
LAND ROVER  
WINTERWIELENSETS



HET IS WINTER. HET IS GLAD. 
GEEN ZORGEN.
Stad, (snel)weg of offroad – winterweer kan overal voor gevaarlijke situaties zorgen.  
IJzel, sneeuw of zelfs natte wegen kunnen voor de bestuurder en auto uitdagende  
situaties veroorzaken. Juist onder die wisselende weersomstandigheden is het daarom 
belangrijk dat u volledig kunt vertrouwen op uw winterbanden.
100% Land Rover. 100% kwaliteit. Alle complete sets met originele velgen en winterbanden 
zijn speciaal ontwikkeld en uitgebreid getest. Om ervoor te kunnen zorgen dat u 
uw auto altijd zo goed mogelijk onder controle kunt houden, werken wij samen met 
toonaangevende bandenfabrikanten. Onze originele velgen met zorgvuldig ontwikkelde 
winterbanden overtuigen door indrukwekkend design, optimale grip en lange levensduur. 
Laat de winter maar komen.
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KLAAR VOOR DE WINTER
Zorg dat uw Land Rover klaar is voor het volgende avontuur – met onze Wintercheck. Zo 
bent u goed voorbereid op de lage temperaturen en extreme weersomstandigheden die 
in de winter kunnen voorkomen en rijdt u nog veiliger. Maak daarom snel een afspraak 
voor de Land Rover Wintercheck en laat alle belangrijke onderdelen en systemen van uw 
auto controleren op conditie en goede werking door ons serviceteam. Zo blijft uw rijplezier 
altijd gegarandeerd.

  Ruitenwissers/-sproeiers 
Controleren van ruitenwisserbladen en 
bijvullen met winter-ruitensproeiervloeistof
  Accu 
Controleren van laadtoestand
  Motorolie 
Controleren van olieniveau
  Koelsysteem 
Controleren van niveau en zo nodig 
bijvullen met antivries
  V-snaren en aandrijfriemen 
Controleren op conditie en spanning
  Remsysteem 
Controleren op juiste werking, 
controle van remblokken en -schijven, 
en controleren van conditie en peil 
remvloeistof

  Banden 
Banden controleren op profieldiepte 
en eventuele beschadigingen, en 
bandenspanning controleren en op juiste 
druk brengen
  Schokdempers 
Visuele inspectie
  Verlichting 
Controleren op goede werking 
van koplampen, achterlichten en 
richtingaanwijzers
  Voorruit 
Controleren op beschadigingen
  Carrosserie 
Visuele inspectie

DE LAND ROVER WINTERCHECK 
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WINTERBANDEN
Het loopvlak van een band is het enige contactpunt tussen uw auto en de weg. Daarom kunt u maar beter kiezen 
voor de allerbeste producten. Bij Land Rover‘s complete sets van winterbanden en velgen gebruiken wij uitsluitend 
winterbanden van topkwaliteit, die bij verschillende soorten tests uitstekend hebben gescoord.
Voorbeelden zijn de temperatuurbestendigheid tot -30° C, het rijgedrag op verschillende soorten ondergrond, en 
griptests bij verschillende dynamische rijomstandigheden en -manoeuvres.
Uiteraard zijn alle winterbanden ook individueel verkrijgbaar. Wij geven u graag een passende prijsopgave.

ORIGINELE LAND ROVER VELGEN
Om een ideale combinatie te realiseren, werden ook onze originele Land Rover velgen uitgebreid getest. 
Daarbij moesten ze berekend zijn op temperaturen tussen -40° en 80° C, en bestand zijn tegen een relatieve 
luchtvochtigheid van 100%. Om elke denkbare omgevingsbelasting te simuleren werden onze velgen vervolgens 
gedurende langere tijd blootgesteld aan een ware stortvloed van zout, vuil en stof.
En tot slot onderwierpen wij elke velg aan een botsproef – bij een snelheid van 40 km/h moeten onze velgen een 
botsing met een 150 mm hoge stoeprand doorstaan, zonder vervorming of verlies van sterkte.

Ongeacht of u op de weg rijdt of offroad, bij onverwachte hindernissen is het belangrijk dat u zo snel mogelijk tot 
stilstand komt en daarbij de volledige controle over de auto behoudt. Precies daarom bieden wij u optimaal op elkaar 
afgestemde sets van winterbanden en velgen. 
Ten opzichte van onze all-season-banden is de remweg bij 100 km/h op een met ijzel bedekte weg tot wel 13%* korter.
Wanneer uw Land Rover is uitgerust met de juiste combinatie van winterbanden en velgen, dan bent u zelfs bij 
(offroad-)avonturen in de sneeuw altijd elegant en veilig onderweg.

*Testresultaten gemeten met een Range Rover Evoque op met ijs en sneeuw bedekte ondergrond bij een snelheid van 100 km/h.

PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMD

U BEPAALT HET TEMPO
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RANGE ROVER  
EVOQUE 

98

*Niet voor D240, P250 & P300.
**Niet voor uitvoeringen die af-fabriek zijn uitgerust met 17” velgen. 
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie omtrent de beschikbaarheid voor uw Range Rover Evoque.
Prijzen per 21/09/2021 - exclusief milieubijdrage. Wijzigingen onder voorbehoud. Levering zolang de voorraad strekt.

