	 41.800	 42.700

	 Pure	 Dynamic		 Prestige
	 29.338,49	 35.950,06	 36.693,86

	 83,00	 83,00	 83,00

	 6.178,51	 7.566,94	 7.723,14

	 35.600	 43.600	 44.500

	 Pure	 Dynamic		 Prestige
	 31.652,54	 38.264,11	 39.007,91

	 83,00	 83,00	 83,00

	 6.664,46	 8.052,89	 8.209,09

	 38.400	 46.400	 47.300

	 Pure	 Dynamic		 Prestige
	 33.526,36	 40.137,93	 40.881,74

	 110,00	 110,00	 110,00

	 7.063,64	 8.452,07	 8.608,26

	 40.700	 48.700	 49.600

RANGE ROVER EVOQUE

* eD4-motorisatie beschikbaar vanaf december 2011
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eD4 DIESEL (2WD - manueel 6v.)*
Basisprijs in € excl. btw

CO2-offset in € excl. btw

Btw (21%) in €

Prijs in € incl. btw (21%)

TD4 DIESEL (4WD - manueel 6v.)
Basisprijs in € excl. btw

CO2-offset in € excl. btw

Btw (21%) in €

Prijs in € incl. btw (21%)

SD4 DIESEL (4WD - manueel 6v.)
Basisprijs in € excl. btw

CO2-offset in € excl. btw

Btw (21%) in €

Prijs in € incl. btw (21%)

Si4 BENZINE (4WD - automaat 6v.)
Basisprijs in € excl. btw

CO2-offset in € excl. btw

Btw (21%) in €

Prijs in € incl. btw (21%)

	 Pure	 Dynamic		 Prestige
	 28.440,40	 35.299,90	 36.043,70

	 72,00	 72,00	 72,00

	 5.987,60	 7.428,10	 7.584,30

	 34.500	 42.800	 43.700

	 Pure	 Dynamic		 Prestige
	 29.917,00	 36.776,50	 37.520,31

	 83,00	 83,00	 83,00

	 6.300,00	 7.740,50	 7.896,69

	 36.300	 44.600	 45.500

	 Pure	 Dynamic		 Prestige
	 32.231,05	 39.090,55	 39.834,36

	 83,00	 83,00	 83,00

	 6.785,95	 8.226,45	 8.382,64

	 39.100	 47.400	 48.300

	 Pure	 Dynamic		 Prestige
	 34.104,88	 40.964,38	 41.708,18

	 110,00	 110,00	 110,00

	 7.185,12	 8.625,62	 8.781,82

	 41.400	 49.700	 50.600

RANGE ROVER EVOQUE COUPÉ

* eD4-motorisatie beschikbaar vanaf december 2011.
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 EURO

RANGE ROVER EVOQUE	 Optiecode Pure Dynamic Prestige Excl. btw Incl. btw

PAKKETTEN      

Pure Tech Pack 074KQ	 ) – – 2.330,58 2.820

- Afgeboorde stoffen interieurtapijten

- Personaliseerbare sfeerverlichting voor het interieur

- 'Meridian' audiosysteem van 380 watt met subwoofer en 10 luidsprekers, mp3-compatibel

- 8" kleurenaanraakscherm van hoge resolutie in de middenconsole

- 'Audio Connectivity System' (iPod-aansluiting & dubbele usb-aansluiting)

- Bluetooth™ audiostreaming

- Bluetooth™ telefoonverbinding (Personal Telephone Integration)

- 18" lichtmetalen velgen met 7 spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 2

- Decoratieve sierlijsten in 'Dark Atlas' afwerking in de uithoeken van de voorbumper
Pure Tech Pack (074KQ): verplichte optie tot december 2011 (enkel op Pure)

Dynamic Tech Pack / Prestige Tech Pack 074KS –	 )	 ) 3.190,08 3.860

- Automatische airconditioning met pollenfilter, luchtkwaliteitssensor en automatische hercirculatie

- 'HDD' navigatiesysteem met harde schijf die eveneens dienst doet als audio/video-server met een  

opslagcapaciteit van 10 cd's of dvd's (= virtuele cd-lader), inclusief intuïtieve spraakbediening  

