NEW RANGE ROVER SPORT

Ngay từ khi thương hiệu Land Rover được thành lập vào năm
1947, chúng tôi đã và đang giới thiệu những mẫu xe thách thức
chuẩn mực. Qua nhiều thập kỷ, Land Rover đã thành công
trong những cuộc phiêu lưu khám phá vùng đất mới và vượt
qua mọi điều kiện địa hình khó khăn trên toàn thế giới. Các
mẫu xe của hãng mang đậm phong cách thiết kế và những
giá trị cốt lõi của nền công nghiệp xe hơi hàng đầu Anh Quốc,
trong đó nổi bật nhất là khả năng vận hành linh hoạt và bền bỉ.
Đây là cách chúng tôi liên tục phá vỡ các kỷ lục, vượt qua các
rào cản và kiến tạo sự bứt phá. Land Rover là nguồn cảm hứng
bất tận để bạn khám phá thế giới, vươn xa và vượt khỏi mọi
khuôn khổ, mọi giới hạn.

RANGE ROVER SPORT MỚI
Range Rover Sport mới chắc chắn là dòng xe SUV năng động nhất của chúng tôi. Hiệu suất và khả năng
vận hành vượt trội cùng với vô số công nghệ tiên tiến, đem lại trải nghiệm lái tự tin, vững vàng. Thiết kế
thể thao hơn và vóc dáng nam tính, Range Rover Sport sẽ là chiếc xe tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ.
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Xe hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu đỏ Firenze Red với các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

Các mẫu xe hiển thị theo danh mục sản phẩm của Land Rover toàn cầu. Chi tiết kỹ thuật, các tuỳ chọn và thực tế phân phối xe sẽ khác nhau tuỳ
theo từng thị trường, vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất để biết thêm chi tiết.

CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG
Hệ thống đèn LED bao xung quanh là trang bị ngoại thất tiêu chuẩn. Có tuổi
thọ tương đương với vòng đời của xe, các đèn LED sẽ tiết kiệm năng lượng hơn
đồng thời tạo ra ánh sáng gần với ánh sáng ban ngày, giúp việc điều khiển xe
vào ban đêm đỡ mệt mỏi. Hệ thống đèn pha LED Pixel-laser đột phá, tăng độ
nhận diện cho xe. Xem thêm chi tiết tại trang 43.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
RANGE ROVER SPORT MỚI
Dáng vẻ nam tính, mạnh mẽ và trần xe đổ dồn về phía sau tạo nên phong cách thể
thao đặc trưng. Các đèn pha LED bo góc và đèn xi-nhan chuyển động càng tăng thêm
sự năng động của xe.
Hiệu suất mạnh mẽ khi chạy trên đường bằng và công suất ấn tượng đáp ứng mọi địa
hình đưa Range Rover Sport lên vị trí đầu bảng. Thể hiện sự tự tin nổi bật, thiết kế thể
thao của Range Rover Sport còn được tôn vinh bởi hệ thống lái năng động và những
công nghệ được tích hợp hoàn hảo. Với nhiều lựa chọn động cơ và thân xe từ nhôm
nguyên khối, Range Rover Sport nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và mượt mà hơn.
Bên cạnh công suất vượt trội, Công nghệ Xe Hybrid sạc điện (PHEV) lại bổ sung thêm
sự êm ái, yên tĩnh có được từ hệ dẫn động điện, giúp Range Rover Sport đáp ứng hoàn
hảo nhu cầu sử dụng xe hiện tại và cả tương lai.
Trong khi đó, các công nghệ đỉnh cao có trên Hệ thống thông tin giải trí Touch Pro
Duo, Màn hình hiển thị tương tác người lái 12,3" và Hiển thị trên kính chắn gió với đầy
đủ các màu sắc đem lại trải nghiệm của sự sang trọng và cảm giác lái kết nối chặt chẽ.

CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP HOÀN HẢO
Công nghệ Touch Pro Duo với hai màn hình cảm ứng 10", độ phân giải cao,
giúp bạn luôn được thư giãn và kết nối tốt nhất. Kèm theo là Màn hình tương tác
người lái 12,3" với chức năng kiểm soát vô lăng bằng các nút chạm và Hiển thị
trên kính chắn gió Head-up Display thế hệ thứ hai, đủ màu sắc. Xem trang 27 để
biết thêm chi tiết.

CÔNG SUẤT
Hệ dẫn động hiệu suất cao tạo nên công suất động cơ mạnh mẽ ấn tượng.
Động cơ xăng siêu nạp thế hệ thứ hai với dung tích 5 lít V8 mang đến công suất
525PS và 575PS trên phiên bản SVR. Xem thêm trang 19-20 để biết chi tiết.

HỆ THỐNG LÁI NĂNG ĐỘNG
Thân xe bằng nhôm nguyên khối siêu nhẹ giúp cân bằng được sự linh hoạt, khả
năng đánh lái nhạy bén của xe và sự tinh tế, mượt mà. Range Rover Sport mới
được trang bị các công nghệ cơ khí chính xác như Hệ thống Phản ứng năng
động Dynamic Response và Vi sai chủ động điện tử với chức năng Kiểm soát lực
kéo khi vào cua bằng phanh. Xem thêm chi tiết tại trang 24.

KHẢ NĂNG KÉO MẠNH MẼ
Công suất kéo lên đến 3.500kg cùng với nhiều tính năng kéo để lựa chọn, bao
gồm thanh kéo điều khiển bằng điện và Hệ thống Hỗ trợ kéo tiên tiến, khiến
Range Rover Sport mới có thể thực hiện được những nhiệm vụ kéo tải khó khăn
nhất. Xem thêm chi tiết tại trang 49.

Các tính năng tiêu chuẩn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.
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Xe hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu đỏ Firenze Red với các tính năng tuỳ chọn thích hợp
(Tuỳ theo thị trường).

NỘI THẤT SANG TRỌNG

BUỒNG LÁI LẤY NGƯỜI LÁI LÀM TRỌNG TÂM

Không gian nội thất hiện đại, được chăm chút đến từng chi tiết cùng với Hệ
thống điều hoà không khí bốn vùng độc lập và công nghệ ion hoá không khí
tạo nên một không gian sống lành mạnh và thư thái. Lần đầu tiên, chất liệu
da nhuộm bán Aniline được sử dụng ở phiên bản Autobiography trong Gói
Dynamic, đem lại một đẳng cấp mới của sự sang trọng. Xem chi tiết tại trang 13.

Thiết kế lấy người lái làm trọng tâm, ghế dành cho người lái đặc trưng của Range Rover cùng với
các chức năng thông dụng được đặt ở những vị trí vừa tầm với. Bảng điều khiển trung tâm với tính
năng CommandShift 2 và lẫy chuyển số trên vô lăng là những chi tiết nổi bật của thiết kế hướng đến
người lái. Xem chi tiết tại trang 13.

THIẾT KẾ LINH HOẠT THÔNG MINH

KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MỌI ĐỊA HÌNH NỔI BẬT

Các tính năng thiết kế thông minh trên Range Rover Sport mới thể hiện trước nhất ở
các ngăn chứa vật dụng, chẳng hạn như ngăn đựng găng phía trên mới được trang
bị thêm, ngăn lạnh nằm ở bảng điều khiển trung tâm, kế đến là thiết kế ghế kiểu gập
5+2 và hàng loạt các ổ sạc với 5 cổng cắm USB, 4 ổ điện 12V và hai ổ sạc điện sạc dân
dụng. Xem thêm chi tiết tại trang 44-47.

Hệ dẫn động Bốn bánh toàn thời gian AWD thông minh và các công nghệ đáp ứng địa hình
bao gồm hệ thống treo khí nén điện tử, Công nghệ Đáp ứng địa hình Terrain Response 2 và
hộp số phụ 2 cấp số với vi sai điện tử trung tâm đem lại công suất off-road vượt trội. Xem
thêm trang 23-25 để biết chi tiết.

GIỚI THIỆU
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GIỚI THIỆU
RANGE ROVER SPORT MỚI
XE HYBRID SẠC ĐIỆN

KHÍ THẢI CO2 64G/KM*
Lượng khí thải CO2 của PHEV từ 64g/km là mức khí
thải thấp nhất của chúng tôi. Xem thêm trang 14.

Hiệu suất, công suất và công nghệ dẫn đầu chính là giá trị cốt lõi của mỗi chiếc Land Rover. Với định
hướng thiết kế các dòng xe cho tương lai, các động cơ điện đã mở lối cho chúng tôi bước vào một
kỷ nguyên đầy hứng khởi. Chiếc xe Hybrid sạc điện (PHEV) đầu tiên của chúng tôi được trang bị hệ
dẫn động đột phá. Động cơ xăng Ingenium tiên tiến kết hợp với mô-tơ điện cho công suất 404PS và
khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 6,7 giây và lượng khí thải CO2 từ 64g/km*. Khi được sạc
đầy, bộ pin xe sẽ chạy được đến 51km*. Người lái có thể lựa chọn giữa hai hệ thống lái tuỳ theo nhu
cầu của mình. Xem trang 14-17 để biết thêm thông tin.
Chế độ lái mặc định Parallel Hydrid, chế độ lái song song - kết hợp động cơ xăng và điện. Với chế
độ này, người lái sẽ tối ưu việc sử dụng pin và nhiên liệu bằng cách tận dụng hai chức năng quản lý
nguồn thay thế:
Chức năng Tiết kiệm - tránh cho bộ pin khỏi bị mất điện dưới mức đã được định trước.
Chức năng Tối ưu hoá năng lượng dự đoán trước (PEO) - chỉ cần nhập vào địa chỉ điểm đến
trên Hệ thống định vị, người lái đã tự động kích hoạt tính năng này, sử dụng các dữ liệu về
tuyến đường dự kiến để tự động luân chuyển giữa chế độ chạy bằng mô-tơ điện và bằng động
cơ xăng, nhờ đó tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả nhất.
Chế độ Xe chạy điện (EV) – Xe chạy hoàn toàn bằng điện.**
Bên cạnh các lợi ích đã được nhắc đến bên trên, ngày càng có nhiều thành phố lớn áp dụng các quy
định và mức phí dành cho các phương tiện đi lại trong thành phố mà người lái dòng xe PHEV hoàn
toàn được miễn trừ.

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRONG XE
TỪ TRƯỚC
*Các thông số đã được Liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ dùng vào mục đích so sánh. Có thể khác so với số liệu thực tế.
Mức cảnh báo nhiên liệu là 9 lít. **Chế độ lái song song Parallel Hybrid sẽ tự động ngừng kích hoạt nếu người lái cần
nhiều công suất và mô-men xoắn hơn mức được thiết lập, hoặc khi mức năng lượng của pin ở dưới mức cần thiết để duy trì
chế độ lái song song.
Thể tích khoang hành lý sau trên phiên bản P400e sẽ nhỏ hơn. Xem thêm chi tiết tại trang 45.

Chi tiết kỹ thuật, các tuỳ chọn và thực tế phân phối xe sẽ khác nhau tuỳ theo từng thị trường, vui lòng liên hệ với Nhà bán
lẻ Land Rover gần nhất để biết thêm chi tiết.
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Xe hiển thị là Phiên bản Autobiography với Gói Dynamic và Gói màu sáng, màu trắng Fuji White cùng các tính năng tuỳ
chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

Bạn có thể làm ấm xe từ trước, hoặc, riêng với xe
PHEV, có thể làm mát ngay cả trước khi bạn bước vào
xe mà không cần khởi động động cơ, đem lại cảm
giác thoải mái ngay từ giây phút đầu tiên khi bước
vào xe. Xem thêm chi tiết tại trang 15.

QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY
BẰNG ĐIỆN 51KM*
Ở chế độ chạy hoàn toàn bằng điện EV, xe PHEV
hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu di chuyển thông
thường trong đô thị với quãng đường di chuyển lên
đến 51km. Xem chi tiết tại trang 14.

DỄ DÀNG SẠC ĐẦY PIN TRONG MỘT ĐÊM

CÁC GIẢI PHÁP SẠC PIN

Xe PHEV chỉ cần khoảng 7,5 giờ là có thể được sạc đầy bằng nguồn
điện dân dụng vì thế có thể để sạc tại nhà qua đêm, và quãng đường
chạy được hoàn toàn bằng điện lên đến 51km*. Xem thêm tại trang 14.

Bộ pin có thể nhanh chóng sạc đầy chỉ trong vòng
2,75 giờ † khi sạc tại nhà, sử dụng dây cáp đa năng
và một hộp sạc treo tường hoặc ổ sạc công nghiệp
32 ampe. Ngoài ra còn có nhiều đầu sạc phù hợp
để sạc xe tại văn phòng hoặc những điểm sạc pin
công cộng. Xem thêm trang 14.

†

CHẾ ĐỘ LÁI ÊM ÁI
Ở chế độ lái EV hoàn toàn bằng điện, xe PHEV hầu
như không phát ra tiếng động nào, và là dòng xe
Range Rover Sport êm ái nhất. Bên cạnh đó, xe
PHEV có khả năng chuyển đổi rất mượt mà từ chế độ
chạy bằng động cơ xăng sang mô-tơ điện, đem lại
khả năng vận hành êm ái một cách tối ưu. Xem thêm
trang 15.

CÔNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG VẬN
HÀNH ĐỈNH CAO
Xe PHEV vận hành chính xác và duy trì được hiệu
suất vượt trội. Công suất mạnh mẽ khi chạy trên
những đoạn đường off-road như phải rẽ nước hoặc
leo dốc đá. Trên đường bằng, xe có hiệu suất ấn
tượng, khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong
vòng 6,7 giây nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa môtơ điện và động cơ xăng. Xem thêm trang 15.

HỆ THỐNG KẾT NỐI INCONTROL

THIẾT KẾ HOÀN HẢO

Với các tính năng Bảo vệ và Điều khiển từ xa cao cấp, hàng loạt
chức năng có thể được tích hợp với điện thoại thông minh từ việc
hiển thị tình trạng sạc pin cho đến điều hoà nhiệt độ xe từ xa.
Xem chi tiết ở trang 16.

Cổng sạc được tích hợp vớI lưới tản nhiệt trước giúp dễ
dàng kết nối với các ổ cắm mà vẫn không làm ảnh hưởng
đến thiết kế năng động của xe. Xem chi tiết trong trang 14.

Thời gian sạc sẽ có thể khác nhau tuỳ theo thị trường, nguồn điện và các giải pháp sạc. Vui lòng truy cập landrover.com để có thể thông tin đầy đủ.

†

GIỚI THIỆU
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THIẾT KẾ

NGOẠI THẤT
Dáng vẻ nam tính cơ bắp với các tỉ lệ cân đối, Range Rover Sport được
thiết kế để thu hút mọi ánh nhìn bất cứ khi nào chiếc xe xuất hiện. Hình
dáng xe khác biệt, trần xe đổ hẳn về phía sau và đường hông xe nối
dài liên tục, mang đầy đủ mã gien của Range Rover. Sự hiện diện của
Range Rover Sport vì thế để lại nhiều cảm xúc mạnh mẽ hơn bao giờ
hết. Từng chi tiết trên xe được thiết kế với sự chính xác tuyệt đối tạo ra
ấn tượng ngay lập tức. Dáng xe thấp, phong cách thể thao càng được tô
điểm với cản trước và sau được làm mới lại với đầu ống xả được tích hợp
trên cùng mặt phẳng*.
Bên cạnh thiết kế ngoại thất năng động, không tì vết, khi nhìn vào bất cứ
chi tiết nào của xe Range Rover Sport mới, bạn đều sẽ nhận thấy phong
cách hiện đại, sang trọng, từ lưới tản nhiệt trước cho đến các khe tản
nhiệt trên nắp ca-pô và họng gió đến bộ mâm thể thao 22" 9 chấu kép
‘Kiểu 9012’ cắt và đánh bóng bằng kim cương phủ màu xám đậm. Dáng
vẻ hiện đại càng được tôn lên bởi hệ thống đèn pha LED bao quanh các
góc xe với các đèn xi-nhan chuyển hướng chuyển động** ở cả phía trước
và phía sau. Dòng xe thể thao, đầy uy lực này vì thế càng trở nên hấp dẫn
hơn bao giờ hết.

*Ống xả tích hợp sẽ không có trên các phiên bản động cơ SD4 và Si4.
**Đèn xi-nhan chuyển động là trang bị tiêu chuẩn trên các hệ thống đèn
pha LED Ma trận, LED Pixel và LED Pixel-laser.

Xe hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu đỏ Firenze
với nội thất màu Ebony/Vintage cùng các tính năng tuỳ chọn thích hợp
(Tuỳ theo thị trường).
Các tính năng tiêu chuẩn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường.

Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo
Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ
Land Rover gần nhất.

THIẾT KẾ
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NỘI THẤT
Sang trọng, cực kỳ thoải mái và nhiều tiện ích, Range Rover Sport là chiếc xe dành riêng cho
người lái. Buồng lái được thiết kế lại với từng chi tiết được chăm chút tinh tế đến mức hoàn
hảo. Các chức năng thân thiện dễ sử dụng bao gồm cần số CommandShift 2 giúp người lái
có thêm tuỳ chọn khi muốn sử dụng hộp số sàn, kèm theo đó là các nút bấm rất nhạy được
trang bị trên vô lăng.
Tính sáng tạo và sự sang trọng sẽ được thể hiện qua công nghệ đột phá Touch Pro Duo, với
màn hình cảm biến 10" tiêu chuẩn. Các vật liệu cao cấp hài hoà tự nhiên với các chi tiết năng
động thể thao như ốp veneer làm bằng sợi carbon.
Điểm nhấn đáng chú ý chính là sự kết hợp ấn tượng giữa các chi tiết thiết kế theo chiều
ngang trên bảng táp lô và các đường viền dọc mạnh mẽ ở khu vực bảng điều khiển trung
tâm. Tổng thể thiết kế được hoàn thiện bằng Hệ thống đèn viền nội thất tự điều chỉnh với
các dải đèn chạy dọc khu vực bảng điều khiển, các ngăn hộc thiết kế linh hoạt kèm một ngăn
đựng găng tay, tạo cảm giác hoà hợp nhất quán.
Thiết kế ghế ngồi phong cách thể thao để tăng cảm giác lái tự tin và khả năng kiểm soát tuyệt
đối, cho tầm nhìn bao quát đoạn đường phía trước. Lần đầu tiên trên Range Rover Sport, các
ghế ngồi được bọc bằng da bán Aniline cao cấp hoa văn hình kim cương với các gam màu
hiện đại - đen Ebony nâu cổ điển Vintage Tan và đen Ebony Eclipse, khiến Range Rover Sport
mới không chỉ là một chiếc xe hoàn hảo để lái mà còn để chiêm ngưỡng và cảm nhận.

Nội thất hiển thị là của phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu đen Ebony nâu cổ điển Vintage Tan
và các tính năng tuỳ chọn tích hợp (Tuỳ theo thị trường).
Các tính năng và tình hình phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật của xe và tuỳ theo thị
trường. Để xem đầy đủ các tính năng và tuỳ chọn sẵn có, vui lòng truy cập vào trang web hoặc liện hệ với
Nhà bán lẻ Land Rover chính hãng.

THIẾT KẾ
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HIỆU SUẤT VÀ KHẢ NĂNG VẬN HÀNH

DÒNG XE HYBRID SẠC ĐIỆN

Được thiết kế và chế tạo trong bối cảnh ngày càng có nhiều mối quan tâm về lượng khí thải
ra môi trường, dòng xe Hybrid sạc điện (PHEV) đầu tiên của chúng tôi, chiếc P400e, đem lại
trải nghiệm lái linh hoạt với khả năng vận hành vượt trội của Range Rover Sport cả trên đường
trường lẫn đường địa hình.
P400e kết hợp động cơ xăng Ingenium 2.0 lít công suất 300PS Si4 kèm với mô-tơ điện hiệu
suất cao 85kW cho công suất 404PS và lượng khí thải CO2 chỉ từ 64g/km*. Mô-tơ điện có thể
vừa bổ sung thêm công suất cho xe song song với động cơ đốt trong vừa điều khiển xe một
cách độc lập nếu người lái chọn chế độ chạy hoàn toàn bằng điện EV. Bộ pin công suất lớn
13kWh đưa xe đạt được quãng đường di chuyển đến 51km* khi được sạc đầy và lượng khí CO2
thải ra hoàn toàn bằng 0.
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Hệ dẫn động P400e được tích hợp hoàn hảo trong thiết kế xe. Đầu cắm sạc được ẩn bên trong
lưới tản nhiệt phía trước, giúp việc kết nối với các nguồn điện được dễ dàng và thuận tiện, đặc
biệt khi để xe sạc qua đêm tại nhà.
Bộ pin có thể được sạc đầy chỉ trong vòng 7,5 giờ** bằng cách sử dụng dây cáp sạc tại nhà
được trang bị tiêu chuẩn trên xe. Khi cần sạc nhanh tại nhà, pin có thể nhanh chóng sạc đầy
chỉ trong vòng 2,75 giờ** nếu sử dụng hộp sạc treo tường chuyên biệt hoặc ổ cắm sạc công
nghiệp 32 ampe hoặc khi sạc tại một số điểm sạc công cộng sử dụng cáp sạc thiết kế riêng
dành cho các điểm sạc này. Khi sạc pin ở những nơi không phải tại nhà, cáp sạc có thể được
cất trong khoang hành lý, sử dụng hộp đựng chuyên dụng và hệ thống giữ cố định hành lý.

*Các thông số đã được Liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ dùng vào mục đích so sánh. Có thể khác so với số liệu thực tế. Mức cảnh báo nhiên liệu là 9 lít.
**Thời gian sạc sẽ có thể khác nhau tuỳ theo thị trường, nguồn điện và các giải pháp sạc. Vui lòng truy cập landrover.com để có thể thông tin đầy đủ.

