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Samenvatting Op 20 april aanstaande introduceert Land Rover de nieuwe Discovery in
de Nederlandse showrooms. Op dat moment zullen ook de allereerste
auto’s aan klanten worden uitgeleverd. Tom Waes mag als Land Rover
ambassadeur een van de eerste nieuwe Land Rover Discovery’s in
ontvangst nemen.

Details Op 20 april aanstaande introduceert Land Rover de nieuwe Discovery in
de Nederlandse showrooms. Op dat moment zullen ook de allereerste
auto’s aan klanten worden uitgeleverd. Tom Waes mag als Land Rover
ambassadeur een van de eerste nieuwe Land Rover Discovery’s in
ontvangst nemen.

Tom Waes, bekend van het TV-programma Reizen Waes (vrijdagavond,
NPO3) en ambassadeur van Land Rover ontdekte de nieuwe Discovery en
was direct verkocht.

De nieuwe Land Rover Discovery is een grote SUV met drie zitrijen en zeven
zitplaatsen, die zijn gelijke niet kent op het gebied van capaciteiten en
functionaliteit. Deze vijfde generatie van de Discovery blijft trouw aan het Land
Rover-DNA en belichaamt als geen ander de 'Go Above and Beyond'-filosofie
van Land Rover. Hij koppelt Britse verleidingskracht aan een onweerstaanbare
drang naar avontuur, een eigenschap die ook Tom Waes kenmerkt.

Marc Bienemann, Managing Director Jaguar Land Rover Benelux zegt: “We
hadden ons bij Land Rover geen betere ambassadeur kunnen wensen; Tom
Waes roept bij iedereen de associatie met reizen en avontuur op en is dan ook
een perfecte match met de nieuwe Land Rover Discovery.”
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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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