'Say What You See' (SWYS), TMC-functie en 4x4-infocenter (4x4 infocenter slechts beschikbaar vanaf december 2011)

- Elektrisch bediende kofferklep (opening & sluiting)

- Deurdrempelplaten vooraan met fosforblauw verlichte Range Rover-identificatie

- Railing met sjorringen in de bagageruimte

- Parkeersensoren vooraan (Park Distance Control)

- Achteruitrijcamera geïntegreerd in de kofferklep, inclusief assentiesysteem voor de koppeling van  

een aanhangwagen (Tow Hitch Assist)

Dynamic Plus Pack 074LZ –	 ) – 3.785,12 4.580

- Luxueuze, ééndelige sportzetels met geïntegreerde hoofdsteunen en 8-voudige 

elektrische verstelbaarheid (bestuurder & passagier)

- Zetelbekleding in hoogwaardig Oxford-leder: Ebony-zwart (TIV) of Pimento-rood (TIW),  

met contrasterende stiknaden

- Bekleding bovenzijde en voorzijde van het dashboard in hoogwaardig Oxford-leder

- Bekleding van de opbergvakken in de deurpanelen in hoogwaardig Oxford-leder

- Bekleding achterkant rugleuning voorzetels in kunstleder

- Zwarte hemelbekleding

- Verwarmbare zetels vooraan

- Afwerking middenconsole in geborsteld aluminium (Satin Brushed Aluminium) en afwerking  

dashboard in 'Gloss Black Strata'

0 = Standaard     ) = Optie     ()) = Optie in combinatie     (P) = Optie ook beschikbaar als onderdeel van een pack     N = Gratis optie     – = Niet beschikbaar
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 EURO

RANGE ROVER EVOQUE	 Optiecode Pure Dynamic Prestige Excl. btw Incl. btw

PAKKETTEN (vervolg)

Cold Climate Pack 072AC	 )	 )	 ) 685,95 830

- Verwarmde zetels vooraan

- Verwarmd stuurwiel

- Verwarmde voorruit

- Verwarmde ruitensproeiers

Clear View Pack 041BJ	 ) 0 0 1.090,91 1.320

- Xenonkoplampen met integratie van ledverlichting en dynamische hoogteregeling

- Koplampsproeiers

- Ledmistlichten vooraan

- Intelligence Pack

 > Regensensor (automatische ontsteking van de ruitenwissers)

 > Schemersensor (automatische ontsteking van de koplampen)      

Park Assist Pack 086FZ ()) – – 570,25 690

- Parkeersensoren vooraan (Park Distance Control)

- Achteruitrijcamera geïntegreerd in de kofferklep, inclusief assentiesysteem voor 

de koppeling van een aanhangwagen (Tow Hitch Assist)

Enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)

Dynamic Plus Pack
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 EURO

RANGE ROVER EVOQUE	 Optiecode Pure Dynamic Prestige Excl. btw Incl. btw

Interieur en exterieur afwerking

Metaalkleur 024AZ ) ) ) 603,31 730

Hoogwaardige metaalkleur (Barolo Black / Havana) 024BR ) ) ) 1.024,79 1.240

Dak en kofferspoiler in contrasterende koetswerkkleur 080AM/080AN/080AD – ) ) 504,13 610
Fuji White (080AM), Santorini Black (080AN) of Indus Silver (080AD)      

Vast, ééndelig glazen panoromisch dak van voor- tot achteraan, inclusief 041CX ()) ) ) 545,45 660

elektrisch bediende zonnescherm      
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Privacy Glass: verduisterde ruiten achteraan 047AB ) ) ) 355,37 430

Zwarte dakrails 060AW ) ) ) 314,05 380

Chromen dakrails 060AX ) ) ) 338,84 410

Verwijdering van de badge ter aanduiding van de motorisatie 057EV N N N  

Zwarte hemelbekleding 032BU ) ) (P) ) 165,29 200
Op Pure, niet beschikbaar op het interieur Almond/Espresso      

Op Prestige, niet beschikbaar op de interieurs Ambiance, Spirit en Couture      

Interieurafwerking in geborsteld aluminium (Satin Brushed Aluminium): 088GK 0 – N  

middenconsole en horizontale sierlijst in het dashboard      

Interieurafwerking in gespikkeld aluminium (Textured Aluminium): 088GR – 0 –  

middenconsole en horizontale sierlijst in het dashboard  – N –  
Gratis optie op Dynamic indien in combinatie met het Dynamic Plus Pack      