Động cơ hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic và Gói màu sáng, màu trắng Fuji White với các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

Xe P400e đem lại trải nghiệm lái mượt mà ấn tượng. Mô-tơ điện có thể đem lại mô-men xoắn
cực đại ngay cả khi xe đang đứng yên và hầu như không tạo ra bất cứ tiếng động nào khi vận
hành. Nếu cần dùng đến mô-men xoắn từ động cơ, hệ thống sẽ sử dụng mô-tơ đề kiêm bộ
phát điện tích hợp (ISG), giúp khởi động xe trong tích tắc, khiến mô-men xoắn của động cơ kết
hợp hoàn hảo với mô-men xoắn từ mô-tơ, nhờ đó xe đáp ứng được điều khiển của người lái
bằng việc sử dụng hệ dẫn động hybrid tích hợp.
Khả năng lái trong điều kiện đường địa hình hoàn toàn không giảm sút, thậm chí còn được
tăng cường. Không như những chiếc xe hybrid sạc điện khác, P400e tận dụng khả năng lội
nước với độ ngập sâu đến 850mm† của Range Rover Sport, động cơ đốt trong truyền thống và
mô-men xoắn tăng cường từ mô-tơ điện tại những điểm tốc độ thấp, đem lại ưu thế vượt trội
trong nhiều địa hình khác nhau.
Sự kết hợp giữa mô-men xoắn tức thì ở mô-tơ điện với động cơ phun xăng trực tiếp, hiệu suất
cao sẽ tạo ra mô-men xoắn tổng hợp tương đương với các động cơ xăng và động cơ dầu công
suất lớn, khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng ít hơn 6,7 giây và vận tốc tối đa đạt đến
220km/h.
Để tăng sự thuận tiện, lớp băng đóng trên xe có thể được làm tan khi xe đang cắm sạc và nhiệt
độ bên trong xe có thể được điều chỉnh phù hợp, ngay cả trước khi chuyến đi bắt đầu. Bộ làm
ấm và máy nén lạnh - cả hai đều sử dụng nguồn điện từ bộ pin công suất lớn - giúp làm mát và
sưởi ấm xe mà không cần khởi động nếu xe đang cắm sạc hoặc có thể chỉ cần sử dụng pin nếu
như pin cung cấp đủ năng lượng.
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DÒNG XE HYBRID CẮM SẠC
Ở chế độ lái song song Hybrid (chế độ lái mặc định), mô-tơ điện
sẽ sản sinh công suất cùng với động cơ. Hệ thống sẽ tự động
chuyển đổi giữa mô-tơ 85kW và động cơ xăng Ingenium Si4
ngay khi động cơ khởi động và kết hợp nhuần nhuyễn giữa môtơ và động cơ xăng thông qua bộ truyền động hybrid tích hợp.
Hệ thống quản lý pin thông minh sử dụng động năng có được từ
lực phanh để sạc pin và ngay cả khi xe đang ở số 0 vẫn đảm bảo
P400e có đủ năng lượng để sản sinh công suất 404PS và hiệu
suất ấn tượng khi cần.

Bên cạnh chế độ lái hybrid song song, bộ pin công suất lớn cho
phép người lái chọn chế độ lái EV hoàn toàn bằng điện - sử dụng
nút chọn trên khu vực điều khiển trung tâm, chế độ lái EV cho
phép xe chạy chỉ bằng mô-tơ điện với năng lượng dự trữ trong
bộ pin xe, đem lại một hành trình yên tĩnh, thân thiện với môi
trường với lượng khí thải bằng 0. Nếu người lái cần nhiều công
suất hơn mà chế độ chạy điện đơn thuần không đáp ứng được,
hoặc khi mức năng lượng của pin rớt xuống mức tối thiểu, hệ
thống sẽ nhanh chóng chuyển sang dùng động cơ xăng.

Ở chế độ lái mặc định (Chế độ Hybrid song song), người lái có
thể tối ưu lượng nhiên liệu tiêu thụ và pin bằng cách sử dụng
một trong hai chức năng quản lý nguồn năng lượng thay thế sau:

Việc sử dụng P400e càng thuận tiện hơn với chức năng Điều
khiển từ xa cao cấp (một tính năng của Hệ thống InControl, xem
trang 30). Chức năng này cho phép người lái sử dụng điện thoại
thông minh để xem các thông tin như tình trạng sạc pin cũng
như điều hoà không khí và kiểm soát thời gian sạc.

Chức năng tiết kiệm SAVE - có thể chọn bằng thao tác trên
màn hình cảm biến, chức năng tiết kiệm SAVE ngăn không
cho mức năng lượng của pin giảm xuống thấp hơn mức độ đã
được thiết lập trước. Điều này cho phép người lái sử dụng chế
độ lái hoàn toàn bằng điện, yên tĩnh, không khí thải vào thời
điểm cuối chuyến đi. Xe chỉ sử dụng mô-tơ điện nếu bộ pin
được sạc nhiều hơn mức năng lượng thu được từ lực phanh xe.
Chức năng Tối ưu hoá năng lượng dự đoán trước (PEO) - một
khi người lái nhập điểm cần đến vào Hệ thống định vị dẫn
đường, xe sẽ đưa ra tuyến đường đề nghị và Chức năng PEO
sẽ linh hoạt hoán đổi giữa mô-tơ điện và động cơ xăng để tối
ưu hoá việc sử dụng nhiên liệu trong suốt hành trình.

ĐỘNG CƠ XĂNG KẾT HỢP MÔ-TƠ ĐIỆN
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CÔNG SUẤT
(PS)

MÔ-MEN XOẮN
(NM)

KHẢ NĂNG TĂNG TỐC
(GIÂY)
0-100KM/H

TỐI ĐA
KM/H

NHIÊN LIỆU
TIÊU THỤ
LÍT/100KM

LƯỢNG KHÍ THẢI CO2
(G/KM)

404

640

6,7

220

2,8 *

64*

*Các thông số đã được Liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ dùng vào mục đích so sánh. Có thể khác so với số liệu thực tế.
Mức cảnh báo nhiên liệu là 9 lít. Thể tích khoang hành lý trên phiên bản P400e sẽ nhỏ hơn, vui lòng xem trang 45 để biết thêm chi tiết.

1

MÔ-TƠ ĐIỆN 85KW
Xe PHEV được trang bị mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đem
lại công suất mạnh mẽ.

2

4

HỆ TRUYỀN ĐỘNG TỰ ĐỘNG HYBRID TÍCH HỢP
Khả năng chuyển đổi linh hoạt từ chế độ EV sang ICE có được nhờ
vào Hệ truyền động hybrid tích hợp.

3

7

ĐỘNG CƠ XĂNG INGENIUM 2.0 LÍT
Phát triển và chế tạo bởi Jaguar Land Rover, động cơ xăng Ingenium
làm bằng nhôm dung tích 2.0 lít 300PS Si4 nhẹ hơn và hiệu quả hơn
các dòng động cơ trước đó.

4

1

5
2

BỘ PIN ĐIỆN ÁP CAO 13KWH
Khi được sạc đầy, bộ pin điện áp cao giúp xe chạy được quãng
đường 51km* với lượng khí thải bằng 0.

5

3

THIẾT BỊ SẠC TRÊN XE 7KW
Thiết bị sạc hiệu suất cao 7kW trên xe có thể sạc đầy pin trong vòng ít
hơn 2,75 giờ tuỳ theo công suất sạc của từng trạm.

6

MÔ-TƠ ĐỀ KIÊM BỘ PHÁT ĐIỆN TÍCH HỢP
Mô-tơ đề kiêm bộ phát điện tích hợp (ISG) giúp khởi động động cơ
xăng một cách êm ái vượt trội.

7

HỆ THỐNG TÁI TẠO LỰC PHANH
Hệ thống tái tạo lực phanh sử dụng mô-tơ điện để thu hồi động năng
có được khi phanh, chuyển hoá thành năng lượng điện và sử dụng để
sạc pin.

6

HỆ THỐNG EV HOÀN TOÀN BẰNG ĐIỆN
LƯỢNG NĂNG LƯỢNG
TIÊU HAO CỦA EV
KWH/100KM

QUÃNG ĐƯỜNG
DI CHUYỂN CỦA EV
KM

CÔNG SUẤT
BỘ SẠC
(KW)

CÔNG SUẤT
PIN
(KWH)

VẬN TỐC
TỐI ĐA CỦA EV
KM/H

21*

51*

7

13

137

Khả năng tiêu thụ nhiên liệu của P400e sẽ thay đổi đáng kể tuỳ theo quãng đường di chuyển giữa các thời điểm sạc. Khi di chuyển trong thành phố và những
chuyến đi ngắn với bộ pin được sạc đầy và chạy trong giới hạn của chế độ EV, xe P400e hầu như không cần dùng đến xăng. Với những hành trình dài hơn và
nếu khi khởi hành pin không được sạc đầy, lượng nhiên liệu tiêu thụ sẽ lên đến 10,9l/100km với quãng đường di chuyển đến 720km.
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ĐỘNG CƠ
VÀ HỘP SỐ
Từ cảm giác lái phấn khích đầy hứng khởi đến khả năng tiết kiệm nhiên
liệu vượt trội và phản xạ lái mượt mà, Range Rover Sport có nhiều tuỳ
chọn động cơ và mỗi phiên bản đều được tối ưu hoá để đáp ứng tất
cả nhu cầu sử dụng. Tất cả động cơ đều được trang bị công nghệ Khởi
động/Dừng và hệ thống sạc tái tạo thông minh (trừ phiên bản P400e);
tính năng này sẽ ưu tiên sạc pin mỗi khi xe giảm tốc, tận dụng động năng
thừa và từ đó giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ, giúp tiết kiệm hơn, đặc biệt
khi lái xe trong thành thị. Các động cơ 4 xy-lanh của Range Rover Sport
đều được trang bị công nghệ Ingenium. Các động cơ hoàn toàn bằng
nhôm, ma sát thấp, chứa các hộp xy-lanh chắc chắn và trục cân bằng kép
nhằm giảm các rung chấn, đem lại khả năng vận hành êm ái mỗi ngày.

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
8 CẤP
Tất cả động cơ của Range Rover Sport đều được trang bị Hộp số tự động.
Với 8 hệ số truyền khá gần nhau, hộp số đảm bảo bạn có được cấp số tối
ưu, tiết kiệm nhiên liệu nhất và tăng tốc dễ dàng. Quá trình chuyển cấp
số diễn ra mượt mà và phù hợp với cách lái xe của bạn.
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ĐỘNG CƠ DẦU
SD4

TDV6

SDV6

SDV8

Động cơ dầu Ingenium turbo tăng áp kép
2.0 lít, 4 xy-lanh 240PS đem lại mô-men xoắn
500Nm, tạo nên hiệu năng và khả năng tiết
kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Động cơ dầu turbo tăng áp 3.0 lít, V6, 258PS
và mô-men xoắn ấn tượng 600Nm cho khả
năng vận hành êm ái và nhanh nhạy.

Động cơ dầu V6 3.0 lít turbo tăng áp kép
cho công suất 306PS và mô-men xoắn
700Nm, đáp ứng được các nhu cầu cao về
công suất và mô-men xoắn, đem lại khả năng
lái ngoại hạng.

Động cơ dầu turbo tăng áp kép 4.4 lít V8
cho công suất cao nhất 339PS và mô-men
xoắn 740Nm giữa các vòng tua máy 1.7502.250rpm.

–– Turbo tăng áp kép tuần tự tạo nên sự kết hợp
hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và khả năng
điều khiển mượt mà khi ở tốc độ thấp.

–– Các cải tiến bao gồm hệ thống phun nhiên liệu
với áp suất cao hơn, tăng từ 1.800 lên 2.200 bar
và tỉ lệ phun nhiên liệu tốt hơn. Điều này giúp tiết
kiệm nhiên liệu tối đa, giảm đáng kể lượng khí
thải và tăng khả năng vận hành.

–– Kết quả có được chính là một động cơ phá vỡ mọi
giới hạn về hiệu suất trong phân khúc 4 xy-lanh và
khả năng tiêu thụ nhiên liệu ít nhất, thừa hưởng từ
động cơ Ingenium.

–– Hệ thống bơm làm mát chuyển đổi linh hoạt giúp
tăng khả năng làm ấm động cơ bằng cách điều
tiết luồng khí tuỳ theo nhu cầu của động cơ, giúp
tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải.

–– Hệ thống bơm dầu hai giai đoạn giúp giảm các
tổn thất năng lượng ngoài ý muốn bằng cách điều
chỉnh lượng dầu phù hợp với tải trọng của động
cơ, từ đó nâng cao hiệu suất động cơ.
–– Phản xạ lái được cải thiện nhờ vào bộ nén turbo
tăng áp được tối ưu hoá, thiết kế tua-bin và vòi
phun hình dạng biến đổi. Turbo có trang bị bạc
đạn sứ giúp giảm ma sát và độ ỳ turbo.

–– Thiết kế 8 vòi phun lưu lượng thấp đảm bảo việc
phun nhiên liệu được chính xác hơn, tối ưu hoá
lượng khí đốt tạo nên hiệu suất cao trong khi đó
vẫn duy trì lượng tiêu thụ nhiên liệu và khí thải ở
mức tối thiểu.

–– Turbo tăng áp kép tuần tự song song, công nghệ
được sáng tạo bởi Jaguar Land Rover, được trang
bị bạc đạc sứ trên turbo chính, nhằm giảm lực ma
sát, tối đa hoá phản xạ bướm ga.

–– Hệ thống bơm làm mát chuyển đổi linh hoạt cùng
với bơm dầu hai giai đoạn được sử dụng để kiểm
soát nhiệt lượng tối ưu, tăng hiệu suất vận hành.
–– Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp piezo giúp
kiểm soát chính xác lượng nhiên liệu phun để tạo
ra hỗn hợp đồng nhất giúp gia tăng hiệu suất đốt
và giảm lượng khí thải.

–– Các ống nạp xoắn ốc và tiếp tuyến giúp tăng lưu
lượng khí ngay cả tại những vòng tua thấp, cùng
với buồng đốt đã được tối ưu hoá làm giảm lượng
khí thải.
–– Hệ thống phun nhiên liệu áp suất 2.000 bar với
đầu phun Piezo thế hệ thứ 3.

–– Hộp xy-lanh bằng sắt có thành mỏng và phần đầu
xy-lanh làm từ hợp kim nhôm.
–– Trục cam kép và bốn van ở mỗi xy-lanh.

–– Động cơ tận dụng các công nghệ này để tạo nên
khả năng vận hành đỉnh cao và cảm giác lái mượt
mà tinh tế.

–– Tất cả phiên bản TDV6 đều được trang bị
Dừng‑Khởi động giúp tiết kiệm hơn, đặc biệt
khi lái xe trong thành thị.

CÔNG SUẤT
(PS)
SD4

TDV6

SDV6

SDV8

240

MÔ-MEN XOẮN
(NM)

TĂNG TỐC
(GIÂY)
0-100KM/H

500

8,3

258

600

339

740

306

700

7,7

7,3

6,9

*Chỉ có trên các phiên bản 5 chỗ ngồi trang bị Gói Dynamic. **Các thông số đã được Liên minh Châu Âu thông qua.
Chỉ dùng vào mục đích so sánh. Có thể khác so với số liệu thực tế. †Với mâm 20".

VẬN TỐC TỐI ĐA
KM/H

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
L/100KM**

KHÍ THẢI CO2
(G/KM)**

207

6,5 / 6,2†

172 / 164†

7,0

185

209

209 / 225*

209 / 225*

Động cơ được phân phối khác nhau tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover chính hãng để biết thêm thông tin.

6,9

8,4

DUNG TÍCH XY-LANH
(CC)
1.999

182

2.993

219

4.367

2.993
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ĐỘNG CƠ XĂNG
Si4

V6 SIÊU NẠP

V8 SIÊU NẠP 525PS

V8 SIÊU NẠP 575PS

Động cơ xăng turbo tăng áp hiệu năng cao
Ingenium 300PS, mô-men xoắn 400Nm,
2.0 lít, 4 xy-lanh được nâng cấp lên hệ thống
tăng áp.

Động cơ xăng siêu nạp 3.0 lít V6 340/380PS
cho mô-men xoắn 400Nm với hiệu suất vận
hành đỉnh cao.

Với công suất 525Ps và mô-men xoắn 625Nm,
động cơ xăng siêu nạp 5.0 lít đem lại hiệu
suất ấn tượng với sự linh hoạt và khả năng kết
nối ưu việt với người lái.

Chỉ có trên phiên bản SVR, động cơ xăng siêu
nạp 5.0 lít được nâng cấp để mang lại công
suất 575PS và mô-men xoắn 700Nm. Sở dĩ
có được điều này là do quá trình hiệu chuẩn
lại động cơ và hệ thống quản lý để tối đa hoá
lực tăng áp sẵn có. Mô-men xoắn cực đại có
được tại vòng tua 3.500-5.000rpm.

–– Đem lại mô-men xoắn cực đại 400Nm tại vòng
tua máy 1.500-4.000rpm.
–– Turbo tăng áp với bánh xe nén lưu lượng cao,
tạo thêm 26% lượng khí, đẩy công suất tối đa
lên đến 300PS.

–– Turbo tăng áp cửa nạp kép với bạc đạn sứ, giúp
giảm ma sát và tăng phản xạ lái tức thì.

–– Hệ thống siêu nạp Twin Vortex Root-type (TVS)
đặt ở đáy chữ V giữa hai dãy xy-lanh giúp tăng
công suất và tối đa hoá khả năng đáp ứng của
động cơ.

–– Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp kiểm soát hỗn
hợp khí-nhiên liệu trong buồng đốt giúp gia tăng
phần năng lượng lấy được trong nhiên liệu phun
vào, tăng hiệu suất đốt. Từ đó tạo nên hiệu suất
mạnh mẽ đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu và
giảm lượng khí thải.
–– Động cơ còn bao gồm hai bánh cam biến thiên
độc lập điều khiển các van xả và van nạp tương
ứng kèm theo piston siêu nhẹ với xéc-măng
ma sát thấp làm gia tăng hiệu suất và công suất
động cơ.
–– Hệ thống trục cân bằng kép được sử dụng để
giảm thiểu các rung chấn động cơ, gia tăng sự
êm ái.

CÔNG SUẤT
(PS)

MÔ-MEN XOẮN
(NM)

Si4

300

400

V6 Siêu nạp

380

450

575

700

V6 Siêu nạp

V8 Siêu nạp

V8 Siêu nạp

20

340
525

–– Phiên bản xe trang bị động cơ V8 có thiết kế
nhôm nguyên khối gọn nhẹ với ma sát giữa các
bộ phận ở mức rất thấp.
–– Động cơ được tối ưu bằng công nghệ quản lý
động cơ tân tiến nhất của Bosch với hệ thống
phun nhiên liệu trực tiếp, đa điểm, áp suất cao
đặt ở vị trí trung tâm.

Tham khảo thêm động cơ xăng siêu nạp để
biết đầy đủ chi tiết.

–– Được trang bị bộ siêu nạp Twin Vortex (TVS) thế
hệ thứ sáu, động cơ có hiệu suất nhiệt động học
đỉnh cao với độ ồn được tiết giảm tối đa. Bộ siêu
nạp tận dụng dung tích 5.0 lít của động cơ, đem
lại mô-men xoắn lớn, tạo hiệu suất mạnh mẽ và
phản ứng lái nhanh nhạy.

–– Kết quả có được là hệ thống lái mạnh mẽ nhưng
mượt mà đem lại cảm giác lái thể thao phấn khích
và sự êm ái sang trọng.

TĂNG TỐC
(GIÂY)
0-100KM/H

VẬN TỐC TỐI ĐA
KMIH

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
L/100KM

KHÍ THẢI CO2
(G/KM)

201

9,2-9,4**

211 / 214**

10,5**

243**

7,3

450

7,2

209

625

5,3

225 / 250*

7,1

4,5

*Chỉ có trên các phiên bản 5 chỗ trang bị Gói Dynamic.
**Các thông số đã được Liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ dùng vào mục đích so sánh. Có thể khác so với số liệu thực tế.

Động cơ được phân phối khác nhau tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover chính hãng để biết thêm thông tin.

209

283

10,5**

12,8**

12,8**

DUNG TÍCH XY-LANH
(CC)
1.997

243**

2.995

294**

5.000

294**

2.995

5.000
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Xe hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu đỏ Firenze với các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
ĐỈNH CAO
Range Rover Sport mới sở hữu khả năng vận hành vượt trội dù trên đường bằng hoặc đường
off-road nhờ vào Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) và Hệ thống phản ứng địa
hình danh tiếng của Land Rover được trang bị tiêu chuẩn. Do đó, người lái, dù chuyên nghiệp
hay không chuyên nghiệp vẫn có thể trải nghiệm rất trọn vẹn. Khả năng vận hành vượt trội
còn có thể được tuỳ chỉnh phù hợp với từng yêu cầu cá nhân với hàng loạt công nghệ địa
hình sẵn có.

HỆ THỐNG TREO KHÍ NÉN ĐIỆN TỬ
Hệ thống treo khí nén điện tử trang bị tiêu chuẩn* đem lại cảm giác lái vững chãi, tự tin với
khả năng bám đường và sự cân bằng vượt trội. Hệ thống này giúp thay đổi chiều cao xe
nhanh chóng, liên kết các bánh xe chéo chiều để luôn giữ bốn bánh tiếp xúc với mặt đường
ngay cả ở những đoạn đường gồ ghề. Bên cạnh đó, hệ thống treo phía sau xe có thể hạ thấp
xuống 50mm khiến việc chất hành lý cồng kềnh lên xe cũng sẽ dễ dàng hơn. Chức năng này
có thể được điều khiển trên màn hình cảm ứng 10" hoặc bằng nút bấm ở khoang hành lý
hoặc trên chìa khoá thông minh.
Khi chạy với chế độ kiểm soát hành trình, Hệ thống giảm tốc sẽ sử dụng bộ treo khí nén để
giảm lực cản khí động học và lượng nhiên liệu tiêu hao bằng cách hạ chiều cao xe xuống
15mm khi vận tốc đạt 105 km/h.

HỆ THỐNG TREO LÒ XO
Được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản động cơ Ingenium SD4, Range Rover Sport có hệ
thống treo lò xo hoàn toàn độc lập, kết hợp tay đòn kép phía trước với hệ thống treo đa liên
kết phía sau, giúp gia tăng phản ứng lái và độ linh hoạt cho khung gầm xe. Các lò xo phụ tích
hợp với hệ thống treo sau, giúp tăng sự ổn định và êm ái khi cần chở nặng.

SỐ PHỤ HAI CẤP SỐ VỚI VI SAI TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ
Trong những điều kiện khắc nghiệt như khi lên xuống các đoạn dốc thẳng đứng, khi lái
đường off-road hoặc khi kéo theo rờ-mooc, các cấp số thấp sẽ cực kì hữu dụng. Hệ thống
hộp số phụ với hai cấp số là tuỳ chọn, giúp bạn có được khả năng kiểm soát cũng như tốc độ
phù hợp trong những tình huống trên. Trọng tâm của hệ thống hai cấp số chính là vi sai trung
tâm điện tử, giúp phân bổ lực xoắn 50:50 giữa trục trước và trục sau với khả năng khoá trục
ngay cả trước khi xảy ra hiện tượng mất bám.