18”  
‘STYLE 5075’

20”  
‘STYLE 5076’

Setnummer

L551-20-S**

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.475

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.995
17”  
‘STYLE 1005’

20”  
‘STYLE 5079’

Setnummer

L551-17-G*

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 1.731

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.095

Setnummer

L551-20-B**

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.806

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.395

Setnummer

L551-18-S**

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 1.897

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.295



RANGE ROVER  
VELAR 

*Niet voor MHEV, PHEV en SV.
**Niet voor SV. 
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie omtrent de beschikbaarheid voor uw Range Rover Velar.
Prijzen per 21/09/2021 - exclusief milieubijdrage. Wijzigingen onder voorbehoud. Levering zolang de voorraad strekt.

19”  
‘STYLE 5046’

20”  
‘STYLE 7014’

Setnummer

L560-20-S**

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.806

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.395
18”  
‘STYLE 1022’

21”  
‘STYLE 1033’

Setnummer

L560-18-S

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.145

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.595

Setnummer

L560-21-B*

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.971

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.595

Setnummer

L560-19-S*

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.475

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.995
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RANGE ROVER &  
RANGE ROVER SPORT

Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie omtrent de beschikbaarheid voor uw Range Rover / Range Rover Sport.
Prijzen per 21/09/2021 - exclusief milieubijdrage. Wijzigingen onder voorbehoud. Levering zolang de voorraad strekt.

21”  
‘STYLE 7001’

21”  
‘STYLE 9001’

Setnummer

L405/L494-21-B

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 3.550

Adviesprijs incl. BTW

€ 4.295
20”  
‘STYLE 1065’

Setnummer

L405/494-20-S

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.888

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.495

Setnummer

L405/494-21-S

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 3.302

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.995
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LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT

*Niet voor uitvoeringen die af-fabriek zijn uitgerust met 17” velgen. 
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie omtrent de beschikbaarheid voor uw Discovery Sport.
Prijzen per 21/09/2021 - exclusief milieubijdrage. Wijzigingen onder voorbehoud. Levering zolang de voorraad strekt.

20”  
‘STYLE 5011’

19”  
‘STYLE 1039’

Setnummer

L550-19-S*

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 1.979

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.395

Setnummer

L550-20-B*

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.393

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.895
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LAND ROVER  
DISCOVERY

Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie omtrent de beschikbaarheid voor uw Discovery.
Prijzen per 21/09/2021 - exclusief milieubijdrage. Wijzigingen onder voorbehoud. Levering zolang de voorraad strekt.

20”  
‘STYLE 5011’

20”  
‘STYLE 5011’

Setnummer

L462-20-S

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.723

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.295

Setnummer

L462-20-B

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.971

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.595



*Alleen voor uitvoeringen met 18” remmen. Niet voor PHEV.
**Niet voor uitvoeringen met 20” remmen. Niet voor PHEV.
Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie omtrent de beschikbaarheid voor uw Defender.
Prijzen per 21/09/2021 - exclusief milieubijdrage. Wijzigingen onder voorbehoud. Levering zolang de voorraad strekt.

19”  
‘STYLE 6010’

19”  
‘STYLE 6010’

Setnummer

L663-19-B**

Band

Continental

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.640

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.195
18”  
‘STYLE 5094’

20”  
‘STYLE 5098’

20”  
‘STYLE 5098’

Setnummer

L663-18-G*

Band

Michelin

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.475

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.995

Setnummer

L663-20-S

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 3.054

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.695

Setnummer

L663-20-B

Band

Pirelli

Adviesprijs excl. BTW

€ 3.136

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.795

Setnummer

L663-19-S**

Band

Continental

Adviesprijs excl. BTW

€ 2.558

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.095
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LAND ROVER  
DEFENDER



ORIGINEEL LAND ROVER
SNEEUWTRACTIESYSTEEM
Wanneer de winter zich van zijn slechtste kant laat zien, dan kunnen zelfs onze 
winterbanden en velgen hun grenzen bereiken. Om te zorgen dat u uw auto ook op 
spekglad ijs, diepe sneeuw en dikke natte sneeuw onder controle kunt houden, bevelen wij 
ons origineel Land Rover sneeuwtractiesysteem* aan.

Ontdek ons complete aanbod Land Rover accessoires op: accessories.landrover.com

2120 *Afhankelijk van het Land Rover model verkrijgbaar voor 17”-21” velgen.



In deze brochure genoemde bedragen zijn adviesprijzen, inclusief 21% BTW, zonder montage en zonder milieubijdrage. Wijzigingen en 
zetfouten voorbehouden. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. September 2021.
LET OP
Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto‘s, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve 
voortdurend wijzigingen plaats. Hoewel in deze brochure zo recent mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden gezien als een onfeilbare leidraad voor de huidige 
specificaties of beschikbaarheid. Details van specificaties en uitrusting kunnen variëren afhankelijk van lokale marktcondities en -eisen, en niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen. 
Auto‘s die in deze brochure worden getoond kunnen zijn uitgerust met opties en accessoires tegen meerprijs. De in deze brochure genoemde prijzen waren correct op het moment van 
verschijnen; uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie.
Afbeeldingen alleen bedoeld ter illustratie. Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten. Wij raden u aan bij uw dealer de originele kleurstalen en/of producten 
te bekijken.
Meer informatie over Land Rover accessoires vindt u op accessories.landrover.com

Jaguar Land Rover Nederland 
landrover.nl

Jaguar Land Rover Belux 
landrover.be
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