Afwerking middenconsole in geborsteld aluminium (Satin Brushed Aluminium) en 088GN – – 0  

horizontale sierlijst in het dashboard in 'Figured Macassar'      
Standaard op Prestige voor de interieurs Ambiance, Spirit en Couture      

Afwerking middenconsole in geborsteld aluminium (Satin Brushed Aluminium) en 088GM – – 0  

horizontale sierlijst in het dashboard in 'Grey Oak'      
Standaard op Prestige voor de interieurs Vibe en Element      

Afwerking middenconsole in geborsteld aluminium (Satin Brushed Aluminium) en 088GQ – ) – 190,08 230

horizontale sierlijst in het dashboard in 'Gloss Black Strata'  – 0 –  
Standaard op Dynamic enkel indien in combinatie met het Dynamic Plus Pack      

Interieurafwerking in 'Botanical Aluminium': middenconsole en horizontale sierlijst in het dashboard 088GO – – ) 190,08 230
Niet beschikbaar op het 'Spirit' interieur      

Afgeboorde stoffen interieurtapijten 079AJ ) (P) – – 107,44 130

Rubberen tapijten met ingewerkte aluminiumlamellen 079AU – 0 –  

Afgeboorde, hoogwaardige stoffen interieurtapijten 079CA – ) 0 82,64 100

0 = Standaard     ) = Optie     ()) = Optie in combinatie     (P) = Optie ook beschikbaar als onderdeel van een pack     N = Gratis optie     – = Niet beschikbaar
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 EURO

RANGE ROVER EVOQUE	 Optiecode Pure Dynamic Prestige Excl. btw Incl. btw

Zetels Range Rover Evoque      

Zetelbekleding in generfd leder, inclusief geheugenfunctie bestuurderszetel en 033AS+033KC ()) 0 – 760,33 920

buitenspiegels (3 individueel instelbare standen)      
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Op Dynamic: deels geperforeerde middenbanen      

Luxueuze, ééndelige sportzetels met geïntegreerde hoofdsteunen en 8-voudige elektrische 074LZ – (P) – zie Dynamic Plus Pack

verstelbaarheid (bestuurder & passagier) en hoogwaardige Oxford-lederen bekleding      
Enkel beschikbaar op Dynamic via het Dynamic Plus Pack      

Centrale (3de) hoofdsteun op achterbank 033DB ) ) ) 41,32 50

      

Zetels Range Rover Evoque Coupé      

Zetelbekleding in generfd leder 033AS+033KB ) – – 520,66 630

Zetelbekleding in generfd leder, inclusief geheugenfunctie bestuurderszetel, 033AS+033KD ()) 0 – 1.231,40 1.490

passagierszetel en buitenspiegels (3 individueel instelbare standen)      
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Op Dynamic: deels geperforeerde middenbanen      

Luxueuze, ééndelige sportzetels met geïntegreerde hoofdsteunen en 8-voudige elektrische 074LZ – (P) – zie Dynamic Plus Pack

verstelbaarheid (bestuurder & passagier) en hoogwaardige Oxford-lederen bekleding      
Enkel beschikbaar op Dynamic via het Dynamic Plus Pack      

60/40 asymmetrisch neerklapbare achterbank met drie zitplaatsen (i.p.v. twee individuele zetels) 033EC N N N  

Centrale (3de) hoofdsteun op achterbank 033DB ()) ()) ()) 41,32 50
Enkel beschikbaar in combinatie met de achterbank met 3 zitplaatsen (033EC)      

0 = Standaard     ) = Optie     ()) = Optie in combinatie     (P) = Optie ook beschikbaar als onderdeel van een pack     N = Gratis optie     – = Niet beschikbaar
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0 = Standaard     ) = Optie     ()) = Optie in combinatie     (P) = Optie ook beschikbaar als onderdeel van een pack     N = Gratis optie     – = Niet beschikbaar