HỆ THỐNG PHẢN ỨNG THEO ĐỊA HÌNH
Khi bạn chọn Hệ thống phản ứng theo địa hình - một trang bị tiêu chuẩn rất độc đáo của
Land Rover, xe sẽ tự động điều chỉnh phản ứng của động cơ, hộp số, vi sai và khung gầm
phù hợp với yêu cầu của từng địa hình. Có 5 chế độ Phản ứng theo địa hình để bạn chọn
bao gồm: Chế độ Comfort, Cỏ/Sỏi/Tuyết, Bùn và Đất lún, Cỏ và chế độ ECO.

HỆ THỐNG PHẢN ỨNG THEO ĐỊA HÌNH 2
Hệ thống phản ứng theo địa hình 2 đưa khả năng vận hành của công nghệ danh tiếng này lên
một tầm cao mới. Hệ thống có tính năng thiết lập tự động, giám sát điều kiện lái hiện tại và tự
động lựa chọn chế độ lái phù hợp với từng địa hình. Hệ thống còn có thêm Chế độ lái Đá hộc.
Ngoài ra, khi Chương trình Dynamic được chọn cùng với Hệ thống phản ứng địa hình 2 sẽ tạo
thêm một tính năng mới. Chương trình Dynamic tinh chỉnh hệ thống treo, kết nối chắc chắn
thân xe, từ đó gia tăng khả năng điều khiển và phản xạ lái. Bất cứ khi nào cần thiết, người lái
đều có thể can thiệp để lấy lại quyền kiểm soát xe.

*Ngoại trừ SD4.

Các tính năng và việc phân phối sẽ có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng truy cập trang web hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.
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HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH ĐỘNG NĂNG
Hệ thống ổn định động năng khiến việc lái xe đường dài nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Hệ thống sẽ kiểm
soát các di chuyển của xe đến 500 lần trong một giây, phản ứng ngay lập tức với điều khiển từ người lái và
điều kiện đường xá, giúp việc kiểm soát lái được tốt hơn, giảm thiểu rung lắc thân xe và đem lại cảm giác
lái tự tin, êm ái. Hệ thống còn tự động nhận biết các tình huống đường xấu để điều chỉnh bộ giảm chấn
phù hợp, giúp người lái và hành khách thư thái, khoan khoái khi đến nơi.

TÍNH NĂNG THIẾT LẬP CẤU HÌNH DYNAMICS
Nhằm gia tăng sự mượt mà, thoải mái và hiệu năng xe, tính năng Thiết lập cấu hình Dynamics* cho phép
bạn tự thiết lập độ nhạy bướm ga, điểm chuyển hộp số, độ cứng của bộ giảm chấn và vô lăng để phù hợp
với nhu cầu lái của mình.

1

VI SAI CHỦ ĐỘNG ĐIỆN TỬ VỚI HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO KHI VÀO
CUA BẰNG PHANH
Hệ thống kiểm soát lực kéo khi vào cua bằng phanh giúp tăng cường khả năng kiểm soát và phản xạ lái
ngay cả tại những khúc cua khắc nghiệt nhất. Vi sai chủ động điện tử và hệ thống phanh sẽ liên tục cân
bằng mô-men xoắn động cơ giữa bốn bánh khi xe ôm cua.
Chính khả năng bám đường và khả năng đánh lái vượt trội đã đưa Range Rover Sport trở thành dòng SUV
năng động nhất của chúng tôi.
Hệ thống cũng hoạt động hiệu quả trong những cung đường off-road, sử dụng các thiết lập tương ứng
trên Hệ thống phản ứng địa hình. Ở những đoạn đường cát, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để ngăn ngừa
hiện tượng mất lái.

2

HỆ THỐNG PHẢN ỨNG NĂNG ĐỘNG
Hệ thống phản ứng năng động giúp tăng cường kiểm soát lái nhờ vào chức năng chống lật bằng thuỷ lực,
tối đa hoá hiệu năng trên đường bằng và tăng thêm sự thoải mái cho người ngồi trong xe bằng cách giảm
độ nghiêng xe tại mỗi điểm cua. Với khả năng kiểm soát trục trước và sau một cách độc lập, hệ thống giúp
gia tăng sự linh hoạt của xe tại những điểm vận tốc thấp, ổn định thân xe khi chạy với vận tốc cao, đồng
thời tạo tăng độ chính xác khi đánh lái.
3
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*Trang bị với động cơ V8.

1

AN TOÀN

2

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH ĐỈNH CAO

3

TÍNH CÂN BẰNG ỔN ĐỊNH

Các tính năng và việc phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và tuỳ theo thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các
tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TOÀN BỘ ĐỊA HÌNH
(ATPC) là hệ thống hiện đại bậc nhất, cho phép người lái thiết lập và duy trì vận tốc ổn định trong các
tình huống khó khăn, hoặc trên các mặt đường trơn trượt như bùn lầy, cỏ ướt, băng, tuyết và những đoạn
đường nhiều bụi bẩn. Hoạt động tương tự như hệ thống kiểm soát hành trình, tính năng ATPC kích hoạt
ngay cả ở vận tốc cực nhỏ từ 1.8km/h đến 30km/h, giúp người lái tập trung điều khiển xe và dễ dàng tìm
cách vượt qua chướng ngại vật.

CHỨC NĂNG KHỞI HÀNH TRÊN MẶT ĐƯỜNG MẤT BÁM
Khi khởi hành xe trên mặt nghiêng, bạn nên chọn chức năng Khởi hành trên mặt đường mất bám có trên
màn hình cảm ứng để có kiểm soát được mô-men xoắn tốt nhất. Hệ thống sẽ đẩy thêm công suất xe trên
những mặt đường trơn trượt như cỏ ướt, tuyết và băng.

HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHANH KHẨN CẤP VÀ XUỐNG DỐC
Hệ thống hỗ trợ phanh khi xuống dốc HDC độc quyền của Land Rover là trang bị tiêu chuẩn, giúp người lái
kiểm soát việc lái xe xuống những đoạn dốc khó bằng cách duy trì vận tốc ổn định và áp dụng lực phanh
lên từng bánh riêng lẻ.

CẢNH BÁO MỰC NƯỚC
Chỉ có ở Land Rover, hệ thống này sử dụng cảm biến siêu âm gắn ở gương chiếu hậu, cảnh bảo người lái
bằng cả âm thanh và hình ảnh một khi mực nước dâng đến 850mm, đây là mẫu xe có khả năng lội nước sâu
nhất trong cùng phân khúc. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin độ ngập sâu thực tế tương thích với xe và độ
ngập sâu tối đa trên màn hình cảm ứng. Tính năng chỉ được trang bị khi có Hệ thống camera toàn cảnh.

HIỆU SUẤT VÀ KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
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Nội thất hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu đen Ebony nâu cổ điển Vintage Tan với các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN GIẢI TRÍ
Với vô số các chương trình giải trí và thông tin, mỗi chiếc Range Rover Sport đều được trang bị hệ thống thông tin giải trí InControl, Touch Pro
Duo. Hệ thống tích hợp nhiều công nghệ tương tác tiên tiến, đảm bảo tất cả người ngồi trong xe đều tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn.

MÀN HÌNH CẢM ỨNG KÉP
Màn hình cảm ứng kép 10" độ phân giải cao
trang bị tiêu chuẩn cho phép người sử dụng
xem được những thông tin cần thiết và trong
cùng một lúc có thể tương tác với những chức
năng khác, tăng sự linh hoạt và hiệu quả sử
dụng. Ví dụ, bạn có thể dùng màn hình phía
trên để định vị dẫn đường và cùng lúc có thể
điều chỉnh các chế độ đa phương tiện trên
màn hình bên dưới. Các nút đóng mở cửa xe
hoặc điều hoà nhiệt độ cũng có sẵn trên bàn
phím đa chức năng Dynamic Dials. Vô-lăng
xe cũng được trang bị tiêu chuẩn các nút bấm
rất nhạy, chỉ bật sáng khi chạm tay vào, đem
lại ấn tượng tinh tế và sang trọng. Một trong
những nút bấm này có thể được điều chỉnh
để trang bị thêm chức năng mà bạn cảm thấy
cần thiết cho nhu cầu sử dụng của mình.

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC
NGƯỜI LÁI
Màn hình tương tác người lái 12,3" độ phân
giải cao có thể tiếp nhận và hiển thị các thông
tin cần thiết cho quá trình điều khiển xe, các
chương trình giải trí và các thông số về an
toàn bao gồm hệ thống định vị, điện thoại
và các phương tiện truyền thông. Độ phân
giải cao hiển thị hình ảnh rõ nét và bộ vi xử lý
thông minh giúp các thao tác được mượt mà.
Các tính năng có thể được điều khiển trên
Màn hình tương tác người lái hoặc Màn hình
cảm ứng Touch Pro Duo.

HIỂN THỊ TRÊN KÍNH CHẮN GIÓ
Giúp bạn không bị phân tâm và không phải
rời mắt khỏi làn đường phía trước, chức năng
Hiển thị trên kính chắn gió* thế hệ mới hiển
thị những thông số quan trọng trên xe như
vận tốc, cấp số đang sử dụng và hướng di
chuyển của xe lên trên kính chắn gió.
Thông tin được hiển thị dưới dạng đồ họa
màu với độ phân giải cao, giúp bạn nhìn thấy
tất cả các thông số lái và các thông tin như
tình trạng các cuộc gọi một cách dễ dàng.
Người lái có thể bật và tắt tính năng này tuỳ
theo ý muốn.

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ
CHO GHẾ SAU
Hệ thống Giải trí dành cho ghế sau gồm hai
màn hình 8" cố định ở sau gối tựa đầu của
hàng ghế trước hoặc hai màn hình cảm ứng
10" độ phân giải cao có thể điều chỉnh được.
Ngoài ra, tính năng “Trạng thái hành trình”
sẽ hiển thị trên màn hình cho người ngồi sau
được cập nhật các thông tin như thời gian
đến dự kiến và khoảng cách tới điểm đến.
Cả hai hệ thống được trang bị kèm theo tai
nghe không dây kỹ thuật số WhiteFire® và
HDMI, cổng kết nối điện thoại (MHL) và cổng
USB. Hành khách còn có thể tận hưởng các
chương trình Ti-vi yêu thích qua tuỳ chọn Ti-vi
kỹ thuật số.

*Để có được hiệu suất tối ưu, cần trang bị kính cách nhiệt. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover để biết thêm thông tin.

WhiteFire® là thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ của Unwired Technology LLC, việc sử dụng thương hiệu này của Land Rover đều đã được cấp phép.

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui
lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

CÔNG NGHỆ
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KẾT NỐI
Hệ thống InControl là vô số các tính năng của Land Rover giúp kết nối bạn với chiếc xe của mình và với thế giới
bên ngoài một cách an toàn và chặt chẽ. Có một số ứng dụng của hệ thống InControl, cho dù bạn đã rời xe,
vẫn kết nối bạn, giúp trải nghiệm của bạn với Land Rover trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN
HỆ THỐNG NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ

Giúp bạn vẫn thực hiện được các thao tác mà không phải rời mắt khỏi làn đường phía trước,
Range Rover Sport được trang bị chức năng nhận dạng giọng nói. Ví dụ, bạn có thể ra lệnh
‘bật đài 97.9’ hoặc ‘Gọi về nhà’.

Chức năng định vị Navigation Pro giúp bạn lưu lại những nơi thường đến, dùng thao tác phóng
to, thu nhỏ để sử dụng bản đồ và có thể lựa chọn hiển thị 2D hoặc 3D tuỳ sở thích. Trong
những chế độ lái khác nhau, Navigation Pro sẽ có thêm nhiều tính năng khi kết hợp với gói
Connect Pro.

CHỨC NĂNG BẢO VỆ
Hỗ trợ tối ưu của Land Rover – Nếu gặp sự cố, bạn có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến đội
hỗ trợ của Land Rover bằng việc ấn nút trên bảng điều khiển hay từ màn hình Hỗ trợ trong ứng
dụng Premium trên điện thoại.
Gọi điện thoại khẩn cấp – Trong các tình huống xấu, cuộc gọi khẩn cấp sẽ tự động kết nối
đến đội phản ứng nhanh, và họ sẽ thông báo cho các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng đến vị trí
của bạn.
Theo dõi hành trình – Tuỳ chọn này có thể tự động ghi lại lược sử hành trình của bạn bao gồm
tuyến đường đi và các dữ liệu thống kê về hành trình đó. Thông tin này có thể truy xuất qua
email để sử dụng làm báo cáo chi phí và có thể nhập trên bảng tính.
Kiểm tra tình trạng xe – Kiểm tra mức nhiên liệu hiện tại và phạm vi có thể đi được, tình trạng
các cửa, cửa sổ và ổ khoá. Xem vị trí đỗ xe cuối cùng và trở lại đó với chức năng dẫn đường
on-foot.

GÓI CONNECT PRO
Gói Connect Pro bao gồm chức năng Điều khiển từ xa Remote Premium, gói dịch vụ Pro
Service với đầu phát Wifi 4G và ứng dụng InControl. Gói tính năng này được thiết kế để làm
phong phú trải nghiệm cả trong xe lẫn bên ngoài xe, giúp bạn và hành khách tận hưởng
chuyến đi và vẫn duy trì kết nối với thế giới bên ngoài.
Gói dịch vụ Pro Service* bao gồm:
– Thông tin thời gian giao thông thực – Sử dụng dữ liệu giao thông trực tiếp để cung cấp hình
ảnh chính xác về tình trạng giao thông trên tuyến đường của bạn.
– Tìm kiếm trực tuyến – Bạn có thể tìm kiếm những địa điểm mà bạn quan tâm ở khu vực
xung quanh cho dù bạn đang ở đâu. Hệ thống này có thể truy cập thông tin đích đến, đưa
ra những gợi ý du lịch và những bình luận trực tuyến liên quan đến khu vực bạn muốn đến.
– Các tuyến đường dự kiến và tuyến đường từ điểm đi đến đích đến Door-to-Door –
Trước khi khởi hành, bạn sử dụng ứng dụng Route Planner hay tìm kiếm trực tuyến để
lưu lại và cài đặt điểm đến của mình. Ứng dụng này sử dụng lưu trữ đám mây Cloud để tự
động gửi thông tin điểm đến của bạn đến màn hình định vị trên xe. Khi bạn sẵn sàng, ứng
dụng Route Planner sẽ hướng dẫn bạn cách đi đến điểm đến của mình bao gồm những tuỳ
chọn về giao thông công cộng, một trải nghiệm “đi đến nơi về đến chốn” (door-to-door)
đích thực.

*Các tính năng trong gói dịch vụ Pro Service có thể khác nhau tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover để biết thêm thông tin.

Trong hệ thống InControl, một số tính năng được mô tả có thể là những trang bị tuỳ chọn và có thể khác nhau tuỳ theo hệ truyền động của xe và thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover chính hãng để có thêm thông tin chi
tiết ở tại địa phương. Một số tính năng sẽ cần sử dụng Micro SIM kèm với dịch vụ hoà mạng riêng phù hợp sau khi đã hết thời hạn sử dụng ban đầu do Nhà bán lẻ Land Rover cung cấp. Kết nối mạng di động không đảm bảo giống nhau ở
mọi địa phương.
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Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán
lẻ Land Rover gần nhất.

– Chia sẻ thời gian đến dự kiến (ETA) – Bạn có thể chia sẻ thời gian đến dự kiến của mình trên
hệ thống hướng dẫn định vị để những người bạn chọn sẽ biết chính xác thời gian bạn đến
nhờ vào quá trình tính toán của hệ thống này. Nếu bạn đến trễ, chức năng ETA sẽ tự động
cập nhật bằng tin nhắn, email mà không cần bạn phải can thiệp.
– Quan sát từ vệ tinh – Khi bạn muốn nhìn toàn cảnh khu vực xung quanh, chỉ cần đơn giản
chuyển qua chế độ quan sát từ vệ tinh.
– Tham khảo Giá nhiên liệu – Dịch vụ Giá nhiên liệu không chỉ tìm cho bạn trạm xăng trên
đường mà còn cho bạn so sánh giá cả nhiên liệu để bạn lựa chọn nơi nào tiết kiệm nhất.
– Chế độ Commute – cho phép hệ thống ghi nhớ các hành trình đi lại của bạn và tự động đưa
ra gợi ý cho bạn về thời gian dự kiến của hành trình dựa vào lược sử cũng như tình hình giao
thông trực tiếp mà bạn không cần phải nhập điểm đến. Hệ thống sẽ ghi nhận tuyến đường
bạn chọn để đi đến điểm đến và sau đó đưa ra gợi ý tuyến nhanh nhất. Tính năng có thể
được bật và tắt tuỳ theo sở thích người lái.
– Dịch vụ đỗ xe – Khi bạn đến đích, bạn có thể biết được chỗ nào có thể đỗ xe. Chỉ cần đơn
giản chạm vào vị trí đỗ xe mong muốn và hệ thống sẽ tự động cập nhật trực tiếp cho bạn.
– Tuyến đường trực tuyến – Trong khi bạn đang trên đường đến điểm đến thì hệ thống sẽ
hiển thị tình trạng giao thông hiện tại và sẽ tính đến những diễn biến giao thông quan trọng
tại thời điểm đó, nhằm đảm bảo bạn vẫn đang đi trên tuyến đường tối ưu nhất.
– Camera an toàn – Cảnh báo cho bạn vị trí của những điểm đen có thể gây tai nạn được kiểm
soát bằng một camera an toàn.

CÔNG NGHỆ
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CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA*

ỨNG DỤNG INCONTROL

Chức năng điều khiển từ xa cung cấp thông tin trên xe và cho phép bạn tương tác với xe của
mình từ xa. Dịch vụ này tương thích với hầu hết điện thoại thông minh, thiết bị Android Wear™
hay Apple Watch®, bao gồm:

Ứng dụng InControl cho phép bạn sử dụng các ứng dụng cài trên điện thoại Android hoặc
Apple thông qua màn hình cảm ứng trên xe, bao gồm danh bạ, lịch làm việc và danh sách các
bài hát thông qua cổng và cáp USB. Ngoài ra, bạn có thể tải về các ứng dụng bên ngoài để sử
dụng thêm các dịch vụ hỗ trợ khác. Các ứng dụng của InControl bao gồm:

– Khoá xe/Mở khoá xe từ xa - Khoá hoặc mở cửa xe chỉ với 1 cái nhấn nút. Đơn giản bạn chỉ
cần nhấn nút 'Khoá' ở trên màn hình Vehicle Security của dịch vụ Remote trên điện thoại
thông minh của mình để khoá cửa, đặt chuông báo động, gập hai gương chiếu hậu và đóng
cửa sổ. Bấm nút 'Mở khoá' để mở gương chiếu hậu, mở đèn chiếu gần và nháy đèn ưu tiên
hai lần.
– Điều chỉnh nhiệt độ từ xa – Sưởi ấm hoặc làm mát xe trước để giúp cho bạn và những người
đi cùng cảm thấy thoải mái ngay từ lúc bước lên xe.
– Beep/Chớp đèn – Tính năng này mở đèn báo ưu tiên, mở đèn pha và phát ra âm thanh để
giúp bạn định vị xe của mình trong bãi đỗ xe đông đúc.

CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA-CHUYÊN CHO XE PHEV

– Spotify** – Truy cập kho nhạc hơn 30 triệu bài hát với ứng dụng tích hợp lần đầu tiên được
trang bị trên xe, đem lại trải nghiệm Spotify thực thụ. Ứng dụng bao gồm tất cả các chức
năng tương tự như khi sử dụng trên điện thoại. Bạn có thể tìm kiếm bài hát, các kênh nhạc
và các gợi ý, bạn cũng có thể tạo danh sách nhạc yêu thích và nghe nhạc ngay cả khi không
kết nối mạng.
– Tile† – Hỗ trợ bạn tìm kiếm những vật dụng bị thất lạc chỉ trong vài giây. Bạn chỉ cần dán
miếng Bluetooth® tracker Tile vào chìa khoá, ví hay túi xách. Ứng dụng đơn giản Tile có thể
giúp bạn tìm kiếm các vật dụng bị thất lạc. Ứng dụng này truy cập dễ dàng mọi lúc qua
màn hình cảm ứng của xe, đảm bảo rằng bạn có tất cả những thứ bạn cần trước khi bắt đầu
chuyến đi.

– Theo dõi tình trạng sạc pin – Giúp bạn luôn được cập nhật các thông số quan trọng của bộ
pin như dung lượng pin hiện tại, tình trạng sạc, tốc độ sạc, tình trạng đầu cắm hoặc ước tính
quãng đường đi được.
– Điều khiển sạc điện từ xa – Sử dụng điện thoại di động để bắt đầu hoặc kết thúc quá trình
sạc pin, theo dõi chi phí sạc và có thể thiết lập mức sạc tối đa.

*Chức năng Remote bao gồm những gói thuê bao riêng cần phải gia hạn sau khi đã hết thời hạn sử dụng ban đầu do Nhà bán lẻ Jaguar cung cấp. **Chỉ có trên điện thoại Apple. Không trang bị cho điện thoại Android. †Cần cài ứng
dụng InControl. Tính năng đánh dấu đồ dùng Tile kết nối bằng Bluetooth cần được mua riêng. 2016 Tile Inc. Tile và thiêt kế Tile là thương hiệu của Tile, Inc. ††Thiết bị theo dõi an ninh yêu cầu cần đăng kí gia hạn gói thuê bao dịch vụ sau
khi thời hạn sử dụng ban đầu với Nhà bán lẻ Land Rover kết thúc.
Chữ Bluetooth và logo là sở hữu của Bluetooth SIG, Inc và Land Rover đã được cấp phép sử dụng. iPhone® là thương hiệu của Apple Inc. đã được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. Vui lòng kiểm tra với Nhà bán lẻ Land Rover chính
hãng để đảm bảo sự tương thích của iPhone tại địa phương bạn.
Ứng dụng InControl cần được tải từ Apple/Play Store. Android™ là thương hiệu của Google Inc. Apple Watch® là thương hiệu của Apple Inc, được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

30

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán
lẻ Land Rover gần nhất.

