
 
 

 
Discovery Sport D150 

R-Dynamic FWD 7 Lug. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Motor : 4 Cilindros DOHC 16V   Cilindrada : 1.999 cc 
Potência (CV) / rpm (DIN) : 150 / 4.000  Binário: 380Nm às 1.750-2.500 rpm 
Velocidade Máxima e Acelerações 0/100 : 193 Km/h / 11,4s 
Consumo Combinado WLTP : 6,1-6,9 l / 100km Emissões de CO2  : desde 165 g/km  
 

EQUIPAMENTO PRINCIPAL: 
Direcção assistida eléctrica (EPAS), Retrovisores Exteriores Eléctricos, aquecidos 
Bancos  em tecido com 8 ajustes manuais e volante em couro multifunções 
Ar Condicionado Automático de duas zonas com grelhas de ventilação na segunda fila 
Airbags dianteiros condutor e passageiro, airbag joelhos condutor e airbags laterais de cortina 
Faróis em LED,  sensor de chuva e faróis automáticos  
Ecrã Touch Pro 10”, Conectividade Bluetooth 
ABS, controlo de estabilidade dinâmica (DSC), sistema de controlo de tracção (TCS), controlo de  
estabilidade da inclinação (RSC), distribuição electrónica da força de travagem (EDB), travagem assistida de emergência 
(EBA), travão de estacionamento electrónico (EPB), assistência á estabilidade do reboque (TSA), Terrain Response 2, 
controlo de descida de declives (HDC) e reconhecimento de sinais de transito 
Jantes de liga leve 17” e sistema de reparação de pneus Land Rover 
Sensores de estacionamento traseiros e dianteiros com camera de estacionamento traseira, Sistema de monitorização da 
pressão dos pneus (TPMS), Assistência á manutenção de faixa e monitor da condição do condutor 
Para-choques R-Dynamic dianteiro e traseiro, patilhas de seleção de velocidades Black, forro do tejadilho Ebony, 
proteções das embaladeiras metálicas com marca R-Dynamic e logotipo R-Dynamic 
 

OPÇÕES INCLUIDAS NA VIATURA EXPOSTA 
Connected Navigation Pro        €         791,00 
Online Pack          €         602,00 
Dispositivo inalambrico de carga        €         106,00 
Abertura e fecho elétrico da bagageira        €         550,00 
Segunda fila de bancos 60:40 deslizante e reclinável     €         580,00 
Terceira fila de bancos manual        €      1.371,00 
Piscas traseiros animados        €           77,00 
Faróis nevoeiro dianteiros        €         220,00 
Conjunto de Tapetes                      €         111,00 
Vidros escurecidos Privacy        €         453,00 
Retrovisor interior com anti-encadeamento autonático            €         199,00 
Espelhos retrovisores com recolha elétrica e anti-encadeamento para condutor  €         528,00 
 
 
 
PREÇO BASE COM LEGALIZAÇÃO E TRANSPORTE   € 33.989,02 
EXTRAS        €   4.543,09 
ISV         €   4.320,45 
IVA  23%        €   9.856,09 
 
 
 

PREÇO DA VIATURA EXPOSTA:      €  52.708,65* 
(*) Preço Chave na Mão com IVA incluído a 23% 
 

 

Garantia 3 anos ou 100.000 km 