 EURO

RANGE ROVER EVOQUE	 Optiecode Pure Dynamic Prestige Excl. btw Incl. btw

Uitrusting en comfort

Automatische airconditioning met pollenfilter, luchtkwaliteitssensor en automatische hercirculatiefunctie 067BN ) ) (P) ) (P) 165,29 200

Aircoventilatieopeningen achteraan 088AL ()) ) ) 99,17 120
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Standverwarming inschakelbaar via de afstandsbediening 043BB ) – – 1.363,64 1.650
Niet beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Standverwarming inschakelbaar via de afstandsbediening en programmeerbaar via het aanraakscherm 043BB ()) ) ) 1.363,64 1.650
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Verwarmbare zetels vooraan 033BV ) (P) ) (P) ) (P) 322,31 390

Warmtewerend glas 047AP ) ) ) 545,45 660

Railing met sjorringen in de bagageruimte 135AH ) ) (P) ) (P) 165,29 200

Elektrisch bediende kofferklep (opening & sluiting) 070AV ()) ) (P) ) (P) 537,19 650
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Keyless Entry: ontgrendeling/vergrendeling van het voertuig zonder manipulatie van de afstandsbediening 066AC ()) ) ) 801,65 970
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Enkel beschikbaar in combinatie met de elektrisch inklapbare buitenspiegels (030NB)      

Rokerspakket 094AA ) ) ) 24,79 30

Aandrijving, ophanging, veiligheid en beveiliging      

Automatische versnellingsbak 6 verhoudingen met draaiknop 'Drive Select', 078BQ ) ) ) 1.983,47 2.400

schakelhendels aan het stuur en sportmodus      
Niet beschikbaar op eD4; standaard op Si4      

Prijs inclusief supplement CO2-offset van € 11,10 excl. btw      

Adaptive Dynamics (MagneRide™): magnetisch gestuurde, continu adaptieve 027CY – ) ) 1.033,06 1.250

ophanging met dynamisch rijprogramma      
Niet beschikbaar op eD4 en TD4      
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0 = Standaard     ) = Optie     ()) = Optie in combinatie     (P) = Optie ook beschikbaar als onderdeel van een pack     N = Gratis optie     – = Niet beschikbaar

 EURO

RANGE ROVER EVOQUE	 Optiecode Pure Dynamic Prestige Excl. btw Incl. btw

Zicht en verlichting      

Buitenspiegels met elektrische inklapbaarheid en geïntegreerde naderingsverlichting 030NB ) 0 0 231,40 280

Automatisch dimmende, elektrochromatische binnenspiegel 031CG ) ) ) 165,29 200

Intelligence Pack 030CQ+064HI )	(P) 0 0 264,46 320

- Regensensor (automatische ontsteking van de ruitenwissers)      

- Schemersensor (automatische ontsteking van de koplampen)      

Ledmistlichten vooraan 064AP )	(P) 0 0 247,93 300

Xenonkoplampen met integratie van ledverlichting, dynamische hoogteregeling en koplampsproeiers 064CW )	(P) 0 0 636,36 770

Adaptieve xenonkoplampen (meedraaiende lichtbundel & zijwaartse bochtverlichting) 064DI – ) ) 338,84 410

Automatic High Beam Assist: automatische grootlichten 030NT – ()) ()) 173,55 210
Enkel in combinatie met de automatisch dimmende, elektrochromatische binnenspiegel (031CG)      

Blind Spot Monitoring: dodehoekmonitor 086GD – ) ) 338,84 410

Parkeersensoren vooraan (Park Distance Control) 086EG )	(P) )	(P) )	(P) 330,58 400

Parallel Park Assist: automatisch parallel parkeersysteem 086GZ ()) ()) ()) 578,51 700
Enkel beschikbaar in combinatie met de parkeersensoren vooraan (086EG)      

Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Achteruitrijcamera geïntegreerd in de kofferklep, inclusief assentiesysteem voor 086FA (P) ())	(P) ()) (P) 355,37 430

de koppeling van een aanhangwagen (Tow Hitch Assist)      
Enkel beschikbaar in combinatie met de parkeersensoren vooraan (086EG)      

Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Niet beschikbaar in combinatie met Surround Camera System (086GC)      