THEO DÕI AN NINH††
Sử dụng công nghệ theo dõi để cảnh báo bạn nếu như có kẻ lạ xâm nhập vào xe và cảnh báo vị
trí xe của bạn cho những người có thẩm quyền để tìm lại.

CÔNG NGHỆ
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HỆ THỐNG ÂM THANH
Khoang lái của xe là nơi lý tưởng cho bạn để trải nghiệm những bản nhạc ưa thích và
Range Rover Sport có bốn lựa chọn hệ thống âm thanh khác nhau cho bạn trải nghiệm:

HỆ THỐNG ÂM THANH CAO CẤP
Hệ thống âm thanh chất lượng gồm một bộ 8 loa.

HỆ THỐNG ÂM THANH MERIDIAN™
Các âm cao trong trẻo và các âm trầm đầy đặn được tạo ra nhờ hệ thống gồm
13 loa và bộ loa trầm hai kênh được sắp xếp một cách khéo léo và thông minh.

HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM MERIDIAN
Sự trọn vẹn và trong trẻo như một buổi trình diễn trực tiếp sẽ được cảm nhận rõ
rệt từ hệ thống âm thanh 19 loa với bộ loa trầm hai kênh tích hợp hoàn hảo nhờ
vào công nghệ Trified™. Thiết kế độc quyền cho Meridian, Trifield kết hợp các
kênh âm thanh xung quanh với kênh trung tâm, các kênh bên trái với bên phải
giúp tất cả hành khách đều có được chất lượng âm thanh tối ưu và đồng nhất.

HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM ĐẶC TRƯNG
CỦA MERIDIAN
23 LOA

BỘ LOA TRẦM

Hệ thống tạo nên âm thanh sống động chân thật, đem lại trải nghiệm phong
phú, đa dạng cho từng hành khách. Công nghệ đỉnh cao Trifield 3D nâng hệ
thống âm thanh vòm lên một tầm cao mới. Hệ thống âm thanh vòm đặc trưng
của Meridian bao gồm 23 loa và một bộ loa trầm hai kênh. Chân thật đến mức
kinh ngạc, không gian trong cabin là nơi bạn có trải nghiệm 3D độc đáo với các
nhạc cụ, các nghệ sỹ và không gian biểu diễn sống động đến từng chi tiết.

RADIO KỸ THUẬT SỐ DIGITAL AUDIO BROADCAST (DAB)
Công nghệ đài phát thanh kỹ thuật số DAB mang đến cho bạn chất lượng âm
thanh cải tiến với nhiều kênh để lựa chọn và hiển thị các thông tin của kênh, của
các chương trình ca nhạc và các bài hát bạn đang nghe.
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MERIDIAN™

XỬ LÝ TÍN HIỆU KỸ THUẬT SỐ

Được thành lập vào năm 1977 ở Cambridgeshire, Anh Quốc, đối tác chuyên về âm thanh
Meridian của Jaguar đã tiên phong trong nhiều lĩnh vực về âm thanh bao gồm loa chủ động
và bộ xử lý âm thanh vòm kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới.

Kết hợp tất cả yếu tố của hệ thống âm thanh thành một khối đơn nhất để
tương thích với những tiết mục biểu diễn mà thường yêu cầu có dàn loa
công suất lớn hơn.

Công nghệ âm thanh của Meridian đảm bảo Range Rover Sport có được khoang nội thất
đạt chuẩn để tận hưởng những âm thanh tuyệt vời. Meridian Cabin Correction là công nghệ
chuyên dụng của Meridian dùng để phân tích cấu tạo tổng thể của khoang lái, âm thanh và
những đặc tính vang của âm để loại bỏ những tạp âm.
Công nghệ này sử dụng các thuật toán cải tiến để đảm bảo giai điệu, nhịp và quãng âm đều
được nghe chính xác, rõ ràng như ý tưởng thể hiện của tác giả, mang chất lượng âm thanh
tuyệt đỉnh đến với tất cả hành khách trên xe.

CÔNG NGHỆ LỌC VÀ PHÂN TÍCH ÂM THANH
Thuật toán cải tiến của công nghệ Meridian's Cabin Correction điều chỉnh
chất lượng âm thanh chính xác bên trong nội thất của Range Rover Sport.

CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH SÓNG ÂM KỸ THUẬT SỐ
CỦA MERIDIAN
Để duy trì chất lượng, những bản thâu âm được chuyển đổi thành định
dạng âm thanh kỹ thuật số thông thường. Với công nghệ Tạo hình sóng âm,
Meridian đảm bảo rằng các tín hiệu kỹ thuật số này vẫn giữ được độ trong
trẻo, êm ái và cảm xúc mang lại tựa như bản gốc.

TRIFIELD™
Là công nghệ độc quyền của Meridian, Trifield kết hợp các kênh trung tâm,
kênh vòm với các kênh trái và phải mang lại âm thanh trầm ấm giống như âm
thanh của một buổi hoà nhạc.

TRIFIELD 3D
CÔNG NGHỆ MERIDIAN ĐỘC ĐÁO

LOA

WATTS

N/A

8

250

ÂM THANH MERIDIAN

13

380

HỆ THỐNG ÂM THANH
VÒM MERIDIAN

19

825

23

1.700

ÂM THANH TĂNG CƯỜNG

HỆ THỐNG ÂM THANH
ĐẶC TRƯNG MERIDIAN

Meridian là thương hiệu đăng kí của Meridian Audio Ltd.
Trifield và dịch vụ “Three fields” là thương hiệu của Trifield Productions Ltd.
Các tính năng được trang bị khác nhau tùy theo chi tiết kỹ thuật của xe và tuỳ theo thị trường.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ âm thanh vòm Trifield đã được
Meridian kiểm chứng, công nghệ Trifield 3D cho xe ô tô hàng đầu thế giới
đem những buổi hoà nhạc sống động vào trong xe. Nhờ vào các kênh âm
thanh đặt ở trên cao, không gian bên trong xe sẽ đem lại trải nghiệm âm
thanh 3D, một cảm giác âm nhạc chân thật, sống động.

CÔNG NGHỆ
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CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI
VIỆC LÁI XE TRỞ NÊN DỄ DÀNG
Dù trong đô thị hay trên đường cao tốc, Range Rover Sport có hàng loạt công nghệ sáng tạo để tăng thêm sự an toàn cho bạn và hành khách.
Bất kể lựa chọn của bạn là gì, bạn sẽ nhận thấy từng tính năng đều đã được thiết kế để giúp đem lại cho bạn một hành trình thú vị.

CÁC TÍNH NĂNG LÁI TIÊU CHUẨN

Cảnh báo khi rời làn

Kiểm soát hành trình linh hoạt với Chức năng hỗ trợ chờ và Phanh khẩn cấp thông minh

–– Chức năng Kiểm soát hành trình với Giới hạn tốc độ cho phép người lái duy trì vận tốc hiện tại mà
không cần điều chỉnh chân ga, giảm bớt mệt mỏi. Chức năng Giới hạn tốc độ cũng cho phép người lái
thiết lập vận tốc tối đa của xe. Cả hai chức năng đều có thể được tắt hoặc mở theo sở thích người lái.

–– Chức năng kiểm soát hành trình linh hoạt với Hỗ trợ chờ và Phanh khẩn cấp tốc độ cao hoạt động khi
bạn đang chạy trên xa lộ hay đang đi trong tình trạng giao thông di chuyển chậm, tính năng này giữ
cho xe của bạn duy trì khoảng cách an toàn trong trường hợp chiếc xe phía trước đi chậm hoặc dừng
lại. Nếu xe phía trước ngừng hẳn, xe của bạn sẽ từ từ dừng lại một cách nhẹ nhàng. Khi đường thông
thoáng hơn, chỉ cần chạm nhẹ chân ga, tính năng Điều khiển hành trình linh hoạt sẽ hoạt động trở lại,
tiếp tục theo sau xe phía trước. Hệ thống có thể được kích hoạt từ tốc độ 20km/h đến tốc độ di chuyển
trên đường cao tốc. Trong trường hợp xảy ra va chạm, chức năng Kiểm soát hành trình linh hoạt sẽ
kích hoạt hệ thống Phanh khẩn cấp thông minh giúp giảm mức độ chấn thương và tổn hại bằng động
tác phanh tự động.

–– Hệ thống Phanh khẩn cấp tự động giúp ngăn ngừa va chạm với người đi đường và các phương tiện
khác. Nếu phát hiện phía trước có nguy cơ va chạm, hệ thống sẽ cảnh báo để người lái có thời gian
xử lý. Một camera gắn trước xe sẽ kiểm soát các vận tốc từ 5km/h cho đến 80km/h để dự đoán các va
chạm phía trước và từ 5km/h đến 60km/h đối với người đi đường. Nếu khả năng va chạm vẫn còn mà
người lái không phản ứng, xe sẽ tự động phanh để giảm mức độ nghiêm trọng của va chạm nếu có.
–– Chức năng cảnh báo rời làn giúp những chuyến đi dài trở nên an toàn hơn. Hệ thống sẽ tự động
nhận biết khi xe của bạn rời khỏi làn một cách không mong muốn và có tín hiệu đèn cảnh báo bạn
hoặc rung nhẹ vô lăng.
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Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính
năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

TUỲ CHỌN GÓI DRIVE PACKS

GÓI DRIVE PACKS

GÓI DRIVE PRO PACKS

Công nghệ nhận biết tín hiệu giao thông và giới hạn tốc độ

Chức năng hỗ trợ cảnh báo điểm mù

Gói Drive Pack gồm hàng loạt các tính năng giúp bạn luôn được kết nối và an toàn.
Tuỳ chọn Gói Drive Pack bao gồm:

Nhằm đem lại cảm giác lái thư thái hơn, gói Drive Pro Pack còn có hàng loạt các tính năng hỗ
trợ người lái bao gồm Chức năng cảnh báo tình trạng người lái và Hệ thống nhận biết tín hiệu
giao thông có trong gói Drive Pack, cộng thêm các tính năng sau:

–– Chức năng giám sát tình trạng người lái sẽ phát hiện khi bạn bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ hoặc mệt
mỏi và cảnh báo khi bạn cần nghỉ ngơi.
–– Chức năng cảnh báo điểm mù sẽ gởi cảnh báo ngay khi có xe đang ở trong hoặc sắp đi vào điểm mù
của bạn thông qua một đèn cảnh báo nhỏ bên gương chiếu hậu cùng chiều tương ứng. Nếu bạn xác
định hướng di chuyển của vật cản, đèn cảnh báo sẽ chớp tắt để nhắc bạn về khả năng nguy hiểm.

–– Công nghệ nhận biết tín hiệu giao thông giúp bạn có được đầy đủ thông tin trên đường bằng cách hiển
thị các giới hạn tốc độ và biển báo cấm vượt trên màn hình trung tâm, để bạn có thể nhìn thấy dễ dàng.
Khi được kích hoạt, tính năng Giới hạn tốc độ thích ứng sẽ sử dụng thông tin từ Hệ thống nhận biết tín
hiệu giao thông để điều chỉnh tốc độ xe phù hợp.
–– Tính năng Giới hạn tốc độ thích ứng sẽ sử dụng thông tin từ Hệ thống nhận biết tín hiệu giao thông để
điều chỉnh tốc độ xe phù hợp. Nếu hệ thống phát hiện xe đang chạy quá giới hạn tốc độ, ví dụ khi chạy
vào vùng có giới hạn tốc độ thấp hơn, khi đó chân ga sẽ ngưng hoạt động, cho phép xe từ từ giảm tốc.
Người lái có thể dùng phanh để giảm tốc nhanh hơn.

–– Hỗ trợ lái trong làn phát hiện khi xe của bạn rời khỏi làn một cách không chủ đích và sẽ nhẹ nhàng đưa
bạn trở lại đúng làn.

–– Chức năng cảnh báo điểm mù sẽ giúp bạn tránh được các va chạm. Nếu phát hiện có xe đang ở trong
hoặc sắp đi vào điểm mù của bạn khi bạn chuẩn bị chuyển làn, một đèn cảnh báo nhỏ bên gương chiếu
hậu phía tương ứng sẽ bật sáng và hệ thống cũng sẽ cung cấp mô-men xoắn định hướng chính xác để
hướng dẫn xe của bạn an toàn cách xa xe đang đến.
–– Tính năng Giới hạn tốc độ thích ứng với hỗ trợ chờ và Phanh khẩn cấp ở tốc độ cao – Xem chi tiết
trang 34.

CÔNG NGHỆ

35

ĐỖ XE DỄ DÀNG
Range Rover Sport với các công nghệ tiên tiến nhất đem đến cho bạn những giải pháp giúp việc đỗ xe
thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. Cho dù bạn cần lùi xe, đỗ song song hoặc đưa xe ra vào khoảng
không chật hẹp, các tính năng này giúp bạn hoàn toàn thư thái.

CÁC TÍNH NĂNG ĐỖ XE
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Hỗ trợ đỗ xe trước và sau

Hệ thống camera toàn cảnh

–– Tính năng Hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau giúp bạn đánh lái tự tin. Khi bạn chọn chức năng lùi xe hoặc
kích hoạt bằng tay, các cảm biến gắn ở cản trước và sau xe sẽ tự kích hoạt. Khi bạn đỗ xe, màn hình hiển
thị kèm giọng nói sẽ báo cho bạn biết khoảng cách giữa xe và vật cản.

–– Camera lùi giúp tăng tầm nhìn khi cần lùi xe. Màn hình cảm ứng sẽ hiển thị các đường biểu thị kích
thước xe, hướng di chuyển dự đoán và các khoảng không còn trống xung quanh, giúp việc đỗ xe ở
những khoảng hẹp dễ dàng hơn. Đây là tính năng đỗ xe rất hữu ích khi xe kéo theo rờ-mooc.

–– Hệ thống Camera toàn cảnh sử dụng bốn máy ảnh kỹ thuật số đặt kín đáo xung quanh xe, cung cấp chế
độ xem toàn cảnh 360° trên màn hình cảm ứng, gồm cả góc nhìn từ phía bên. Bằng cách hiển thị nhiều
màn hình cùng lúc, tính năng này hỗ trợ bạn di chuyển từ việc đậu xe cạnh lề, cho đến đi vào và ra khỏi
không gian chật và nút giao thông đông đúc một cách dễ dàng.

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

CÁC GÓI ĐỖ XE PARK PACKS

GÓI ĐỖ XE PARK PACK

GÓI ĐỖ XE PARK PRO PACK

Hỗ trợ đỗ xe 360°

Hỗ trợ đỗ xe tự động

Gói đỗ xe Park Pack giúp việc điều khiển xe ở những khoảng không chật chội trong đô thị dễ
dàng hơn. Bao gồm các tính năng:

Gói Hỗ trợ đỗ xe Park Pro Pack giúp bạn đỗ xe, điều khiển xe an toàn ra vào các khoảng
không chật hẹp khi lái trong những đường phố có nhiều nhà cao tầng và phương tiện đông
đúc. Gói Park Pro Pack bao gồm Tính năng Hỗ trợ đỗ xe 360°, Hỗ trợ lùi và Cảnh báo mở cửa
có trong gói Park Pack, kèm theo:

–– Tính năng Hỗ trợ đỗ xe 360° cho bạn sự tự tin tuyệt đối khi di chuyển xe trong khoảng không gian hẹp.
Các cảm biến gắn xung quanh xe sẽ tự động kích hoạt khi bạn chọn chức năng Reverse hoặc có thể
được kích hoạt bằng tay. Hình ảnh đồ hoạ sẽ xuất hiện trên màn hình cảm ứng. Khi bạn đỗ xe, màn hình
hiển thị kèm giọng nói sẽ báo cho bạn biết khoảng cách giữa xe và vật cản.
–– Chức năng hỗ trợ lùi sẽ rất hữu ích khi bạn đánh xe ra khỏi bãi đỗ. Hệ thống sẽ cảnh báo ngay khi có
xe, người đi đường hoặc những trở ngại khác đang đến gần xe của bạn từ cả hai phía. Hỗ trợ lùi xe sẽ
phát tín hiệu âm thanh và hình ảnh để cảnh báo giúp bạn nhận biết được nguy hiểm phía sau dù tầm
nhìn bị hạn chế.

–– Hỗ trợ đỗ xe Park Assist (Bao gồm Hỗ trợ đỗ 360°) giúp việc đỗ xe song song và vuông góc dễ dàng
hơn bao giờ hết, bằng cách tự động đánh lái xe vào một không gian thích hợp. Bạn chỉ cần chọn số phù
hợp và kiểm soát tốc độ của xe bằng chân ga và phanh. Các hình ảnh đồ họa và thông báo sẽ hướng
dẫn bạn di chuyển. Chức năng Hỗ trợ đỗ xe cũng sẽ hướng dẫn bạn ra khỏi bãi đậu, giải tỏa tất cả căng
thẳng của việc đậu xe.

–– Cảnh báo mở cửa sẽ thông báo cho các hành khách phía sau nếu có các xe, xe đạp hoặc những vật cản
khác trước khi mở cửa. Ngay khi hành khách phía sau mở tay nắm cửa để xuống xe và nếu phát hiện có
các chướng ngại vật, đèn cảnh báo trên cửa sẽ nhấp nháy. Đèn sẽ tự động tắt khi xe nhận thấy cửa có
thể mở một cách an toàn.
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CÔNG NGHỆ HIỆU SUẤT
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỪ THIẾT KẾ
Land Rover cam kết chế tạo ra những dòng xe sử dụng các vật liệu bền vững ngày càng nhiều hơn nữa, tạo ra ít chất thải hơn và giảm
bớt việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đây là một phần của chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. Quá trình phát
triển Range Rover Sport bao gồm những đánh giá của trọn vẹn vòng đời sản phẩm và được thiết kế để đạt được tỉ lệ tái chế/tái sử
dụng 85% và tỉ lệ tận thu đạt 95% vào cuối vòng đời xe.
Thiết kế đột phá của chúng tôi cho phép sử dụng loại hợp kim độc đáo trên toàn bộ thân xe, chế tạo từ 50% nhôm được tái chế lại
từ quá trình sản xuất khép kín, đảm bảo chất lượng và hiệu suất vận hành, đồng thời tạo ra ít khí thải CO2 hơn trong cả vòng đời xe.
Quá trình sản xuất khép kín có nghĩa là những vật liệu thải ra trong quá trình chế tạo thân xe sẽ được phân loại và nung chảy tại cơ sở
của các nhà cung cấp của chúng tôi làm thành những tấm nhôm nguyên liệu dùng để tạo ra những thanh nhôm trên thân xe, nhờ đó
giảm việc sử dụng nhôm nguyên chất.
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TRUNG TÂM SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ
Trung tâm sản xuất động cơ của Jaguar Land Rover, nơi chế tác ra các động cơ Ingenium danh
tiếng, được xây dựng đáp ứng những tiêu chuẩn về môi trường khắt nghiệt nhất (BREEAM Excellent)
và được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất nước Anh. Gồm hơn 22.600 tấm pin năng
lượng mặt trời, với công suất hơn 6,2 triệu W, hệ thống pin năng lượng mặt trời có khả năng cung
cấp đến 30% năng lượng cho trung tâm, nhờ đó giảm lượng khí CO2 hàng năm đến 2.400 tấn.

CHẾ ĐỘ LÁI ECO MODE
Chế độ lái ECO đảm bảo xe vừa đạt hiệu suất vừa tiết kiệm nhiên liệu bằng cách sử dụng phần mềm
để điều khiển hàng loạt các hoạt động, bao gồm điều chỉnh tác động lên bướm ga đến thao tác
chuyển số cho đến điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, các chế độ thông gió và điều hoà khi chuyển từ
chế độ lái Auto và sẽ tự động tắt chức năng sưởi ấm gương chiếu hậu.

HỆ THỐNG SẠC TÁI TẠO THÔNG MINH
Hệ thống sạc tái tạo thông minh ưu tiên sạc pin mỗi khi xe giảm tốc, nhằm tận dụng nguồn động
năng và giảm tiêu thụ nhiên liệu.

HỆ THỐNG DỪNG/KHỞI ĐỘNG THÔNG MINH*
Để đảm bảo năng lượng được sử dụng hiệu quả nhất có thể, tất cả hệ truyền động trên
Range Rover Sport được tích hợp công nghệ khí thải CO2 thấp, ví dụ như Hệ thống Dừng/khởi
động tiên tiến thông minh, tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu lên 5 đến 7%. Hệ thống sẽ tự động
tắt máy khi xe dừng và ngay lập tức khởi động lại khi bạn buông chân phanh. Hệ thống bao gồm
bộ đề Tandem Solenoid với nguồn pin thứ cấp dùng để khởi động xe ngay lập tức.

*Tuỳ theo thị trường.

Các thông số đã được Liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ dùng vào mục đích so sánh.
Có thể khác so với số liệu thực tế. Mức cảnh báo nhiên liệu là 9 lít.

CÔNG NGHỆ

39

CÔNG NGHỆ

AN TOÀN VÀ AN NINH
Với vóc dáng mạnh mẽ, uy lực, Range Rover Sport đem đến sự bảo vệ tuyệt đối. Thân
nhôm nguyên khối khiến Range Rover Sport là dòng xe vững chắc nhất trong phân khúc.
Cấu trúc thân xe từ nhôm siêu cường đảm bảo lực tác động tối thiểu đến khung an toàn
trong trường hợp có va chạm xảy ra. Trong khi đó, thiết kế Ghế ngồi phong cách thể thao
giúp tăng tầm nhìn trong mọi trường hợp. Bạn có thể nhìn thấy đoạn đường phía trước rõ
hơn và các phương tiện khác trên đường cũng nhìn thấy bạn rõ hơn, nhờ đó gia tăng cảm
giác lái tự tin và an toàn.

Range Rover Sport được trang bị đầy đủ các tính năng tiêu chuẩn không chỉ để bảo vệ bạn và
hành khách trong xe mà còn chủ động ngăn ngừa tai nạn:
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) kiểm soát các chuyển động của Range Rover Sport và tự
động điều chỉnh để đảm bảo sự ổn định tuyệt đối cho xe. DSC sẽ giảm mô-men xoắn động
cơ và sử dụng lực phanh đến các bánh thích hợp để điều chỉnh hướng lái, tránh hiện tượng
thiếu hoặc thừa lái.
Hệ thống Chống bó cứng phanh (ABS) cho phép xe duy trì ma sát với mặt đường trong khi
phanh và ngăn hiện tượng bánh xe bị khoá cứng - do đó vẫn duy trì khả năng đánh lái. Hệ
thống cũng giúp rút ngắn khoảng cách phanh.
Hệ thống Phân phối lực phanh điện tử (EBD) tự động thay đổi lực phanh trên từng trục để xe
có khoảng cách dừng ngắn nhất, trong khi vẫn duy trì sự ổn định và khả năng đánh lái của xe.

