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Samenvatting Jaguar en Land Rover zijn 2017 daadkrachtig gestart. In de eerste drie
maanden van dit jaar werden er in Nederland 507 nieuwe Jaguars
verkocht – een stijging van 84% vergeleken met dezelfde periode in
2016.

Details De indrukwekkende verkoopstijging die Jaguar in de eerste drie maanden van
dit jaar heeft laten zien, is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de
komst van nieuwe modellen. De F-PACE is zijn eerste volledige verkoopjaar
gestart met ruim 200 registraties in de periode van januari tot en met maart
van dit jaar. Daarmee is de sportieve SUV nu het meest verkochte model van
Jaguar. Ook de nieuwe Jaguar XF is bijzonder goed ontvangen. Afgezet tegen
dezelfde periode in 2016 laten de verkoopstatistieken een ruime verdubbeling
zien (van 41 naar 103 afleveringen). De compacte Jaguar XE blijft met 161
afleveringen sterk scoren (2016: 181). In het eerste kwartaal had het merk
Jaguar in Nederland een marktaandeel van 0,42% tegen 0,28% in 2016. 

Land Rover: verkoopstijging met perspectief
Land Rover liet een verkoopplus van 2% zien in de eerste drie maanden van
2017. In totaal werden er 690 auto’s afgeleverd (januari-maart 2016: 678). De
Range Rover Evoque is het bestverkochte model, op de voet gevolgd door de
Land Rover Discovery Sport. Land Rover verwacht snel nog een extra impuls
voor de toch al goede cijfers: op 20 april start de levering van de nieuwe Land
Rover Discovery. Het marktaandeel van Land Rover over de eerste drie
maanden van dit jaar komt uit op 0,58% (2016: 0,69%).
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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



mailto:avantroo@jaguarlandrover.com
mailto:info@landrover.nl
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/documents/32786-Jaguar_en_LandRover_pb_sterke_start_van_2017-47bbe8.doc
http://landrovernederland.pr.co/
http://landrovernederland.pr.co/148346-jaguar-en-land-rover-sterke-start-van-2017


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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