Surround Camera System: omgevingscamera's, inclusief sleepassistentiesysteem 086GC ()) ()) ()) 1.181,82 1.430

bij achteruitrijden (Tow Assist)      
Enkel beschikbaar in combinatie met de parkeersensoren vooraan (086EG)       

Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Surround Camera System: omgevingscamera's, inclusief sleepassistentiesysteem 086GC ()) ()) ()) 834,71 1.010

bij achteruitrijden (Tow Assist), indien in combinatie met Park Assist Pack (086FZ)      

of Dynamic/Prestige Tech Pack (074KS)      
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)
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 EURO

RANGE ROVER EVOQUE	 Optiecode Pure Dynamic Prestige Excl. btw Incl. btw

Audio, multimedia, entertainment en communicatie      

Bluetooth™ telefoonverbinding (Personal Telephone Integration) en Bluetooth™ audiostreaming 025MB ) (P) 0 0 454,55 550

'Meridian' audiosysteem van 380 watt met subwoofer, 10 luidsprekers, mp3-compatibiliteit en 025LM (P) 0 0  

'Audio Connectivity System' met dubbele usb-poort.  8" kleurenaanraakscherm van hoge resolutie 

in de middenconsole.      

'Meridian' audiosysteem van 825 watt met subwoofer en 16 luidsprekers mp3-compatibel, 025LN – ) ) 1.264,46 1.530

inclusief 8" kleurenaanraakscherm van hoge resolutie in de middenconsole

Digitale radio-ontvangst (DAB - Digital Audio Broadcasting) 025JB ) ) ) 280,99 340

Enkele usb-poort usb1 ) – – 165,29 200
Niet beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

'Audio Connectivity System' (iPod-aansluiting & dubbele usb-aansluiting) 054AE (P) 0 0  
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

'HDD' navigatiesysteem, met harde schijf die eveneens dienst doet als audio/video-server met 087AA ()) ) (P) ) (P) 1.809,92 2.190

een opslagcapaciteit van 10 cd's of dvd's (= virtuele cd-lader), inclusief intuïtieve spraakbediening  

'Say What You See' (SWYS), TMC-functie en 4x4-infocenter      
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

4x4-infocenter slechts beschikbaar vanaf december 2011      

Hybride tv-tuner (analoog en digitaal) 129AA+129AI ()) ()) ()) 768,60 930
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Enkel beschikbaar in combinatie met het navigatiesysteem (087AA)      

Centraal aanraakscherm met dubbele beeldtechnologie ('Dual View'), inclusief één draadloze hoofdtelefoon 087AM ()) ()) ()) 669,42 810
Op Pure, enkel beschikbaar in combinatie met het 'Pure Tech Pack' (074KQ)      

Enkel beschikbaar in combinatie met het navigatiesysteem (087AA)      

Niet beschikbaar in combinatie met de achteruitrijcamera (086FA)      

'Rear Seat Entertainment' (RSE): multimedia entertainmentsysteem achteraan 129AH – ()) ()) 3.074,38 3.720
- 2 in de hoofdsteunen geïntegreerde lcd-kleurenschermen van 8"      
- 2 draadloze hoofdtelefoons      
- Dvd- of cd-lectuur via de sleuf van het audiosysteem in middenconsole (virtuele cd-lader)      
- 1 supplementaire usb-poort      
- 1 supplementaire 12V-stekker      
Enkel beschikbaar in combinatie met het navigatiesysteem (087AA)      

Enkel beschikbaar in combinatie met het 'Meridian' audiosysteem van 825 watt (025LN)      

Enkel beschikbaar in combinatie met de aircoventilatieopeningen achteraan (088AL)      

Niet beschikbaar in combinatie met het Dynamic Plus Pack (074LZ)      

HomeLink® (automatisch openingssysteem voor garagepoorten) 025FG ()) ()) ()) 355,37 430
Enkel beschikbaar in combinatie met de automatisch dimmende, elektrochromatische binnenspiegel (031CG)      

0 = Standaard     ) = Optie     ()) = Optie in combinatie     (P) = Optie ook beschikbaar als onderdeel van een pack     N = Gratis optie     – = Niet beschikbaar
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 EURO

RANGE ROVER EVOQUE	 Optiecode Pure Dynamic Prestige Excl. btw Incl. btw

Velgen en banden (foto's: zie ommezijde)      
18" lichtmetalen velgen met 7 spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 2 029QG ) (P) – – 537,19 650