40

Xe hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu Đỏ Firenze với các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

Hệ thống điều khiển lực kéo điện tử (ETC) tối ưu hóa lực kéo và sự ổn định bằng cách điều
khiển lực quay bánh xe. Hệ thống ETC làm giảm mô-men xoắn của bánh xe đang quay, sau đó
áp dụng lực phanh nếu cần.

Hệ thống hỗ trợ Phanh khẩn cấp (EBA) hiểu được khi bạn sử dụng phanh gấp nhưng không đủ
mạnh để xe ngừng ngay. Từ đó, hệ thống này sẽ tự động tăng áp suất phanh thông qua bơm
ABS để đảm bảo bạn dừng lại kịp thời.

Hệ thống Kiểm soát phanh khi vào cua (CBD) tự động điều chỉnh lực phanh tại mỗi bánh khi
xe đang vào cua và có hiện tượng mất bám. Hệ thống giúp bánh xe không bị bó cứng và trượt
nhờ vào khả năng điều tiết lực phanh khác nhau trên mỗi bánh.

Đèn cảnh báo nguy hiểm khi phanh - Để giảm nguy cơ va chạm, Hệ thống Cảnh báo Dừng
khẩn cấp sẽ tự động kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm trong quá trình phanh khẩn cấp.

Bộ ổn định thân xe chống lật (RSC) được tích hợp với Hệ thống Cân bằng điện tử DSC để giảm
khả năng xe bị lật, đồng thời mang lại sự linh hoạt khi lái xe tránh chướng ngại vật. RSC giám
sát chuyển động xe và lực vào cua để phát hiện rủi ro lật xe. Khi phát hiện nguy cơ, lực phanh sẽ
áp lên phần ngoài bánh xe trước để giảm các lực có thể khiến xe bị lật.

Để tăng cường sự an toàn cho cả gia đình, tất cả ghế sau đều được trang bị hai chốt nối an
toàn ISOFIX dành cho ghế trẻ em. Hệ thống đai an toàn có cơ cấu chống căng giúp gia tăng sự
bảo vệ trong trường hợp có va chạm phía trước. Ngoài ra, hệ thống túi khí phức hợp cho người
lái và hành khách, bao gồm túi khí trước và túi khi bên hông sẽ bảo vệ bạn tuyệt đối.

TÚI KHÍ

KHUNG AN TOÀN
BẰNG NHÔM

CHỐT GẮN AN
TOÀN ISOFIX

AN TOÀN
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CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG
Range Rover Sport trang bị tiêu chuẩn đèn LED ngoại thất bo quanh
góc bao gồm Đèn chạy ban ngày đặc trưng, đèn pha tự động và
hệ thống rửa đèn pha. Các đèn pha LED được thiết kế có tuổi thọ
tương đương vòng đời xe và giúp sử dụng năng lượng hiệu quả.
Ngoài ra, chất lượng ánh sáng tương đương với ánh sáng ban ngày,
do đó, việc lái xe ban đêm sẽ bớt căng thẳng hơn.
Các chế độ chiếu sáng khác nhau tạo nên nguồn sáng tối ưu, đồng
thời giảm ảnh hưởng tiêu cực đến những phương tiện khác. Hệ
thống đèn pha LED cao cấp có thể trang bị thêm tính năng Hỗ trợ
chống chói tự động, ngay lập tức điều chỉnh ánh đèn pha khi phát
hiện có xe đi ngược chiều.
Hệ thống đèn pha LED Ma trận và Đèn pha LED Pixel đều trang bị
Hệ thống đèn trước tự thích ứng (AFS) và Hệ thống đèn xe cao cấp
(ADB). Hệ thống đèn trước tự thích ứng AFS sẽ điều chỉnh nguồn
sáng thích ứng với từng điều kiện lái: trong đô thị, vùng nông thôn,
đường cao tốc và khi thời tiết xấu; trong khi đó Hệ thống đèn xe cao
cấp sử dụng cả đèn chiếu xa và đèn cận cùng một lúc. Với khả năng
chẻ nguồn sáng chính thành những dải ánh sáng đứng, hệ thống
đèn pha LED Ma trận có thể phân thành bốn chùm sáng riêng rẽ
nhằm tránh gây chói mắt cho xe ngược chiều mà không cần phải
điều chỉnh độ sáng của đèn. Đèn pha LED Ma trận cũng được trang
bị Đèn xi-nhan chuyển động nổi bật và bắt mắt.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ĐÈN PHA
Số đèn LED trên mỗi xe

Đèn pha LED Pixel với số lượng LED gấp 3 lần so với hệ thống đèn
pha Ma trận, là công nghệ chiếu sáng tiên tiến nhất của chúng tôi,
được phát triển trên cơ sở Hệ thống đèn xe cao cấp, đem lại nguồn
sáng tối đa. Bằng việc chẻ nguồn sáng theo chiều ngang và chiều
thẳng đứng, bộ đèn pha sẽ tạo thành bốn cụm ánh sáng riêng biệt,
tránh làm loá mắt cho xe ngược chiều. Hệ thống đèn pha này được
tích hợp với các Đèn pha xoay góc, kích hoạt khi xe chạy với tốc độ
cao để điều chỉnh hướng sáng tương thích với chiều đánh lái của xe.
Đèn pha LED Pixel-laser phát triển trên Hệ thống đèn pha LED Pixel
tích hợp thêm công nghệ laser. Các tia sáng tầm xa chiếu sáng hơn
gấp 5 lần hệ thống đèn pha LED tiêu chuẩn và đặc biệt hữu ích khi
lái xe ở những chặng đường dài bằng phẳng. Hệ thống đèn này sẽ
hoạt động ở điểm tốc độ trên 80km/h và khi không phát hiện có
thêm nguồn sáng nào khác trên đường, sẽ tăng khoảng cách chiếu
sáng lên đến nửa ki-lo-met.

ĐÈN PHA LED
CAO CẤP

ĐÈN PHA LED
MA TRẬN

ĐÈN PHA
LED PIXEL

ĐÈN PHA LED
PIXEL-LASER
144

24

52

142

Hỗ trợ tự động chống chói (AHBA)

8

4

4

4

Đèn trước tự thích ứng (AFS)

–

4

4

4

Đèn xi-nhan trước và sau chuyển động

–

4

4

4

Hệ thống Đèn Ma trận cao cấp (ADB)

–

4

–

–

Hệ thống Đèn Pixel cao cấp (ADB)

–

–

4

4

Đèn xoay chỉnh hướng

–

–

4

4

Đèn pha laser

–

–

–

4

4 Trang bị tiêu chuẩn 8 Tuỳ chọn – Không được trang bị.

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và
bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

AN TOÀN
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KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO GẦM 50MM

SỰ LINH HOẠT TUYỆT ĐỐI
CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO GẦM

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRONG XE

Range Rover Sport có khả năng điều chỉnh linh hoạt thích ứng với mọi yêu cầu của bạn, các
tính năng sáng tạo sẽ đảm bảo sự thoải mái, tiện nghi và sang trọng cho mỗi hành trình.

Giúp xe không bị quá nóng khi để lâu dưới nắng và để giảm bớt nhu cầu sử dụng điều hoà,
màn chắn nắng tự động** sẽ đóng lại khi hành khách bước xuống xe và cửa xe được khoá. Khi
cửa xe mở, màn chắn nắng sẽ tự động trở lại vị trí trước đó. Màn chắn nắng điều khiển bằng cử
chỉ** giúp kiểm soát tấm chắn nắng một cách dễ dàng nhất, để người lái hướng toàn bộ sự tập
trung cho đoạn đường phía trước.

Chức năng Điều chỉnh chiều cao gầm là một phần của hệ thống treo khí nén điện tử*,
cho phép bạn lên xuống xe một cách dễ dàng và lịch lãm. Khi được kích hoạt, tính năng
này sẽ hạ gầm xe xuống 50mm mỗi khi xe dừng và cửa xe được mở ra. Trước khi bước
xuống xe, Chức năng cảnh báo khi mở cửa sẽ cảnh báo cho hành khách phía sau, tránh
việc cửa xe chạm phải người hoặc vật cản. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa hít cho
các cửa trước và cửa sau.

*Hệ thống treo khí nén là một tuỳ chọn cùng với động cơ SD4 và là một phần của Gói Off-road. **Trang bị tiêu chuẩn kèm với cửa sổ trời.
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Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ
chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.
Xe hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu đỏ Firenze Red cùng các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

5 + 2 CHỖ †
221 LÍT

5 CHỖ
780 LÍT

4 CHỖ
1.152 LÍT

3 CHỖ
1.313 LÍT

2 CHỖ
1.686 LÍT

THỂ TÍCH KHOANG HÀNH LÝ
Chức năng làm sạch không khí buồng lái bằng ion hoá với công nghệ Nanoe nâng cao chất
lượng không khí, giảm các tác nhân gây dị ứng, vi-rút, vi khuẩn và các mùi khó chịu. Hệ thống
sẽ ion hoá các phân tử trong không khí, đẩy chúng bám vào các bề mặt để lọc sạch không khí.
Hệ thống điều hoà bốn vùng độc lập đem lại sự thoải mái cho tất cả người ngồi trong xe, sử
dụng các tính năng sưởi và làm mát độc lập, đảm bảo tất cả hành khách đều tận hưởng sự thư
thái tuyệt đối.

†

Land Rover Sport có thể tích khoang hành lý lên đến 780 lít hoặc 1.686 lít khi gập hàng ghế
sau. Tất cả phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hàng ghế sau gập kiểu 60:40 với tuỳ chọn
gập tất cả hàng ghế (phù hợp để chở những vật dụng dài cồng kềnh như ván trượt tuyết).
Thiết kế ghế điều chỉnh linh hoạt đủ chỗ ngồi cho 7 người. Hệ thống ghế 5 + 2 với hai ghế
sau được gập lại thành một phần của khoang hành lý, gập theo chế độ 50/50 không làm ảnh
hưởng đến khả năng chở hành lý của xe. Hàng ghế thứ hai có thể di chuyển lên xuống 100mm
giúp việc ra vào hàng ghế thứ ba được thuận tiện hơn.

Không có trên phiên bản P400e, SDV8 hoặc SVR.

Trên các phiên bản P400e, thể tích khoang hành lý sẽ giảm xuống 79 lít và sàn được nâng lên 46mm.
Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover để biết thêm thông tin.
Nanoe™ là thương hiệu bản quyền của tập đoàn Panasonic.

Hàng ghế sau thích hợp cho các trẻ em đã đủ lớn để có thể sử dụng dây an toàn dành cho người lớn hoặc ngồi trên ghế hỗ trợ trẻ em kết hợp với dây an toàn
cho người lớn. Không phù hợp với trẻ còn quá nhỏ cần có ghế dành riêng cho trẻ em và dây an toàn của người lớn sẽ không thể giúp giữ chặt được trẻ.

KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT
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HỖ TRỢ LÀM VIỆC TRÊN XE
NGUỒN SẠC VÀ CÁC NGĂN CHỨA VẬT DỤNG
Với nội thất hiện đại và linh hoạt, Range Rover Sport được thiết kế hỗ trợ để bạn làm việc trên xe.
Với hai ổ cắm sạc điện* và năm cổng USB bố trí khắp nơi trong xe, giúp bạn sạc nhiều thiết bị điện tử cùng một lúc.
Để giữ xe bạn luôn ngăn nắp, Range Rover Sport có thêm các ngăn chứa vật dụng từ ngăn chuyên để đựng điện thoại
cho đến ngăn đựng găng phía trên và hộc đựng ở phía bên dưới.
Ngăn lạnh phía dưới khu vực điều khiển trung tâm, rất lý tưởng để giữ lạnh đồ uống. Ngăn có thể chứa đến 4 chai nước
500ml và duy trì ở nhiệt độ 5°C và có thể xuống -5°C trong thời gian ngắn, giúp làm lạnh nhanh chóng. Đèn bên hông
ngăn sẽ bật sáng báo hiệu chức năng làm lạnh đang được sử dụng.

*Với các phiên bản có 2 ghế ở hàng ghế thứ ba sẽ chỉ được trang bị một ổ cắm sạc.
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Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ
chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

CÁC TIỆN ÍCH
CHÌA KHÓA THÔNG MINH

NẮP KHOANG HÀNH LÝ

Với chìa khoá thông minh Activity Key, bạn có thể tận hưởng các hoạt động yêu thích mà vẫn
giữ chìa khoá an toàn bên trong xe. Để thêm phần tiện lợi, bạn có thể đeo Chìa khoá thông
minh trên tay. Được thiết kế với hình dáng vòng tay đeo rất chắn chắn và chống thấm nước,
cho phép bạn thoải mái tham gia các hoạt động thể thao như đạp xe hoặc bơi lội. Chỉ cần
chạm Chìa khoá thông minh vào đuôi khoang hành lý (Sau chữ R trong dòng chữ Range Rover)
để mở và khoá xe cũng như kích hoạt hoặc ngưng kích hoạt chìa khoá truyền thống.

Việc chất dỡ hành lý và đóng mở nắp cốp sau chưa bao giờ dễ dàng hơn. Chức năng điều
chỉnh chiều cao đuôi xe sẽ hạ hệ thống treo phía sau xuống đến 50mm khi nắp khoang hành
lý mở ra, tạo thành một bậc thềm tự nhiên được hạ thấp xuống, giúp việc chất và dỡ hành lý
được dễ dàng. Cốp sau đóng mở bằng cử chỉ cho phép bạn đóng và mở khoang hành lý từ hai
bên mà không cần phải chạm vào xe hoặc sử dụng chìa khoá. Do hệ thống được tích hợp với
các thiết bị kéo nên bạn vẫn thực hiện được các thao tác kéo một cách dễ dàng, thuận tiện.

KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT
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HỆ THỐNG KÉO
Với công suất kéo lên đến 3.500kg* tích hợp với các công nghệ chuyên biệt, Range Rover Sport có thể xử lý được
tất cả các yêu cầu kéo khó khăn nhất.

THANH KÉO ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN**
Hệ thống sử dụng nút bấm thông thường ở khoang hành lý hay qua màn hình cảm ứng.

HỖ TRỢ NỐI RỜ-MOOC
Chức năng hỗ trợ nối rờ-mooc khiến việc lắp rờ-mooc vào xe dễ dàng hơn nhiều nhờ vào việc hiển thị quá trình
nối rờ-mooc. Trên màn hình cảm biến, bạn sẽ thấy được hướng di chuyển của xe khi tiến đến thanh nối rờ-mooc.
Trang bị tiêu chuẩn kèm với Hệ thống Camera toàn cảnh.

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO ĐUÔI XE
Chức năng điều chỉnh chiều cao đuôi xe sử dụng các nút trong khoang hành lý hoặc trên chìa khoá để hạ chiều
cao hệ thống treo phía sau xuống 50mm - rất hữu ích khi cần chất và dỡ những đồ vật cồng kềnh hoặc khi cần
nối và tháo rờ-mooc.

HỖ TRỢ KÉO
Chức năng Hỗ trợ kéo giúp việc lùi xe dễ dàng qua việc dự đoán được hướng của rờ-mooc. Hệ thống sẽ hiển thị
hướng di chuyển dự đoán của cả xe lẫn rờ-mooc bằng các đường đồ họa màu trên màn hình cảm ứng. Bạn thậm
chí còn có thể lựa chọn kích thước của rờ-mooc để được hướng dẫn chính xác trên màn hình cảm ứng. Trang bị
tiêu chuẩn với Hệ thống Camera toàn cảnh.

HỖ TRỢ KÉO TIÊN TIẾN
Chức năng Hỗ trợ kéo tiên tiến giúp bạn điều khiển hướng đi của rờ-mooc khi lùi bằng việc sử dụng núm xoay
trong chức năng Đáp ứng địa hình 2 nằm ở khu vực điều khiển trung tâm. Hệ thống sẽ kiểm soát vô-lăng để đưa
xe đi theo hướng mong muốn.

HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH MÓC KÉO
Hệ thống ổn định móc kéo (TSA) tạo nên sự cân bằng khi kéo. Nếu phát hiện tình huống rờ-mooc có nguy cơ đi
chệch hướng, hệ thống TSA sẽ giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát bằng cách từ từ giảm tốc, giảm công suất động
cơ và sử dụng phanh riêng rẽ ở mỗi bên xe để kiểm soát hướng đi của rờ-mooc.

*Giới hạn đến 2.500kg trên phiên bản P400e. 3.000kg cho phiên bản SVR. **Không có trên phiên bản P400e.

Xe hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic màu đỏ Firenze kèm các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).
Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tùy theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính
năng và tùy chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT
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RANGE ROVER SPORT SVR

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
Được thiết kế và chế tác bởi Trung tâm phát triển phiên bản đặc biệt (SVO), Trung tâm tạo
nên các kiệt tác của Land Rover sản xuất nên các phiên bản cá nhân hóa, các phiên bản siêu
sang và phiên bản hiệu năng cao - Range Rover SVR là dòng xe SUV nhanh nhất và hiệu
suất vận hành ấn tượng nhất của chúng tôi. Với thiết kế táo bạo, mạnh mẽ, SVR khơi gợi
nên những cảm xúc độc nhất vô nhị không giống bất cứ chiếc xe Land Rover nào khác.

HIỆU SUẤT VÀ THIẾT KẾ
Động cơ xăng siêu nạp 5.0 lít, V8, công suất 575PS cho mô-men xoắn 700Nm và khả năng
tăng tốc đỉnh cao từ 0-100km chỉ trong vòng 4,5 giây và đạt vận tốc tối đa lên đến 280km/h.
Hệ thống phản ứng năng động Dynamic Response của SVR được nâng cấp giúp xe ôm cua
nhanh hơn và mượt mà hơn bất cứ phiên bản xe Land Rover nào. Trong khi đó, Hệ thống treo
thể thao SVR được tối ưu cho ra hiệu suất và phản xạ lái cải thiện vượt bậc. Hệ thống bốn
ống xả với tính năng Ống xả thể thao, tạo nên âm thanh gầm gừ cuốn hút. Lần đầu tiên được
trang bị mâm xe 22" với lốp chuyên chạy trên bùn và tuyết, SVR sở hữu khả năng vận hành
đỉnh cao ngay cả trong những cung đường khắt nghiệt.
Khả năng vận hành của SVR được thể hiện rõ ràng ở dáng vóc nam tính, phần đầu xe
rộng, được hoàn thiện bằng lưới tản nhiệt hình mắt lưới độc đáo và hốc gió hông màu đen
Narvik Black. Thiết kế tối ưu cho cả hình dáng lẫn tính năng xe. Hệ thống làm mát động
cơ được hỗ trợ bởi khe tản nhiệt tích hợp trên nắp capo và cản trước tăng cường, giúp tối
đa hoá luồng không khí đến các phanh.
Thiết kế ngoại thất để lại cảm xúc mạnh mẽ hơn với mâm 21" độc đáo và nắp capo bằng
sợi carbon cùng màu xe trang bị tiêu chuẩn, giúp giảm trọng lượng và nâng cao hiệu năng
cho xe. Nắp capo có thể được làm bằng sợi carbon thiết kế nổi, tăng thêm ấn tượng thể
thao, nam tính.
SVR đi kèm nhiều tuỳ chọn với khả năng cá nhân hoá đỉnh cao, bao gồm mâm hợp kim siêu
nhẹ 22" và kẹp phanh hoàn toàn mới màu đỏ hoặc đen bóng. Tuỳ chọn nắp capo bằng sợi
carbon nổi và các chi tiết trong Gói sợi carbon giúp xe của bạn thể thao, mạnh mẽ hơn.

Xe hiển thị là SVR Velocity với các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ
danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ
với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.
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NỘI THẤT
Chiếc SUV nhanh nhất của Land Rover giúp sự thư thái của người
lái và hành khách được nâng lên một tầm cao mới.
Ghế hiệu năng cao siêu nhẹ của SVR bọc da Windsor đem lại sự
thoải mái và khả năng kiểm soát tuyệt đối. Các ghế ngồi sang
trọng này có bốn gam màu để lựa chọn và có kiểu hoa văn hình
kim cương.
Nội thất xe của SVR không lẫn vào đâu được. Vô lăng thể thao độc
đáo có các chi tiết hòa hợp với các gam màu nội thất đi kèm với
logo SVR đặc trưng. Logo SVR được thêu nổi trên gối tựa đầu và
ở khu điều khiển trung tâm. Các chi tiết nhôm bóng satin và nhôm
đen Grand Black giúp tăng thêm ấn tượng năng động. Các phần
viền sợi carbon bóng và chi tiết sợi carbon trên vô lăng giúp nội
thất thêm tinh tế và sang trọng.
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Nội thất hiển thị là SVR màu đen Ebony/ Trắng ánh kim Cirrus với các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính
năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỌN PHIÊN BẢN XE
Mỗi phiên bản xe sẽ có các lựa chọn về động cơ và tính năng riêng biệt. Bảng hướng dẫn sau đây giúp bạn chọn được chiếc Range Rover Sport lý tưởng cho riêng mình.
Ở các trang tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu các trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản: S, SE, HSE, HSE với Gói Dynamic, phiên bản Autobiography với Gói Dynamic và phiên bản SVR.
Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật và thiết kế phiên bản Range Rover Sport cho chính mình tại landrover.com
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Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN TRÊN TẤT CẢ PHIÊN BẢN
VẬN HÀNH

ĐÈN NGOẠI THẤT

TÍNH NĂNG NỘI THẤT

–– Kiểm soát giọng nói

–– Hộp số tự động 8 cấp

–– Đèn pha tự động

–– Vô-lăng đa chức năng

–– Trung tâm thông tin địa hình

–– Tay lái trợ lực điện (EPAS)

–– Đèn hậu LED

–– Cửa sổ điện đóng mở bằng nút chạm, chống kẹt

–– Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD)
–– Kiểm soát cân bằng (DSC)
–– Chế độ lái ECO

–– Khởi hành trên mặt đường mất bám
–– Điều khiển lực kéo điện tử (ETC)

–– Bộ ổn định thân xe chống lật (RSC)

–– Đèn chạy ban ngày (DRL)
–– Đèn chiếu sáng khi đóng cửa
–– Đèn báo phanh phía sau xe
–– Đèn sương mù phía sau
–– Bộ rửa đèn pha.

