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• Celebridades internacionais, líderes empresariais, estrelas do desporto e 

membros da realeza puderam ver pela primeira vez o novo Range Rover.                                     

• O Range Rover é o SUV mais versátil e luxuoso do mundo.  

• Pesa menos 420 kg que o modelo anterior, Pmelhorando o consumo e 

reduzindo as emissões de CO2. Foi também anunciado o plano de 

desenvolvimento de uma versão híbrida. 

• O fundador e vocalista dos “Dire Straits” surpreendeu com um concerto 

exclusivo. 

• Entre os convidados destacam-se o vocalista dos “Duran Duran”, Simon Le 

Bon e a sua esposa Yasmin, o designer Julien MacDonald e o fotógrafo 

Richard Young, entre outros. 

 
 

Foi esta noite, no espetacular cenário do Royal Ballet School no Parque de 

Richmond, que a Land Rover apresentou pela primeira vez o novo Range Rover, a 

quarta geração do SUV mais luxuoso e versátil do mundo.  

 

Perante um público internacional, entre os quais grandes empresários e caras 

conhecidas do cinema, televisão e desporto, foram apresentadas, em primeira-mão, 

as novidades de um dos veículos mais emblemáticos do mundo. Os convidados, 

desde medalhados olímpicos a membros da realeza, e até proprietários e 

apaixonados por este modelo desde as suas primeiras versões, seguiram com 

entusiasmo a apresentação do novo Range Rover.  

 



 

 

Com o Royal Ballet School "a transbordar", o novo Range Rover foi apresentado de 

uma forma espetacular e demonstrou as suas infinitas possibilidades. Introduziu-se 

e movimentou-se com destreza numa grande piscina, com mais de um metro de 

profundidade, e subiu com facilidade um terraplano rochoso antes de parar em 

frente ao "White Lodg", a Residência Oficial e sede do Royal Ballet School.  

 

Este grande evento foi fechado a “chave de ouro” com um concerto de Mark 

Knopfler, o vocalista e fundador dos “Dire Straits”. Com as mais emblemáticas 

canções, que incluem os clássicos "Sultans of Swing" e "Money for Nothing", o chão 

tremeu em Richmond Park. Apresentador Ben Shephard e a designer Amanda 

Wakely, entre outros, continuaram em festa toda a noite. 

 

O novo Range Rover reinventou-se para proporcionar o máximo luxo num SUV. É o 

primeiro SUV do mundo a utilizar uma revolucionária e ultraligeira carroçaria 

monobloco produzida integralmente em alumínio, cerca de 20% mais leve que o 

modelo anterior em aço. Isto vem permitir um redução de até 420 kg no peso total 

do veículo. 

 

Graças à estrutura de carroçaria mais leve, é também possível uma redução 

impressionante de até 22 por cento no consumo de combustível e emissões de 

CO2, conseguindo valores de 196g/km. 

 

A Land Rover anunciou ainda os planos de desenvolvimento de um Range Rover 

híbrido, o SUV híbrido mais versátil do mundo. O motor diesel híbrido altamente 

eficiente de última geração, cuja produção está prevista para finais de 2013, 

pressupõe uma renovação importante nas credenciais de sustentabilidade do Range 

Rover e reduzirá as emissões de CO2 para menos de 169g/km.  

 

John Edwards, Land Rover Global Brand Diretor, afirmou “O Range Rover é um 

ícone britânico e este novo modelo, dado a conhecer aqui esta noite, será o ponto 

de referência para os futuros SUV de luxo. É mais silencioso, suave e leve que 

qualquer outro veículo na sua classe”. 

 

Edwards acrescenta que “como a Royal Ballet School, a Land Rover é a quinta 

essência britânica e foi uma referência durante todos estes anos em termos de 



performance e potência. Quisemos lançar o novo Range Rover no Reino Unido e o 

‘White Lodge’ foi o lugar perfeito”. 

 

A lista de pedidos do novo Range Rover está oficialmente aberta, com os preços em 

Portugal a variar entre os 119.542 €, para o Range Rover 3.0 TDV6, e os 181.675€ 

na versão 5.0 V8 Autobiography. 

 

Concebido e desenhado nos centros de desenvolvimento da Land Rover no Reino 

Unido, o novo Range Rover será exportado para mais de 170 mercados. Foram 

investidas de mais de 370 milhões de libras nas novas instalações de produção de 

Solihull, Reino Unido, para criar este novo veículo de alumínio de inspiração 

aeroespacial. Esta é a maior fábrica do mundo na sua categoria. 

 

Mais informações e fotografias do evento em www.media.landrover.com  
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