Bandenmaat: 235/60 R18      
Niet beschikbaar in combinatie met het bandendrukcontrolesysteem (062AD)      

19" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 3 029QH ) 0 N 1.074,38 1.300

Bandenmaat: 235/55 R19   
Niet beschikbaar in combinatie met het bandendrukcontrolesysteem (062AD)      

Enkel beschikbaar op RR Evoque Coupé      

19" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 3, 029QH ()) – – 537,19 650

indien in combinatie met 'Pure Tech Pack'      
Bandenmaat: 235/55 R19      

Niet beschikbaar in combinatie met het bandendrukcontrolesysteem (062AD)      

Enkel beschikbaar op RR Evoque Coupé      

19" lichtmetalen velgen met 6 spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 4 029QK ) 0 N 1.074,38 1.300

Bandenmaat: 235/55 R19   
Niet beschikbaar in combinatie met het bandendrukcontrolesysteem (062AD)      

Enkel beschikbaar op RR Evoque      

19" lichtmetalen velgen met 6 spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 4 029QK ()) – – 537,19 650

indien in combinatie met 'Pure Tech Pack'      
Bandenmaat: 235/55 R19      

Niet beschikbaar in combinatie met het bandendrukcontrolesysteem (062AD)      

Enkel beschikbaar op RR Evoque      

19" lichtmetalen velgen met 10 dubbele spaken in 'Diamond Turned' afwerking, Style 5 029QJ ) – – 1.338,84 1.620

Bandenmaat: 245/45 R19  – ) 0 256,20 310

19" lichtmetalen velgen met 10 dubbele spaken in 'Diamond Turned' afwerking, Style 5, 029QJ ()) – – 801,65 970

indien in combinatie met 'Pure Tech Pack'      
Bandenmaat: 245/45 R19      

20" lichtmetalen velgen met 5 U-vormige spaken in 'Sparkle Silver' afwerking, Style 6 (Sport) 029PP – ) – 537,19 650

Bandenmaat: 245/45 R20  – – ) 280,99 340

20" lichtmetalen velgen met 5 U-vormige spaken in 'Shadow Chrome' afwerking, Style 7 (Sport) 029QF – ) - 801,65 970

Bandenmaat: 245/45 R20  – – ) 537,19 650

20" lichtmetalen velgen met 9 spaken met ingewerkte groef in 'Polished Silver' afwerking, Style 8, 029MY – ) – 1.537,19 1.860

inclusief bandendrukcontrolesysteem  – – ) 1.280,99 1.550
Bandenmaat: 245/45 R20      

Tijdelijk 18" reservewiel 029NZ ) ) ) 123,97 150
Bandenmaat: 155/85 R18      

Bandendrukcontrolesysteem (Tyre Pressure Monitoring System) 062AD ()) ()) ()) 545,45 660
Enkel beschikbaar in combinatie met de lichtmetalen velgen 029QJ, 029PP, 029QF      

0 = Standaard     ) = Optie     ()) = Optie in combinatie     (P) = Optie ook beschikbaar als onderdeel van een pack     N = Gratis optie     – = Niet beschikbaar
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Style 1: 17" lichtmetalen velgen met 10 spaken in 

'Sparkle Silver' afwerking
Standaard op 'Pure' 

Bandenmaat: 225/65 R17

Style 2: 18" lichtmetalen velgen met 7 spaken in 

'Sparkle Silver' afwerking
Standaard met 'Pure Tech Pack' (074KQ) 

Bandenmaat: 235/60 R18

Style 3: 19" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken 

in 'Sparkle Silver' afwerking
Standaard op RR Evoque Coupé 'Dynamic'  

Bandenmaat: 235/55 R19

Style 4: 19" lichtmetalen velgen met 6 spaken in 

'Sparkle Silver' afwerking
Standaard op RR Evoque 'Dynamic' 

Bandenmaat: 235/55 R19

Style 5: 19" lichtmetalen velgen met 10 dubbele spaken in 

'Diamond Turned' afwerking
Standaard op 'Prestige'  

Bandenmaat: 245/45 R19

Style 6 (Sport): 20" lichtmetalen velgen met 5 U-vormige 

spaken in 'Sparkle Silver' afwerking
Bandenmaat: 245/45 R20

Style 7 (Sport): 20" lichtmetalen velgen met 5 U-vormige 

spaken in 'Shadow Chrome' afwerking

Bandenmaat: 245/45 R20

Style 8: 20" lichtmetalen velgen met 9 spaken met 

ingewerkte groef in 'Polished Silver' afwerking
Bandenmaat: 245/45 R20
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Waarborg
Elke nieuwe Land Rover wordt geleverd met een algemene waarborg van 3 jaar / 100.000 km, afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt.