–– Kiểm soát phanh khi vào cua (CBC)

MÂM VÀ LỐP

–– Phanh đỗ điện tử (EPB)

–– Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS)

–– Hỗ trợ phanh khi xuống dốc (HDC)
–– Phân phối lực phanh điện tử (EBD)

–– Kiểm soát tăng tốc trên địa hình dốc (GAC)

–– Kiểm soát nhả phanh trên địa hình dốc (GRC).

TÍNH NĂNG NGOẠI THẤT
–– Khung chở hành lý
–– Kính sau sưởi ấm

–– Ổ cắm sạc điện

–– Tấm chắn nắng kèm gương trang điểm

–– Cổng kết nối Bluetooth®.

–– Ngăn đựng găng tay phía trên và dưới khoá được

HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

–– Tay nắm cho ghế trước và sau

–– Phanh khẩn cấp

–– Hộc chứa vật dụng trên cửa trước.

–– Kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ

–– Ngăn đựng cốc phía trước và sau
–– Bệ nghỉ chân cho người lái

CÁC TIỆN NGHI

–– Cảnh báo rời làn

–– Hỗ trợ đỗ xe trước và sau.

AN TOÀN

–– Khoá mâm.

–– Khởi động bằng nút bấm

HỆ THỐNG KÉO

–– Bệ tỳ tay hàng ghế sau

–– Hỗ trợ phanh khẩn cấp

–– Hệ thống ổn định móc kéo (TSA)

–– Các dụng cụ để lắp đặt thiết bị trong khoang
hành lý

–– Cảm biến chống trộm

–– Hệ thống kéo bằng điện

–– Lỗ móc xích kéo trước và sau.

–– Khu vực điều khiển trung tâm với bệ tỳ tay

–– Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

–– Đèn khoang hành lý

–– Đèn cảnh báo nguy hiểm khi phanh

–– Hàng ghế thứ hai có chế độ gập 60:40.

–– Chức năng tự động khoá khi xe di chuyển
–– Dây an toàn điều chỉnh chiều cao

–– Tuỳ chỉnh khoá mở cửa lái hoặc tất cả các cửa
–– Khoá an toàn cho trẻ em điều khiển điện

–– Kính chắn gió cách âm

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ

–– Ống xả tích hợp (Không có trên các phiên bản
Si4/SD4).

–– Màn hình Touch Pro Duo

–– Ghế ISOFIX cho trẻ em ở các ghế ngoài trên hàng
ghế sau

–– Định vị Navigation Pro

–– Dây an toàn cơ cấu chống căng.

–– Cần gạt cảm biến mưa

–– Hiển thị tương tác người lái 12.3"

–– Các túi khí trước với cảm biến người ngồi

–– Chức năng Bảo vệ

–– Gói Dịch vụ Pro Services và đầu phát wifi 4G
–– Ứng dụng InControl

–– Điều khiển từ xa Remote Premium

Chữ Bluetooth và logo do Bluetooth SIG, Inc. sở hữu và bất cứ nơi nào Land Rover sử dụng đều đã được cấp phép.

CHỌN PHIÊN BẢN XE
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CHỌN PHIÊN BẢN RANGE ROVER SPORT CỦA BẠN
S
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Các tính năng tiêu chuẩn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

SE

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

MÂM XE

S
(TRANG BỊ THÊM NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN)

SE
(TRANG BỊ THÊM NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN)

–– Mâm hợp kim 19" 5 chấu kép ‘Kiểu 5001’

–– Mâm hợp kim 19" 5 chấu kép ‘Kiểu 5001’*

–– Tản nhiệt mắt lưới màu Atlas tối với viền màu sáng

–– Tản nhiệt mắt lưới màu Atlas tối với viền màu sáng

–– Nắp capo và logo sau cốp màu bạc sáng

–– Nắp capo và logo sau cốp màu bạc sáng

–– Bộ thiết bị sửa lốp.
NGOẠI THẤT

–– Khe tản nhiệt trên capo màu bạc và viền họng gió hông màu đen bóng
–– Viền nắp cốp màu đen bóng

–– Bậc cửa, góc cản trước và sau, viền chụp đầu kéo để thô không sơn
–– Ốp gương chiếu hậu cùng màu xe
–– Gương chiếu hậu sưởi ấm.
ĐÈN NGOẠI THẤT

NỘI THẤT

–– Bộ thiết bị sửa lốp.

–– Khe tản nhiệt trên capo màu bạc và viền họng gió hông màu đen bóng
–– Viền nắp cốp màu đen bóng

–– Bậc cửa, góc cản trước và sau, viền chụp đầu kéo để thô không sơn
–– Ốp gương chiếu hậu cùng màu xe
–– Gương chiếu hậu sưởi ấm.

–– Đèn pha LED cao cấp với đèn chạy ban ngày đặc trưng DRL.

–– Đèn pha LED cao cấp với đèn chạy ban ngày đặc trưng DRL

–– Ghế bọc da thô

–– Ghế bọc da thô

–– Các chi tiết viền bằng nhôm satin sậm màu

–– Các chi tiết viền bằng nhôm satin sậm màu

–– Các ghế trước chỉnh điện 8 hướng
–– Ốp trần Morzine
–– Vô lăng bọc da

–– Đèn nội thất tự điều chỉnh

–– Gương chiếu hậu chống chói điều chỉnh tay.

–– Đèn sương mù phía trước.

–– Các ghế trước chỉnh điện 14 hướng
–– Ốp trần Morzine
–– Vô lăng bọc da

–– Đèn nội thất tự điều chỉnh

–– Gương chiếu hậu tự động chống chói.

TIỆN NGHI

–– Điều hoà không khí hai vùng độc lập.

–– Điều hoà không khí hai vùng độc lập.

THÔNG TIN GIẢI TRÍ

–– Hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa (250W).

–– Hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa (250W)**.

HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

*Mâm hợp kim 20" 5 chấu kép ‘Kiểu 5084’ cho phiên bản P400e. **Hệ thống âm thanh vòm Meridian cho phiên bản P400e.
Các tính năng có thêm so với phiên bản trước được in đậm.

–– Camera lùi.

CHỌN PHIÊN BẢN XE
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HSE

58

Các tính năng tiêu chuẩn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

HSE VỚI GÓI DYNAMIC

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

MÂM XE

HSE
(TRANG BỊ THÊM NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN)

HSE WITH DYNAMIC PACK
(TRANG BỊ THÊM NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN)

–– Mâm hợp kim 20" 5 chấu kép ‘Kiểu 5084’

–– Mâm hợp kim 21" 5 chấu kép ‘Kiểu 5085’ sơn màu bạc

–– Mâm hợp kim dự phòng*.

NGOẠI THẤT

–– Mâm hợp kim dự phòng*

–– Bộ kẹp phanh màu đỏ (Trên phiên bản P400e, SDV8 và động cơ xăng V8 siêu nạp).

–– Tản nhiệt mắt lưới màu Atlas đậm với viền màu sáng

–– Bậc cửa và góc cản trước, cản sau cùng màu xe

–– Nắp capo và logo trên cốp sau màu bạc sáng

–– Viền cốp sau màu đen bóng

–– Khe tản nhiệt trên nắp capo màu bạc sáng và viền họng gió bên màu đen bóng
–– Bậc cửa và góc cản trước và cản sau sơn đen bóng
–– Viền nắp đậy đầu kéo sơn bóng
–– Viền nắp cốp sau màu bạc sáng
–– Kính chắn gió sưởi ấm

–– Gương chiếu hậu gập điện, sưởi ấm kèm bộ nhớ và đèn báo cận.

–– Tản nhiệt mắt lưới và viền màu Atlas đậm

–– Nắp capo và logo trên cốp sau màu Atlas đậm

–– Khe tản nhiệt trên capo Atlas đậm và viền họng gió hông màu đen bóng
–– Nắp đậy đầu kéo và viền màu xe và màu đen bóng
–– Kính chắn gió sưởi ấm

–– Gương chiếu hậu gập điện, sưởi ấm kèm bộ nhớ và đèn báo cận.
Có các Gói màu đen và Gói ngoại thất sợi carbon. Xem thêm trang 70-71.

ĐÈN NGOẠI THẤT

–– Đèn pha LED Ma trận với đèn ban ngày đặc trưng

–– Đèn pha LED Ma trận với đèn ban ngày đặc trưng

–– Ghế bọc da Windsor

–– Ghế bọc da Windsor

–– Chi tiết viền bằng nhôm mắt lưới nhỏ

–– Các chi tiết viền bằng nhôm màu tối

–– Đèn sương mù phía trước.
NỘI THẤT

–– Các ghế trước chỉnh điện 16 hướng có bộ nhớ
–– Ốp trần Morzine
–– Vô-lăng bọc da

–– Vô-lăng điều chỉnh điện
–– Đèn viền nội thất

–– Kính chiếu hậu bên trong tự động chống chói

–– Bậc cửa bằng nhôm khắc dòng chữ Range Rover.

–– Đèn sương mù phía trước.

–– Các ghế trước chỉnh điện 16 hướng kèm bộ nhớ
–– Ốp trần Morzine

–– Vô-lăng bọc da với viền dát màu bạc sáng
–– Vô-lăng điều chỉnh điện
–– Đèn viền nội thất

–– Kính chiếu hậu bên trong tự động chống chói

–– Bậc cửa bằng nhôm khắc dòng chữ Range Rover
–– Lẫy chuyển số bằng chrome satin

–– Chân ga chân phanh bằng kim loại sáng.
–– Cốp sau đóng mở bằng cử chỉ

–– Cốp sau đóng mở bằng cử chỉ

THÔNG TIN GIẢI TRÍ

–– Hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa (250W)**.

–– Hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa (250W)**.

HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

–– Camera lùi.

–– Camera lùi.

TIỆN NGHI

–– Điều hoà không khí hai vùng độc lập.

*Không có trên phiên bản P400e. **Hệ thống âm thanh vòm Meridian cho phiên bản P400e.
Các tính năng có thêm so với phiên bản trước được in đậm.

–– Điều hoà không khí hai vùng độc lập.

CHỌN PHIÊN BẢN XE
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PHIÊN BẢN AUTOBIOGRAPHY VỚI GÓI DYNAMIC
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Các tính năng tiêu chuẩn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

PHIÊN BẢN AUTOBIOGRAPHY VỚI GÓI DYNAMIC
(TRANG BỊ THÊM NGOÀI CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN)
MÂM XE

–– Mâm hợp kim 21" 5 chấu kép ‘Kiểu 5085’ cắt và đánh bóng bằng kim cương
–– Mâm hợp kim dự phòng*

–– Bộ kẹp phanh màu đỏ (trên phiên bản P400e, SDV8 và động cơ xăng siêu nạp V8).
NGOẠI THẤT

–– Nắp capo và hốc gió hông màu đen bóng
–– Viền cốp sau màu đen bóng

–– Capo và logo trên cốp sau màu đen bóng
–– Nhãn Sport màu đen bóng

–– Nắm cửa cao cấp viền đen bóng

–– Trần xe màu đen tương phản (Trần cùng màu xe không có chi phí phát sinh)
–– Kính chắn gió sưởi ấm

–– Gương chiếu hậu tự động chống chói, gập điện, sưởi ấm kèm bộ nhớ và đèn báo cận.
Còn có thêm tuỳ chọn Gói màu sáng và Gói ngoại thất sợi carbon. Xem thêm trang 71.
ĐÈN NGOẠI THẤT

–– Đèn pha LED Ma trận với đèn chạy ban ngày đặc trưng
–– Đèn sương mù phía trước.

NỘI THẤT

–– Ghế bọc da bán Aniline

–– Ghế trước chỉnh điện 22 hướng sưởi ấm và làm
mát với gối tựa đầu ôm hai bên hông và ghế sau
sưởi ấm
–– Ốp veneer màu đen Grand Black
–– Ốp trần da lộn

–– Vô-lăng bọc da với viền dát màu bạc sáng
–– Vô-lăng chỉnh điện
TIỆN NGHI

–– Hệ thống đèn nội thất tự điều chỉnh

–– Ngăn lạnh ở khu vực điều khiển trung tâm
phía trước

–– Gương chiếu hậu bên trong tự động chóng chói
–– Thảm sàn cao cấp

–– Bậc cửa bằng nhôm khắc chữ Range Rover
–– Lẫy chuyển số bằng chrome satin

–– Chân phanh và chân ga bằng kim loại sáng.

–– Hàng ghế thứ hai có chế độ gập 60:40 với tính năng gập phẳng (lý tưởng để chở những vật dụng dài
như ván trượt tuyết)
–– Cốp sau đóng mở bằng cử chỉ

–– Điều hoà không khí hai vùng độc lập.
THÔNG TIN GIẢI TRÍ

–– Hệ thống âm thanh vòm Meridian™ với 19 loa (825W).

HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

–– Camera lùi

–– Cảnh báo khi mở cửa

–– Giám sát tình trạng người lái

–– Nhận diện tín hiệu giao thông và giới hạn tốc độ.

–– Cảnh báo điểm mù
–– Hỗ trợ đỗ xe 360°

*Không có trên phiên bản P400e.

Các tính năng có thêm so với phiên bản trước được in đậm.

–– Hỗ trợ lùi xe

CHỌN PHIÊN BẢN XE
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SVR

62

Các tính năng tiêu chuẩn có thể khác nhau tuỳ theo thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo
Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

SVR
(TRANG BỊ THÊM TRÊN BẢN AUTOBIOGRAPHY VỚI GÓI DYNAMIC PACK)
MÂM XE

–– Mâm hợp kim 21" 5 chấu kép ‘Kiểu 5091’ phủ satin bóng
–– Bộ dụng cụ sửa lốp

–– Bộ kẹp phanh màu đỏ.
NGOẠI THẤT

–– Nắp capo sợi carbon cùng màu xe
–– Cánh gió độc đáo SVR

–– Trần xe màu đen tương phản
–– Kính chắn gió sưởi ấm

–– Cản trước và sau độc đáo của SVR

–– Gương chiếu hậu tự động chống chói, gập điện, sưởi ấm kèm bộ nhớ và đèn báo cận.
ĐÈN NGOẠI THẤT

–– Đèn pha LED pixel với đèn chạy ban ngày đặc trưng.

NỘI THẤT

–– Ghế trước SVR có chức năng sưởi ấm và ghế hiệu
năng cao ở hàng ghế sau
–– Chi tiết viền bằng nhôm màu satin bóng
–– Ốp trần bằng da lộn

–– Vô-lăng bọc da có logo SVR
–– Cột vô-lăng điều chỉnh điện

–– Gương chiếu hậu bên trong tự động chống chói
–– Thảm sàn cao cấp

–– Bậc cửa bằng nhôm khắc chữ Range Rover
–– Lẫy chuyển số bằng nhôm

–– Chân ga và chân phanh bằng kim loại sáng.

–– Đèn nội thất tự điều chỉnh
TIỆN NGHI

–– Cốp sau đóng mở bằng cử chỉ

–– Điều hoà không khí ba vùng độc lập
–– Khởi động không chìa.

THÔNG TIN GIẢI TRÍ

–– Hệ thống âm thanh vòm Meridian™ với 19 loa (825W).

HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

–– Camera lùi

–– Cảnh báo điểm mù

–– Giám sát tình trạng người lái
–– Hỗ trợ đỗ xe 360°

–– Cảnh báo khi mở cửa
–– Hỗ trợ lùi xe

–– Nhận biết tín hiệu giao thông và giới hạn tốc độ.

Các tính năng có thêm so với phiên bản trước được in đậm.

CHỌN PHIÊN BẢN XE
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CHỌN ĐỘNG CƠ
Bạn có thể chọn động cơ dầu, động cơ xăng hoặc động cơ Hybrid sạc điện mới. Tất cả đều được trang bị công nghệ Dừng/Khởi động
(Tuỳ theo thị trường), với cấu trúc nhôm siêu nhẹ, ít khí thải, tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn và công suất động cơ mạnh mẽ.

HỆ DẪN ĐỘNG, HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
ĐỘNG CƠ DẦU
2.0L SD4

3.0L TDV6

3.0L SDV6

TỰ ĐỘNG

TỰ ĐỘNG

TỰ ĐỘNG

TỰ ĐỘNG

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

240 (177) / 4.000

258 (190) / 3.750

306 (225) / 4.000

339 (250) / 3.500

500 / 1.500

600 / 1.750-2.250

700 / 1.500-1.750

740 / 1.750-2.250

1.999

2.993

2.993

4.367

Số xy-lanh

4

6

6

8

Số van mỗi xy-lanh

4

4

4

4

Thẳng hàng 4

Chữ V thẳng hàng

Chữ V thẳng hàng

Chữ V thẳng hàng

HỘP SỐ
Hệ dẫn động
Công suất tối đa PS (kW)/rpm
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)
Dung tích (cc)

Kết cấu xy-lanh

4.4L SDV8

KẾT CẤU XY-LANH
Tăng tốc (giây) 0-100 km/h

8,3

7,7

7,3

6,9

Vận tốc tối đa km/h

207

209

209 / 225*

209 / 225*

10,8

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
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Trong đô thị

l/100km

7,9 / 7,5**

7,8

7,9

Ngoài đô thị

l/100km

5,7 / 5,5**

6,4

6,4

7,6

Mức nhiên liệu tổng hợp

l/100km

6,5 / 6,2**

6,9

7,0

8,4

Khí thải CO2 trong đô thị

g/km

207 / 198**

204

208

281

Khí thải CO2 ngoài đô thị

g/km

151 / 144**

168

168

198

Khí thải CO2 tổng hợp

g/km

172 / 164**

182

185

219

*Chỉ có trên những phiên bản 5 chỗ với Gói Dynamic Pack. **Với mâm 20".

Các thông số đã được Liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ dùng vào mục đích so sánh. Có thể khác so với số liệu thực tế. Mức cảnh báo nhiên liệu là khoảng 9 lít.
Động cơ được phân phối tuỳ theo thị trường. Vui lòng liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất để biết thêm chi tiết.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

HỆ DẪN ĐỘNG, HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
ĐỘNG CƠ HYBRID
SẠC ĐIỆN

HỘP SỐ
Hệ dẫn động

ĐỘNG CƠ XĂNG

P400e

2,0L Si4

3,0L V6
SIÊU NẠP

3,0L V6
SIÊU NẠP

5,0L V8
SIÊU NẠP

5,0L V8
SIÊU NẠP

TỰ ĐỘNG

TỰ ĐỘNG

TỰ ĐỘNG

TỰ ĐỘNG

TỰ ĐỘNG

TỰ ĐỘNG

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Bốn bánh toàn thời gian
(AWD)

Công suất tối đa PS (kW)/rpm

404 (297) / 5.500†

300 (221) / 5.500

340 (250) / 6.500

380 (280) / 6.500

525 (386) / 6.000-6.500

575 (423) / 6.000-6.500

Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)

640 / 1.500-3.500

400 / 1.500-4.000

450 / 3.500-5.000

450 / 3.500-5.000

625 / 2.500-5.000

700 / 3.500-5.000

THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ
Dung tích (cc)

1.997,3

1.997,3

2.995

2.995

5.000

5.000

Số xy-lanh

4

4

6

6

8

8

Số van mỗi xy-lanh

4

4

4

4

4

4

Thẳng hàng 4

Thẳng hàng 4

Chữ V Thẳng hàng

Chữ V Thẳng hàng

Chữ V Thẳng hàng

Chữ V Thẳng hàng

Kết cấu xy-lanh
Công suất tối đa PS (kW)/rpm

300 (221) / 5.500

300 (221) / 5.500

340 (250) / 6.500

380 (280) / 6.500

525 (386) / 6.000-6.500

575 (423) / 6.000-6.500

Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)

400 / 1.500-4.000

400 / 1.500-4.000

450 / 3.500-5.000

450 / 3.500-5.000

625 / 2.500-5.000

700 / 3.500-5.000

116 (85)

–

–

–

–

–

275

–

–

–

–

–

THÔNG SỐ MÔ-TƠ ĐIỆN
Công suất tối đa PS (kW)
Vận tốc tối đa km/h
HIỆU SUẤT
Tăng tốc (giây) 0-100 km/h

6,7

7,3

7,2

7,1

5,3

4,5

Vận tốc tối đa km/h

220

201

209

209

225 / 250*

283

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Trong đô thị

l/100km

-

11,2 / 11,4††

13,4

13,4

18

18

Ngoài đô thị

l/100km

-

8,1 / 8,2††

8,4

8,4

9,9

9,9
12,8

Mức nhiên liệu tổng hợp

l/100km

2,8

9,2 / 9,4††

10,5

10,5

12,8

Khí thải CO2 trong đô thị

g/km

-

256 / 260††

319

319

411

411

Khí thải CO2 ngoài đô thị

g/km

-

185 / 188††

201

201

226

226

Khí thải CO2 tổng hợp

g/km

64

211 / 214††

243

243

294

294

†

Khi kết hợp với mô-tơ điện.

††

5 ghế/ 5+2 ghế.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của P400e sẽ thay đổi đáng kể tuỳ vào khoảng cách giữa các lần sạc pin từ các nguồn sạc bên ngoài. Với các chuyến đi ngắn trong thành phố và bộ pin được
sạc đầy và trong giới hạn đoạn đường di chuyển của EV, động cơ P400e hầu như không cần đến nhiên liệu. Với những chuyến đi dài hơn và khởi hành khi pin không được sạc đầy,
mức nhiên liệu tiêu thụ sẽ lên đến 10,9l/100km với quãng đường di chuyển 720km.

CHỌN ĐỘNG CƠ
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CHỌN NGOẠI THẤT
CHỌN TRẦN XE
Bạn có thể chọn trần xe bằng kim loại, cửa sổ trời bằng kính cố định hoặc cửa sổ trời trượt mở
được, cả hai đều sẽ đem lại cảm giác thoáng đãng và đưa đầy đủ ánh sáng vào không gian nội
thất. Cửa sổ trời cố định mang lại cho bạn tầm nhìn bao quát. Cửa sổ trời trượt mở đưa cả thế
giới bên ngoài vào xe. Để tăng thêm ấn tượng ngoại thất, bạn có thể chọn trần xe cùng màu
hoặc màu đen Narvik Black tương phản. Chi tiết viền của trần xe bằng kim loại hoặc bằng kính
có nhiều màu để lựa chọn.

