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Land Rover klaar voor de stad met nieuwe
Discovery Metropolitan Edition
De Land Rover Discovery is nu nog aantrekkelijker dankzij de introductie van een

nieuwe, speciale editie. De Metropolitan Edition is uitgerust met extra technologie

om het comfort en gemak van de zevenzits familie-SUV verder te optimaliseren.

De Metropolitan Edition is de nieuwe topversie in de line-up van de Land Rover Discovery en

voorzien van diverse upgrades voor zowel het exterieur als de standaarduitrusting. Deze

uitvoering is leverbaar met keuze uit twee geëlektrificeerde aandrijflijnen met 48V MHEV-

technologie: de krachtige P360 Ingenium benzinemotor en de efficiënte D300 Ingenium

dieselmotor die voldoet aan de emissienorm Euro 6d-Final.

 

⏲
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Finbar McFall, Land Rover Brand Director, zegt: “The introduction of the Metropolitan

Edition brings a new level of premium appeal to the Land Rover Discovery. The special

edition model represents the flagship of the line-up and builds on the appeal of the R-Dynamic

specification with exterior design enhancements and a suite of convenience-boosting

technologies.”

 

Metropolitan Edition

De Metropolitan Edition is gebaseerd op de R-Dynamic HSE-uitvoering, terwijl accenten in de

grille en de belettering van de typeaanduiding zijn uitgevoerd in Bright Atlas. Verder wordt deze

topversie gekenmerkt door de bumperaccenten in Hakuba Silver, de 22-inch Diamond Turred

lichtmetalen wielen met Gloss Grey accenten, zwarte Land Rover remklauwen, Privacy Glass en

een glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór. Klanten kunnen ook rekenen op een

Head-Up Display, verwarmbaar stuurwiel, draadloze oplader voor smartphones, gekoeld

compartiment voorin en climate controle met vier zones. Het interieur is afgewerkt met

accenten in Titanium Mesh.

 

Andere updates in de line-up van de Land Rover Discovery zijn te vinden bij de R-Dynamic-

uitvoering, die nu standaard is uitgevoerd met een contrasterend dak in hoogglans zwart. De

Discovery is ook leverbaar met het geavanceerde Cabin Air Purification met PM2.5

luchtfiltering*. Dit door Land Rover ontwikkelde systeem houdt de luchtkwaliteit in het

interieur in de gaten en filtert schadelijke deeltjes uit de lucht voor een gezondere

interieuromgeving.

 

De nieuwe Land Rover Discovery Metropolitan Edition is nu te bestellen voor prijzen vanaf €

140.219. Stel hem samen via https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/engine/_/nl_nl/l462.

 

Discovery Commercial

Alle uitvoeringen van de Discovery zijn ook beschikbaar als Commercial op grijs kenteken. Deze

bedrijfswagenversie is volledig afgestemd op de Nederlandse wetgeving en biedt een zeer

royale, volledig van het interieur gescheiden laadruimte. De Discovery Commercial is

beschikbaar vanaf € 57.970 (excl. BTW, BPM en afleveringskosten).

 

https://buildyour.landrover.nl/lr2/r/engine/_/nl_nl/l462


Het meest veelzijdige Land Rover model is beschikbaar als Discovery en als Discovery R-

Dynamic, beide met toonaangevende Ingenium 3.0-liter zescilinder-in-lijn diesel- en

benzinemotoren met MHEV-technologie. De D250 en D300 turbodiesels ontwikkelen

respectievelijk 183 kW (249 pk) en 221 kW (300 pk). De P360 turbobenzinemotor met

elektrische supercharger ontwikkelt 265 kW (360 pk). Alle uitvoeringen van de Discovery

hebben een geremd aanhangergewicht van 3.500 kg. Daarbij maakt Advanced Tow Assist het

achteruitrijden met een aanhanger extra eenvoudig. De Discovery is beschikbaar vanaf €

110.655.

 

*Alleen compatibel met Nanoe™-ionisatoren.
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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