Land Rover Assistance
Wanneer u een nieuwe Land Rover koopt, geniet u gedurende 3 jaar van een gratis bijstandsverzekering doorheen Europa. Hebt u pech of een ongeval, dan zorgt Land Rover dat u uit de
nood geholpen wordt, hetzij door een plaatselijke pechverhelping, hetzij door sleping van uw voertuig en het leveren van een vervangwagen. Bij pech in het buitenland repatriëren wij uw 

Land Rover en zijn passagiers.

Land Rover Financial Services
Land Rover Financial Services biedt een brede waaier van financiële diensten aan om de aankoop van uw nieuwe Land Rover te helpen financieren. De producten van Land Rover Financial
Services kunnen afgestemd worden op uw persoonlijke en zakelijke behoeften. Raadpleeg uw plaatselijke Land Rover-verdeler voor meer informatie over de financiële dienstverlening van 

uw Land Rover.

Land Rover Insurance
Land Rover Insurance* is een autoverzekering ontworpen door en voor Land Rover.

 U geniet niet enkel van een zeer uitgebreide dekking maar eveneens van een zeer competitieve premie. Bij ongeval  zorgt uw officiële Land Rover-concessiehouder voor een vlotte 
schaderegeling: hij stelt de expert aan, voert de herstelling uit, volgens de stricte veiligheidsnormen voorgeschreven door de constructeur, beheert de administratieve afhandeling en 

regelt de betaling van de herstelling rechtstreeks met Land Rover Insurance. Een exclusieve service, getekend Land Rover Insurance.
* Amazon Insurance NV (CBFA nr 1023) is actief onder de handelsnaam Land Rover Insurance.

Land Rover CO2-offset programma
Land Rover heeft zichzelf verplicht om de ecologische belasting van haar producten en bedrijfsactiviteiten te reduceren. Daartoe worden al sinds 2006 alle Land Rovers volledig 

CO2-neutraal geproduceerd. De CO2-emissie voor de wagens verkocht in de Benelux wordt gecompenseerd voor een periode van drie jaar met een maximum van 75.000 km. 
Land Rover's CO2-compensatieprogramma wordt beheerd door de onafhankelijke organisatie Climate Care, een gereputeerde instelling die zich toegelegt op het financieren van 

duurzame projecten over de hele wereld. Daarbij wordt geïnvesteerd in projecten voor energiebesparing, nieuwe technologieën en het opwekken van duurzame energie.

Verantwoordelijke uitgever:

Land Rover Belux

Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel

Tel.: 02-709 79 79, Fax: 02-709 79 80

www.landrover.be

Hoewel Land Rover al het mogelijke doet om te garanderen dat al de details in deze publicatie correct zijn bij het ter perse gaan, streven we voortdurend naar verbetering en behouden we ons daarom het recht voor om 
specificaties en uitrusting te wijzigen zonder kennisgeving. Details van specificaties en uitrusting zijn ook vatbaar voor verandering om te voldoen aan de lokale omstandigheden en vereisten van de markt en niet alle producten zijn 

beschikbaar in elke markt. Sommige voertuigen worden getoond met accessoires of opties. Deze producten kunnen van markt tot markt verschillen. Uw Land Rover-dealer zal u graag de recentste gegevens verstrekken. Land Rover 
verdelers zijn geen agenten van Land Rover en zijn in geen geval bevoegd om Land Rover te engageren tot uitdrukkelijke of impliciete verbintenissen of offertes.

Concessiehouder

Gelieve dit document te recycleren na gebruik.

Pub No. LRB/MAR/RRE/PL/2011/01NL
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