Trần xe cùng màu
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Cửa sổ trời cố định siêu rộng

Cửa sổ trời trượt mở

Các tính năng có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Trần xe màu đen tương phản

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

CHỌN MÀU SƠN
Sau khi đã chọn cho mình trần xe thích hợp, bạn có thể chọn màu sơn ngoại thất. Từ các màu trầm đến các
màu ánh kim lóng lánh, các màu sơn của chúng tôi sử dụng công nghệ pha màu mới nhất. Các màu trơn đơn
sắc cho ra màu mộc, các màu ánh kim có hiệu ứng lấp lánh thu hút ánh nhìn. Ngoài ra, chúng tôi còn có màu
sơn ánh kim cao cấp, tăng vẻ đẹp của màu sắc xe và hiệu ứng ánh kim, cho xe bạn ấn tượng khó quên.

MÀU MỘC

Đen Narvik Black*

Trắng Fuji White

MÀU ÁNH KIM

Đen Santorini Black

Đỏ Firenze Red

Xám Corris Grey

Trắng Yulong White

Xanh Byron Blue*

Xanh Estoril Blue**

Màu đá Kaikoura Stone*

Màu bạc Indus Silver

MÀU ÁNH KIM CAO CẤP

Xám Carpathian Grey*

Bạc Silicon Silver*

*Không có trên phiên bản SVR. **Chỉ có trên phiên bản SVR.

CHỌN NGOẠI THẤT

67

BẢNG MÀU CAO CẤP CHO PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
Chúng tôi có những lựa chọn các màu siêu ánh kim với công nghệ chế tạo riêng và bảng màu cao cấp với các
hiệu ứng đặc biệt. Đây là các màu sắc được chế tạo bởi Trung tâm sản xuất phiên bản đặc biệt SVO với công
nghệ pha màu tiên tiến nhất. Những mẫu xe chế tạo bởi SVO sử dụng dịch vụ So sánh màu-Tạo màu mẫu tạo nên
những chiếc xe được cá nhân hóa có các màu và chi tiết đúng theo yêu cầu riêng biệt của bạn. Tất cả các màu có
hiệu ứng đặc biệt đều được phủ bóng hoặc có tuỳ chọn satin màu trầm.
Truy cập landrover.com để tự thiết kế phiên bản xe cho riêng mình.

MÀU SIÊU ÁNH KIM

Đen Ligurian Black*

Xám Bosphorus Grey

Xanh British Racing

Cam Madagascar Orange

Vàng Rio

Đen Mescalito Black*

Xám Scafell Grey

Xanh Balmoral Blue

Xanh Velocity

Bạc Verbier Silver

Đen Borealis Black*

Xám Windward Grey

Đen Desire

Xám Flux

Xám Ethereal

Đỏ Spectral Racing Red

Xanh Spectral Blue

Trắng ngọc Meribel White Pearl

Trắng ngọc Valloire

MÀU HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT

Xanh Spectral British
Racing Green
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*Không có với trần xe màu đen tương phản (Chỉ có với trần cùng màu xe).

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính
năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

CHỌN NGOẠI THẤT
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GÓI NGOẠI THẤT MÀU ĐEN

CHỌN GÓI THIẾT KẾ CHO
RANGE ROVER SPORT CỦA BẠN
Bạn có thể thiết kế Range Rover Sport của riêng mình với các tuỳ chọn gói
thiết kế sau: Gói thiết kế màu đen, Gói màu sáng hoặc Gói ngoại thất sợi
carbon. Mỗi lựa chọn tạo nên sự tinh tế đẳng cấp, ở đó sự độc đáo của từng
chi tiết sẽ làm nổi bật cá tính của bạn.

Gói tuỳ chọn trên phiên bản HSE chỉ với gói Dynamic
–– Nắp capo và logo trên cốp sau màu đen
Narvik Black
–– Lưới tản nhiệt chính màu đen bóng

–– Viền lưới tản nhiệt màu đen Narvik Black

–– Họng gió hông màu đen Narvik Black

–– Ốp gương chiếu hậu màu đen Narvik Black
–– Nhãn Sport màu đen.

–– Khe tản nhiệt nắp capo màu đen Narvik Black
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Lưu ý: mâm xe hiển thị là bản tuỳ chọn và không là một phần của các gói. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

GÓI MÀU SÁNG

GÓI NGOẠI THẤT SỢI CARBON

Tuỳ chọn gói có trên phiên bản Autobiography với Gói Dynamic
–– Khe tản nhiệt trên nắp capo màu bạc Atlas Silver
–– Nắp capo và logo sau cốp màu bạc Atlas Silver

–– Ốp gương chiếu hậu màu đen bóng (nếu chọn
trần cùng màu xe thì ốp gương sẽ cùng màu)

–– Viền tay nắm cửa màu bạc Atlas Silver

–– Viền cản sau màu bạc Indus Silver

Tuỳ chọn gói dành cho phiên bản HSE với gói Dynamic và cho phiên bản Autobiography với
gói Dynamic

–– Lưới tản nhiệt màu Atlas đậm với viền màu sáng

–– Viền cốp sau màu bạc Noble Silver

–– Khe tản nhiệt trên nắp capo bằng sợi
carbon bóng

–– Họng gió bên màu bạc Atlas Silver

–– Nhãn Sport màu bạc Atlas Silver.

–– Viền họng gió bên hông bằng sợi carbon bóng

–– Viền lưới tản nhiệt bằng sợi carbon bóng

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính
năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

–– Ốp gương chiếu hậu bằng sợi carbon bóng
–– Viền cốp sau bằng sợi carbon bóng
–– Nhãn Sport màu đen.

CHỌN NGOẠI THẤT
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SVR (TIÊU CHUẨN)

CHỌN GÓI NGOẠI THẤT SVR
Gói SVR bằng sợi carbon làm tăng thêm phong cách thể thao ấn tượng
của SVR. Đây là tuỳ chọn có thể phối với tất cả các màu ngoại thất bao
gồm viền lưới tản nhiệt bằng sợi carbon màu bóng, viền hốc gió ở cản
trước, viền hốc gió bên hông, ốp gương chiếu hậu và viền cốp sau, với
tuỳ chọn nắp capo bằng sợi carbon bóng nổi bật (chỉ nhấn ở khu vực
giữa nắp capo).

–– Nắp capo sợi carbon cùng màu xe

–– Viền hốc gió cản trước cùng màu xe

–– Viền lưới tản nhiệt màu đen Narvik Black
–– Viền họng gió màu đen Narvik Black

–– Ốp gương chiếu hậu màu đen Narvik Black
–– Viền cốp sau màu đen Narvik Black.
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Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

GÓI SVR SỢI CARBON

GÓI SVR SỢI CARBON VỚI NẮP CAPO NỔI BẬT

–– Viền họng gió cản trước bằng sợi carbon bóng

–– Nắp capo làm bằng sợi carbon bóng nổi bật (chỉ ở khu vực chính giữa)

–– Viền họng gió hông bằng sợi carbon bóng

–– Lưới tản nhiệt bằng sợi carbon bóng

–– Lưới tản nhiệt bằng sợi carbon bóng

–– Ốp gương chiếu hậu bằng sợi carbon bóng
–– Viền cốp sau bằng sợi carbon bóng.

–– Viền họng gió ở cản trước bằng sợi carbon bóng
–– Viền họng gió hông bằng sợi carbon bóng

–– Ốp gương chiếu hậu bằng sợi carbon bóng
–– Viền cốp sau bằng sợi carbon bóng.

CHỌN NGOẠI THẤT
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CHỌN MÂM XE
Kích thước từ 19" cho đến 22" với thiết kế khác biệt, mỗi mẫu mâm góp phần tăng thêm cá tính cho ngoại thất xe.
Để tìm hiểu về các mâm xe tương thích với phiên bản xe của bạn, vui lòng truy cập landrover.com.
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19" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5001’
PHỦ MÀU BẠC (1)

20" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5084’
PHỦ MÀU BẠC

21" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5085’
PHỦ MÀU BẠC (2)

21" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5085’
CẮT VÀ ĐÁNH BÓNG KIM CƯƠNG (2)

21" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5091’
PHỦ SATIN BÓNG

21" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5007’
PHỦ MÀU BẠC (2)

(1) Không có trên các phiên bản có hàng ghế thứ ba. Không có trên phiên bản P400e. (2) Chỉ có với phiên bản hệ thống treo khí nén điện tử.
(3) Chỉ có với Gói màu đen hoặc Gói ngoại thất sợi carbon cho tất cả phiên bản trừ phiên bản Autobiography kèm gói Dynamic.

Giá và tình hình phân phối các loại mâm xe sẽ thay đổi tuỳ theo động cơ. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo
Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

21" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5007’
PHỦ MÀU ĐEN BÓNG, CẮT VÀ ĐÁNH BÓNG
BẰNG KIM CƯƠNG (2)

21" 9 CHẤU
‘KIỂU 9001’
PHỦ MÀU ĐEN BÓNG (3)

22" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5004’
PHỦ MÀU BẠC (1)

22" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5083’
PHỦ MÀU ĐEN BÓNG

22" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5083’
PHỦ SATIN BÓNG

22" 9 CHẤU
‘KIỂU 9012’
PHỦ MÀU ĐEN BÓNG (1) (3)

22" 9 CHẤU KÉP
‘KIỂU 9012’
MÀU XÁM ĐẬM, CẮT VÀ ĐÁNH BÓNG
BẰNG KIM CƯƠNG (1)

22" 5 CHẤU KÉP
‘KIỂU 5086’
PHỦ MÀU BẠC (1) (2)

CHỌN MÂM XE
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CHỌN NỘI THẤT
5 CHỖ

CHỌN THIẾT KẾ GHẾ
5 chỗ
Thiết kế ghế ngồi đã được tính toán phù hợp với thiết kế trần xe. Khoang lái thoáng đãng và đủ
ánh sáng, đảm bảo từng người ngồi trong xe đều có một hành trình thư giãn và thoải mái. Chỗ
duỗi chân, khoảng không trên đầu và khoảng cách giữa các ghế rộng rãi cho tất cả vị trí ngồi.
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Ghế 5 + 2
Thiết kế ghế 5 + 2 với hai ghế sau gập lại, tạo thành mặt phẳng liên tục tiếp nối với khoang
hành lý trong trường hợp cần thiết, và khi dựng thẳng hàng ghế sau lên, xe sẽ có đủ không
gian rộng rãi cho bảy người.

Hàng ghế sau thích hợp cho các trẻ em đã đủ lớn để có thể sử dụng dây an toàn dành cho người lớn hoặc ngồi trên ghế hỗ trợ trẻ em kết hợp với dây an toàn cho người lớn. Không phù hợp với trẻ còn quá nhỏ, cần có ghế dành riêng cho
trẻ em và dây an toàn của người lớn sẽ không thể giúp giữ chặt được trẻ. Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham
khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

GHẾ 5 + 2

1

4

2
3

2

5

DẢI MÀU
(XEM TRANG 78)

1

2

3

4

5

BỤC CỬA PHÍA TRÊN

TỲ TAY/ NẮP ĐẬY KHAY
ĐỰNG CỐC

BỆ CỬA PHÍA DƯỚI

TẤM ỐP PHÍA TRÊN TÁP-LÔ

KHU VỰC GIỮA TÁP-LÔ

A

Đen Ebony / Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

B

Màu cà phê Espresso / Màu hạt dẻ*

Màu hạt dẻ

Màu cà phê Espresso / Màu hạt dẻ

Màu cà phê Espresso

Màu cà phê Espresso

Màu hạt dẻ

C

Đen Ebony / Ngà Ivory*

D

Đen Ebony / Nâu cổ điển Vintage Tan**

E

Đen Ebony / Eclipse*

F

Đen Ebony / Đỏ Pimento**

G

Đen Ebony / Trắng Ánh Kim Cirrus Chỉ áp dụng SVR**

Ngà Ivory

Đen Ebony / Ngà Ivory

Đen Ebony

Đen Ebony

Ngà Ivory

Nâu cổ điển Vintage Tan

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Nâu cổ điển Vintage Tan

Eclipse

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Eclipse

Đỏ Pimento

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Đỏ Pimento

Trắng ánh kim Cirrus

Đen Ebony

Đen Ebony

Đen Ebony

Trắng ánh kim Cirrus

*Không có trên phiên bản SVR. **Trên phiên bản SVR, vô-lăng bọc màu đen Ebony với chỉ tương phản, hoà hợp với gam màu nội thất được chọn.
Túi khí vô-lăng trên phiên bản Autobiography với Gói Dynamic sẽ cùng gam màu với màu khu vực giữa táp-lô (5).

CHỌN NỘI THẤT
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CHỌN PHỐI MÀU NỘI THẤT
Sau khi đã chọn được phiên bản xe cho mình, bạn có thể chọn các phối màu nội thất hoàn hảo cho xe.
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A. Đen Ebony / Đen Ebony

E. Đen Ebony / Eclipse*

B. Cà phê Espresso / Hạt Dẻ*

F. Đen Ebony / Đỏ Pimento

C. Đen Ebony / Ngà Ivory*

CHỈ CÓ TRÊN PHIÊN BẢN SVR

D. Đen Ebony / Nâu cổ điển Vintage Tan

G. Đen Ebony / Trắng ánh kim Cirrus**

*Không có trên phiên bản SVR. **Tham khảo hình ảnh tại trang 52-53.

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

CHỌN CHI TIẾT NỘI THẤT
Sau khi đã chọn được các bảng phối màu nội thất, bạn sẽ tiếp
tục chọn các chi tiết nội thất để hoàn thiện không gian lái.

Ốp veneer gỗ Zebrano nâu đậm

Chi tiết viền bằng nhôm satin bóng màu đậm

Ốp veneer gỗ sồi xám đậm

Chi tiết viền nhôm hoa văn màu xám Dark Engine

Ốp veneer màu đen Grand Black †

Chi tiết viền bằng sợi carbon†‡

Chi tiết viền bằng nhôm hoa văn mắt lưới nhỏ

CHỈ CÓ Ở PHIÊN BẢN SVR

Chi tiết viền bằng nhôm satin bóng

†

Có trên phiên bản SVR.

Trên phiên bản SVR, chi tiết viền sợi carbon có thêm ốp vô-lăng bằng sợi carbon.

‡

CHỌN NỘI THẤT
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TÙY CHỌN LAND ROVER
Hàng loạt các tuỳ chọn tương thích có thể đặt hàng cùng lúc khi đặt mua xe, thể hiện phong cách cá nhân và tăng thêm cá tính cho chiếc
Range Rover của bạn. Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh
sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.
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*Các tuỳ chọn được lắp đặt tại Nhà bán lẻ chính hãng. Các tuỳ chọn này có thể được lắp đặt ngay tại thời điểm đặt mua xe hoặc trong suốt quá trình sử dụng.

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ
với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

NGOẠI THẤT

PHONG CÁCH NGOẠI THẤT

NỘI THẤT

Cốp sau đóng mở bằng cử chỉ (Xem trang 47)

Xem trang 70-73

Thảm sàn*

Cửa hít.

KÍNH VÀ GƯƠNG NGOẠI THẤT
Gương chiếu hậu ngoài tự động chống chói

Bọc động cơ bằng sợi carbon (chỉ có trên phiên
bản SVR).

MÂM XE

Gương chiếu hậu ngoài gập điện

Xem trang 74-75

Kính chắn gió sưởi ấm

Bộ thiết bị sửa lốp

Kính cửa sổ sau tối màu

Kính chắn gió cách nhiệt giảm sức nóng cho
khoang lái.

Lốp mùa hè

Mâm hợp kim dự phòng

Mâm hợp kim dự phòng kích thước chuẩn.

TUỲ CHỌN TRẦN XE
Xem trang 66.

Thảm sàn cao cấp viền đập nổi*
Vô-lăng sưởi ấm

Bậc cửa bằng nhôm khắc chữ Range Rover

Bậc cửa bằng nhôm với chữ Range Rover bắt sáng*
Tấm chắn nắng hai bên kèm gương trang điểm
Gói dành cho người không hút thuốc

Gói dành cho người hút thuốc* - Bao gồm cả bật lửa
ở phía trước và gạt tàn tháo gỡ được
Ngăn mát ở khu vực điều khiển trung tâm

Ngăn lạnh ở khu vực điều khiển trung tâm (Xem
trang 46)
Thanh chắn và bộ dụng cụ cố định hành lý
Tấm phủ sàn khoang hành lý

Đèn nội thất tự điều chỉnh (Xem trang 13)
Điều hoà không khí ba vùng độc lập

Điều hoà không khí bốn vùng độc lập với hệ thống
HEVAC và hốc gió độc lập phía sau (Xem trang 45)

Chức năng sưởi ấm từ xa với điều hoà chỉnh giờ cho
phép làm ấm xe trước khi bước vào, sử dụng điều
khiển từ xa

Gói tiện nghi - Cốp sau đóng mở bằng cử chỉ, ghế
sau gập 60:40 có thể gập phẳng, cột vô-lăng chỉnh
điện, gương chiếu hậu bên trong tự động chống
chói, Thiết bị mở cửa gara (Homelink®), Khởi động
không chìa, cửa hít

Gói sang trọng - Ghế trước massage, ghế trước điều
chỉnh 22 hướng kèm bộ nhớ và tựa đầu ôm hai bên,
thảm sàn cao cấp, các chi tiết nâng cấp thành vải da,
trần ốp da lộn.

ỐP TRẦN
Ốp trần màu đen Ebony
Ốp trần bằng da lộn.

GHẾ NGỒI
Ghế trước: 8/16/20 hướng, sưởi ấm,
làm mát, massage

Ghế sau: Gập 60:40, gập 60:40 và có thể gập
phẳng, sưởi ấm/ làm mát
2 ghế ở hàng thứ ba

Bọc da Windsor và da bán Aniline.

Lẫy chuyển số màu đen

Lẫy chuyển số bằng chrome satin

Gói điều hoà Climate Comfort - Cửa sổ trời trượt mở,
kính chắn gió sưởi ấm, kính chắn gió cách âm, bình
đựng nước rửa kính chắn gió dung tích lớn, vô-lăng
sưởi ấm, tấm chắn nắng hai bên kèm gương trang
điểm, ngăn lạnh ở khu vực điều khiển trung tâm,
Điều hoà không khí bốn vùng độc lập, chức năng làm
ấm và điều chỉnh giờ từ xa.
Gói điều hoà Cold Climate - Kính chắn gió sưởi ấm,
vô-lăng sưởi ấm, Điều hoà không khí bốn vùng độc
lập, chức năng làm ấm và điều chỉnh giờ từ xa, bình
đựng nước rửa kính chắn gió dung tích lớn

Gói tiện nghi và thoải mái - Gương chiếu hậu ngoài
tự động chống chói, cốp sau đóng mở bằng cử chỉ,
ghế trước điều chỉnh 16 hướng có bộ nhớ, Khởi động
không chìa, Camera lùi

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn,
vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.
Nếu các tính năng nào trong gói đã là trang bị tiêu chuẩn, giá thành của gói sẽ giảm tương ứng.

CHỌN PHỤ KIỆN LAND ROVER
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HỆ THỐNG LÁI NĂNG ĐỘNG
Gói đường Off-Road - Hộp chuyển số hai cấp tốc độ,
Hệ thống kiểm soát toàn bộ địa hình, Hệ thống phản
ứng địa hình 2, Hệ thống ổn định động năng (Chỉ có
trên phiên bản TDV6 và động cơ siêu nạp 3.0 lít V6),
hệ thống treo khí nén điện tử (Chỉ ở phiên bản SD4)
Gói đường bằng/đường Off-road - Hộp chuyển số
hai cấp tốc độ, Hệ thống kiểm soát toàn bộ địa hình,
Hệ thống phản ứng năng động, Vi sai cầu sau chủ
động điện tử kiểm soát lực kéo khi vào cua bằng
phanh, Hệ thống đáp ứng theo địa hình 2 với Chế độ
lái Dynamic
Bộ kẹp phanh màu xám kèm logo chữ Land Rover
Bộ kẹp phanh màu đỏ (Chỉ có trên các phiên bản
động cơ V6 siêu nạp 3.0 lít 350PS, SDV8, P400e,
V8 siêu nạp và SVR)

Bộ kẹp phanh màu đen (Chỉ có ở phiên bản SVR).

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI
TRÍ VÀ ÂM THANH

AN NINH

ĐÈN PHA VÀ HỆ THỐNG ĐÈN

Cảm biến chống trộm

Tự động mở cửa gara (Homelink®)

Xem trang 43

Xem trang 27-33

Khởi động không cần chìa

Gói hỗ trợ tầm nhìn Vission Assist Pack - Đèn pha tự
động chống chói (AHBA) (Xem trang 43), đèn sương
mù phía trước, gương chiếu hậu tự động chống chói,
gương chiếu hậu bên trong tự động chống chói,
đèn nội thất tự điều chỉnh (Xem trang 13), Hiển thị
thông tin trên kính chắn gió (Xem trang 27), Hệ thống
camera toàn cảnh (Xem trang 36)

Các ổ cắm sạc nằm ở hàng ghế thứ 2 và trong
khoang hành lý (Ở các phiên bản ghế 5 + 2, ổ cắm chỉ
ở hàng ghế thứ 2) (Xem trang 46)
Gói giải trí - Radio kỹ thuật số (DAB) (Xem trang 32),
Hệ thống âm thanh vòm Meridian™ (xem trang 31),
đầu đĩa CD/DVD, Màn hình giải trí 8" cho hàng ghế
sau (Xem trang 27), Ti-vi kỹ thuật số (Xem trang 27), ổ
cắm sạc ở hàng ghế thứ 2 và trong khoang hành lý
Gói giải trí cao cấp - Radio kỹ thuật số (DAB) (Xem
trang 32), Hệ thống âm thanh vòm Meridian™ (Xem
trang 32), đầu đĩa CD/DVD, Màn hình giải trí 10"
cho hàng ghế sau (Xem trang 27), Ti-vi kỹ thuật số
(Xem trang 27), ổ cắm sạc ở hàng ghế thứ 2 và trong
khoang hành lý
Gói kết nối Connect Pro Pack (Xem trang 25-30).

Chìa khoá thông minh (Xem trang 47).

HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI
LÁI TIÊN TIẾN
Camera lùi

Hệ thống camera xung quanh (Xem trang 36)

Hệ thống kiểm soát hành trình linh hoạt kèm Hỗ trợ
chờ (Xem trang 34)
Cảnh báo mực nước (Xem trang 25)

Hiển thị thông tin trên kính chắn gió (Xem trang 27)
Gói hỗ trợ lái Drive Pack (Xem trang 35)

Gói Hỗ trợ lái Drive Pro Pack (Xem trang 35)
Gói Hỗ trợ đỗ xe Park Pack (Xem trang 37)

Gói Hỗ trợ đỗ xe Park Pro Pack (Xem trang 37).

Đèn sương mù phía trước

Gói hỗ trợ tầm nhìn Vision Assist Pro Pack - Gương
chiếu hậu tự động chống chói, đèn sương mù phía
trước, đèn pha LED pixel-laser với đèn chạy ban
ngày đặc trưng (Xem trang 43), gương chiếu hậu bên
trong tự động chống chói, đèn nội thất tự điều chỉnh
(Xem trang 13), Hiển thị thông tin trên kính chắn gió
(Xem trang 27), Hệ thống camera toàn cảnh (Xem
trang 36).

HỆ THỐNG KÉO
Thanh kéo điều khiển điện tử (Không có trên phiên
bản PHEV) (Xem trang 49)
Hỗ trợ kéo tiên tiến (Xem trang 49)

Gói hỗ trợ kéo - thanh kéo điều khiển điện tử (Xem
trang 49), mâm dự phòng kích thước chuẩn, chìa
khoá thông minh (Xem trang 47).
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iPhone và iPad® là thương hiệu độc quyền của Apple Inc. đã đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. Homelink® là thương hiệu đã đăng ký của Gentex Corporation.

Các tính năng và tình trạng phân phối có thể khác nhau tuỳ theo thông số kỹ thuật và thị trường. Để xem đầy đủ danh sách các tính năng và tuỳ chọn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chi tiết kỹ thuật và bảng giá
hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất.

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

PHỤ KIỆN LAND ROVER
NGOẠI THẤT

BẢO VỆ NỘI THẤT

TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ NỘI THẤT

Vè chắn bùn - Phía trước
Cáp sạc đa chức năng (Chỉ có trên P400e)

Bậc sàn khoang hành lý- Bắt sáng
Được làm từ thép không gỉ phủ màu sáng, bậc sàn khoang hành lý giúp
bảo vệ mép khoang hành lý khi chất dỡ hàng hoá và tăng thêm vẻ sang
trọng với khả năng bắt sáng nhẹ.

Kết nối iPhone® và bệ sạc
Khi được kết nối, các chương trình giải trí trên iPhone sẽ được truy cập và
có thể điều khiển bằng hệ thống tích hợp thông tin giải trí/âm thanh.

Thanh ngang trên khung hành lý.

BẢO VỆ NỘI THẤT

Vè chắn bùn - Phía sau

Cáp sạc công cộng (Hộp sạc treo tường và sạc công cộng chỉ dành cho
xe P400e)

PHONG CÁCH NGOẠI THẤT
Viền lưới tản nhiệt trước - Sợi carbon
Ốp gương chiếu hậu - Sợi carbon
Cánh hốc gió hông- Sợi carbon
Viền cốp sau - Sợi carbon

Khe tản nhiệt trên nắp capo - Sợi carbon
Bậc chân tháo dỡ được.

Vách ngăn khoang hành lý- Loại cao
Có công dụng bảo vệ hành khách trên xe không bị va chạm với hành lý
phía sau. Khi được lắp đặt bởi các đại lý chính hãng, vách ngăn này có thể
dễ dàng tháo rời, sử dụng các công cụ thích hợp. Tuân thủ theo các quy
định ECE-17.

Thảm sàn khoang hành lý
Thảm cao su chống thấm nước nhãn hiệu Range Rover với rãnh viền nhằm
bảo vệ thảm khoang hành lý khỏi bụi bẩn.
Khay để hành lý
Khay để hành lý cứng cáp, chống thấm nước với ba cạnh cao, bảo vệ
sàn khoang hành lý và lớp thảm trong khoang khỏi bụi bẩn hoặc các vật
dụng ướt.
Thảm sàn khoang hành lý cao cấp
Sang trọng, mềm mại, kiểu dệt 2.050gm2 cao cấp, thảm sàn với logo
Range Rover có khả năng chống thấm nước để bảo vệ khoang hành lý.

Gói Pet Pack với thảm
Bao gồm vách ngăn khoang hành lý loại cao và thảm sàn khoang hành lý
bằng cao su.
Gói Pet Pack với khay
Bao gồm vách ngăn khoang hành lý loại cao và khay đựng hành lý
loại cứng.

Ngăn đựng cốc có tính năng sạc điện thoại không dây
Được thiết kế tận dụng không gian của ngăn đựng cốc ở khu vực điều
khiển trung tâm dùng để sạc điện thoại bằng công nghệ không dây. Khi
sạc, sẽ có một đèn LED bật sáng báo hiệu và tự động tắt khi pin sạc đầy.
Phù hợp với các điện thoại bề rộng 72mm.

Tấm ốp Click and Go-Base
Click and Go là hệ thống đa chức năng dành cho hành khách ở hàng ghế
sau, được gắn vào phía sau hàng ghế trước. Tấm ốp Click and Go Base cố
định giữa hai thanh đỡ gối tựa đầu và khi gắn thêm các móc treo khác vào
sẽ đựng được máy tính bảng có thể điều chỉnh nhiều góc độ, hoặc dùng
để treo túi xách, áo sơ mi hoặc áo khoác. Mỗi bộ móc treo được cung cấp
riêng rẽ. Tấm ốp có thể được tháo rời khi không cần sử dụng.
Click and Hang
Là một móc treo giúp giữ áo sơ mi hoặc áo khoác không bị nhăn trong
suốt chuyến đi.
Click and Hook, Click and Play- Dành cho iPad® 2-4

Click and Play - Dành cho iPad® Air

Air Click and Play - Dành cho iPad® Mini

Dành cho Samsung 10.1"

Click and Work
Là một bàn gập, mang lại cho người hành khách phía sau một mặt phẳng
phù hợp để làm việc. Trên bàn còn có một hộc đựng cốc và có thể điều
chỉnh được chiều cao, độ nghiêng cho phù hợp.

Ghế ngồi đặt trong khoang hành lý làm bằng da màu đen Ebony
Ghế ngồi được làm bằng da Windsor cao cấp với khung nhôm chắc chắn.
Được cất trong khoang hành lý, các ghế này có thể nhanh chóng được
dựng lên cho hai người lớn ngồi thoải mái khi xe dừng hẳn và phần sau
xe được hạ xuống thấp. Ghế ngồi được đựng trong túi cao cấp có lớp
lót mềm mại, có thể trải ra thành một lớp bảo vệ giúp quần áo của người
ngồi không tiếp xúc với sàn khoang hành lý.

CHỌN PHỤ KIỆN LAND ROVER
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CHI TIẾT KỸ THUẬT

Chiều ngang 2.073mm khi gập gương chiếu hậu
Chiều ngang 2.220mm khi mở gương chiếu hậu

KÍCH THƯỚC VÀ HIỆU SUẤT
Chiều cao tiêu chuẩn

Chiều dài sau hàng ghế thứ hai 1.050 mm
(1.150mm sau khi trượt lên và gập ghế lại)

Bao gồm khung hành lý 1.780mm
Bao gồm ăng-ten trần 1.803mm*
Khi mở cửa sổ trời 1.817mm
Khi sử dụng chức năng hạ hệ thống treo các
chỉ số trên sẽ giảm đi 50mm

Chiều cao
1.803mm

Không gian phía trên

Không gian phía trên khoang trước với cửa
sổ trời 984mm
Không gian phía trên khoang sau 991 mm
Chiều rộng
khoang hành
lý (tối đa)
1.285mm

Không gian duỗi chân

Vệt bánh trước 1.693mm

Vệt bánh sau 1.686mm

Không gian duỗi chân tối đa phía trước
1.073mm
Không gian duỗi chân tối đa phía sau 939mm

Thể tích khoang hành lý**

Chiều dài sau hàng ghế
trước 1.868mm

Chiều dài tổng 4.879mm

Ghế sau dựng thẳng
Chiều cao 837mm, Chiều rộng 1.285mm
Thể tích khoang hành lý 780 lít
Chiều rộng khoang giữa hai trục 1.120mm
Chiều dài sàn 1.050mm-1.150mm
Ghế sau dịch lên phía trước
Chiều cao 837mm, Chiều rộng 1.285mm
Thể tích khoang hành lý 1.686 lít
Chiều rộng khoang giữa hai trục 1.120mm
Chiều dài sàn 1.868mm

Độ cao vượt chướng ngại vật

Khoảng sáng gầm xe off-road 278mm*
Khoảng sáng gầm xe tiêu chuẩn 213mm

Khoảng sáng gầm xe
Off-road (SVR)*
Tiêu chuẩn (SVR)

A
Góc tiếp cận
33,0° (30,0°)
24,3° (20,6°)

B
Góc dốc
27,2° (27,0°)
19,4° (19,2°)

Bán kính quay đầu

Từ lề trái đến lề phải 12,4m
Từ tường đến tường 12,5m
Số vòng đánh lái 2,7

Độ ngập sâu

Độ ngập sâu tối đa 850mm
(hệ thống treo khí nén điện tử)
800mm (hệ thống treo lò xo)

Chiều dài cơ sở 2.923mm
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*Chỉ có trên hệ thống treo khí nén điện tử. **Thể tích khoang hành lý trên phiên bản P400e sẽ giảm, vui lòng xem trang 45 để biết thêm chi tiết.
Lưu ý: Các thông số có thể sẽ thay đổi trên phiên bản SVR và PHEV.

C
Góc thoát
31,0° (27,3°)
24,9° (22,6°)

Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật Range Rover Sport của bạn tại landrover.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ HIỆU SUẤT
ĐỘNG CƠ
XĂNG PHEV

ĐỘNG CƠ DẦU

ĐỘNG CƠ XĂNG

THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ

SD4

TDV6

SDV6

SDV8

P400e

Si4

Công suất (PS)

240

258

306

339

404

300

340

V6 SIÊU NẠP
380

525

V8 SIÊU NẠP
575

Đường kính (mm)

83

84

84

84

83

83

84,5

84,5

92,5

92,5

Hành trình piston (mm)

92,4

90

90

98,5

92

92

89

89

93

93

Tỉ lệ nén (:1)

15,5

16,1

16,1

16,1

9,5

9,5

10,5

10,5

9,5

9,5

349

349

349

380

380

380

380

380

365

365

365

365

PHANH
Phanh trước
Đường kính phanh trước (mm)

Phanh đĩa có thông gió

Phanh sau
Đường kính phanh sau (mm)

380

349

Phanh đĩa có thông gió
325

325

325

365

Phanh đỗ

365

325

Tích hợp vào bộ kẹp phanh

TRỌNG LƯỢNG (KG)
Trọng lượng
Trọng lượng tải tối đa (5 chỗ/ 5 + 2 chỗ)
Trọng lượng tải tối đa trên mỗi trục (trước)
Trọng lượng tải tối đa trên mỗi trục (sau) (5 chỗ/ 5 + 2 chỗ)

2.111

2.134

2.178

2.443

2.471

2.083

2.195

2.195

2.323

2.310

2.950 / 3.045

3.000 / 3.150

3.050 / 3.200

3.200

3.200

2.900 / 3.000

3.000 / 3.130

3.000 / 3.130

3.100 / 3.250

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.775 / 1.775

1.775 / 1.900

1.775 / 1.900

1.775

1.900

1.775 / 1.775

1.775 / 1.900

1.775 / 1.900

1.775 / 1.900

1.700

KÉO (KG)
Kéo không hãm
Lực kéo tối đa (5 chỗ/ 5 + 2 chỗ)
Điểm khớp nối tối đa/Trọng lượng mũi (5 chỗ/ 5 + 2 chỗ)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

3.500 / 3.000

3.500

3.500

3.500

2.500

3.000

3.500

3.500

3.500

3.000

150/120

150

150

150

100

120

150

150

150

120

6.450 / 6.045

6.500 / 6.650

6.550 / 6.700

6.700

5.700

5.900 / 6.000

6.500 / 6.630

6.500 / 6.630

6.500 / 6.750

6.000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vận tốc tối đa km/h

207

209

209 / 225*

209 / 225*

220

201

209

209

225 / 250*

283

Tăng tốc (giây) 0-100 km/h

8,3

7,7

7,3

6,9

6,7

7,3

7,2

7,1

5,3

4,5

Dung tích bình nhiên liệu- có thể sử dụng (Lít)

74

86

86

86

90

104

104

104

104

104

172 / 164**

182

185

219

64

211 / 214

243

243

294

294

4

4

4

4

–

–

–

–

–

–

Trọng lượng xe và rờ-mooc (5 chỗ/ 5 + 2 chỗ)
TẢI TRẦN (KG)
Tải trần tối đa (bao gồm khung chở hành lý)
HIỆU SUẤT VÀ MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU

Khí thải CO2 tổng hợp (g/km)
Bộ lọc dầu (DPF)

4 Trang bị tiêu chuẩn – Không có sẵn.

*Chỉ có trên các phiên bản 5 chỗ với Gói Dynamic. **Với mâm 20".

Các thông số đã được Liên minh Châu Âu thông qua. Chỉ dùng vào mục đích so sánh. Có thể khác so với số liệu thực tế. Mức cảnh báo nhiên liệu là 9 lít.
Thể tích khoang hành lý sẽ giảm trên phiên bản P400e, vui lòng xem trang 45 để biết thêm chi tiết.

CHI TIẾT KỸ THUẬT
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THẾ GIỚI CỦA LAND ROVER
Chiếc Land Rover của bạn được thiết kế và chế tác giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn
vẹn hơn. Chiếc xe có thể đưa bạn đến những nơi mà không có bất kỳ mẫu xe nào khác
có thể đến được và với phong cách mà không dòng xe nào có thể sánh bằng. Để khắc
hoạ trọn vẹn phong cách sống của Land Rover, chúng tôi đã tập hợp các chuyến đi,
các ấn phẩm và phụ kiện Land Rover. Có cả một thế giới để bạn khám phá. Hãy bước
ra và tận hưởng.

CÁC HÀNH TRÌNH LÁI XE KHÁM PHÁ
Từ sự phấn khích cực độ khi lái trên băng ở Bắc Cực cho đến cảm giác hứng khởi trên
những đồi cát ở Namibia, các chuyến lái xe khám phá đem đến cho bạn những trải
nghiệm độc nhất vô nhị, giúp bạn cảm nhận sống động tinh thần và cảm xúc trên từng
chiếc Land Rover.
Tìm kiếm ‘Land Rover Adventure Travel’ để biết thêm chi tiết.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LÁI THỬ
Được tự tay cầm lái những mẫu Land Rover mới nhất dưới sự hướng dẫn của các huấn
luyện viên chuyên nghiệp. Từ các chương trình Lái xe sơ cấp cho đến chương trình
Một ngày trải nghiệm, hàng loạt các lựa chọn dành cho bạn tại hệ thống Trung tâm trải
nghiệm của chúng tôi ở khắp thế giới.
Tìm kiếm ‘Land Rover Experience’ để biết thêm chi tiết.

THAM QUAN NHÀ MÁY
Chuyến tham quan nhà máy là cơ hội độc đáo đưa bạn vào nhà máy sản xuất hiện đại nơi sản sinh ra các dòng xe Land Rover mới nhất. Bạn có thể tận mắt chứng kiến sự
phối hợp nhịp nhàng giữa trình độ thủ công bậc thầy và các rô-bốt công nghệ cao ở
nhà máy tại Halewood hoặc Solihull.
Tìm kiếm ‘Land Rover Behind the Scenes’ để biết thêm chi tiết.
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CÁC ĐỐI TÁC THƯƠNG HIỆU
Trung thực, can đảm, tự hào, tự tin và có năng lực là những giá trị mà Land Rover chia
sẻ với các đối tác. Dù là Hiệp hội chữ thập đỏ (International Federation of Red Cross)
và Trăng lưỡi liềm đỏ (Red Crescent Societies - IFRC), Đội đua Land Rover Ben Ainslie
hoặc hãng Virgin Galactic, mỗi tổ chức đều được vận hành bởi những con người kiệt
xuất, sẵn sàng đối mặt với các thử thách và nỗ lực hết mình vượt qua giới hạn cá nhân.
Tìm kiếm ‘Land Rover Partnership’ để biết thêm chi tiết.

TẠP CHÍ LAND ROVER ONELIFE
Là chủ nhân của Land Rover, bạn sẽ được gửi tặng Tạp chí Onelife một năm hai lần
trong suốt ba năm. Tạp chí danh giá này tập hợp các ý kiến của chuyên gia trong
ngành, các hình ảnh bắt mắt và bài viết của các nhà báo uy tín. Tạp chí Onelife dẫn
dắt bạn vào những cuộc trải nghiệm độc đáo và những chuyến phiêu lưu phấn khích,
đồng thời cập nhật cho bạn những công nghệ mới, các thiết kế và các phong cách
sống hiện đại.
Tìm kiếm ‘Land Rover Featured Article’ để biết thêm chi tiết.

ĐỐI TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN
Từ năm 1954, Land Rover đã hỗ trợ Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, giúp đỡ
được 150 triệu người ở 189 quốc gia.
Tìm kiếm ‘Land Rover Responsibility’ để biết thêm chi tiết.

BỘ SƯU TẬP LAND ROVER
Bộ sưu tập mới nhất gồm các mẫu quần áo và vật dụng bằng da được chế tác với
trình độ thiết kế và sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết tương tự như trên các mẫu xe
Land Rover. Chúng tôi còn có một bộ sưu tập tôn vinh các di sản của Land Rover và
những phụ kiện, tặng phẩm lấy cảm hứng từ những chuyến đi khám phá chinh phục.
Tìm kiếm ‘Land Rover collection’ hoặc liên hệ với Nhà bán lẻ Land Rover chính hãng
để có thêm thông tin chi tiết.

THẾ GIỚI CỦA LAND ROVER
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AN TÂM KHI SỬ DỤNG
DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Khi đưa Land Rover của bạn đến đại lý, chúng tôi sử dụng các thiết bị chẩn đoán tiên tiến nhất để
kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống cơ và điện tử trên xe của bạn. Các kỹ thuật viên nhiều kinh
nghiệm sẽ sử dụng các thiết bị đặc biệt được thiết kế chuyên dụng cho riêng dòng xe của bạn, cũng
như phụ tùng phụ kiện chính hãng Land Rover. Bên cạnh Dịch vụ cứu hộ trên đường, chúng tôi có
nhiều gói dịch vụ cho bạn lựa chọn, đem lại cho bạn sự an tâm tuyệt đối trong quá trình sử dụng.

LƯU Ý: Jaguar Land Rover Limited không ngừng tìm kiếm các phương pháp cải thiện các đặc
tính kỹ thuật, thiết kế và sản xuất các mẫu xe của mình và những thay đổi này vẫn diễn ra liên tục.
Dù chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra thông tin cập nhật nhất, tập tài liệu này không nên được xem là tài
liệu hướng dẫn kỹ thuật tuyệt đối hay là một phần của các gói ưu đãi bán hàng của bất kỳ mẫu xe
nào. Các nhà phân phối hay bán lẻ không phải là đại diện của Jaguar Land Rover Limited dưới bất
cứ hình thức nào dù trực tiếp hay gián tiếp.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Nhà bán lẻ Land Rover gần nhất hoặc tìm kiếm
‘Land Rover Ownership’.

Do hạn chế của quá trình in ấn, màu sắc trong các ấn phẩm quảng cáo có thể sẽ khác so với màu
sắc thực tế của xe. Công ty có quyền bảo lưu, thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ màu sắc nào mà không
cần thông báo trước. Các màu sắc sẽ khác nhau tùy theo thị trường. Xin vui lòng tham khảo thông
tin chi tiết về màu sắc và thông số kỹ thuật với Nhà bán lẻ Land Rover chính hãng. Các nhà phân
phối và nhà bán lẻ không phải là đại diện của Jaguar Land Rover Limited và hoàn toàn không có
quyền ràng buộc Jaguar Land Rover Limited với bất kỳ trách nhiệm nào dù trực tiếp hay gián tiếp.

DỊCH VỤ CỨU HỘ TRÊN ĐƯỜNG LAND ROVER

Xe hiển thị là phiên bản Autobiography với Gói Dynamic và Gói màu sáng với màu trắng
Fuji White và các tính năng tuỳ chọn thích hợp (Tuỳ theo thị trường).

Sản phẩm dầu nhớt Castrol EDGE Professional được LandRover đặc biệt khuyên dùng.

Đội cứu hộ Land Rover hỗ trợ bạn trong những tình huống khẩn cấp khi xe bị chết máy hoặc gặp tai
nạn cho đến những sự cố nhỏ như nổ lốp. Dù bạn đang gặp sự cố ở đâu, trong những tình huống
nào, bạn hoàn toàn có thể tin cậy vào đội cứu hộ của chúng tôi.
Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo các Điều khoản bảo hành, hoặc liên hệ với các
Trung tâm dịch vụ chính hãng của Land Rover hoặc tìm kiếm ‘Land Rover Roadside Assistance’.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH LAND ROVER
Sở hữu một chiếc Land Rover chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng, điều này không khó như bạn tưởng.
Chúng tôi có những giải pháp giúp bạn sở hữu Land Rover hoàn toàn mới hay đã qua sử dụng, dù
cho cá nhân hay cho công ty.
Vui lòng tham khảo Nhà bán lẻ Land Rover chính hãng hoặc tìm ‘Land Rover Finance’ để tìm
hiểu thêm.

ĐỘI XE VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Land Rover cam kết là đối tác sản xuất xe cao cấp cho các đội xe và khách hàng doanh nghiệp
thông qua việc cung cấp đa dạng các dòng xe với dịch vụ chăm sóc khách hàng ưu việt.
Khác biệt, hiệu suất cao và cực kỳ linh hoạt, tất cả các xe của Land Rover có chi phí sở hữu hợp lý
nhờ vào giá trị xe được giữ tốt khi bán lại, chi phí dịch vụ, bảo dưỡng và sửa chữa cạnh tranh và
lượng tiêu thụ nhiên liệu cũng như khí thải cực thấp.
Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ hậu mãi lấy khách hàng là trọng tâm, đảm bảo mỗi chiếc xe
Land Rover khi vận hành trên đường đều trong tình trạng tốt nhất bằng những cách tiết kiệm và
thuận tiện nhất cho doanh nghiệp.
Tìm ‘Land Rover Fleet and Business’ để có thêm chi tiết.
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