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Samenvatting Precies 69 jaar geleden, op de AutoRAI in Amsterdam, werd een
legende geboren: de eerste Land Rover. Op 30 april 2018 viert deze
iconische 4x4 dus zijn 70-jarige bestaan. Land Rover blikt vooruit op
dit bijzondere moment met de presentatie van het stijlvolle boek Icon,
de ultieme, officiële geschiedenis van de Land Rover Series en
Defender. Het boek is nu al online te reserveren en vanaf juli
verkrijgbaar.

Details Het zorgvuldig geproduceerde boekwerk wordt uitgegeven met een harde
cover en is een tijdreis langs alle legendarische expedities, reddingsoperaties
en avonturen die met deze indrukwekkende auto’s zijn ondernomen. En
natuurlijk langs alle mensen die de auto mogelijk hebben gemaakt.

Land Rover heeft zorgvuldig foto’s uit zijn uitgebreide archieven geselecteerd
om de rijke geschiedenis van misschien wel de meest herkenbare 4x4 ter
wereld te illustreren. Ook interviewde Land Rover de mensen achter de auto’s:
van productiemedewerkers tot belangrijke klanten en managers. De mensen
verantwoordelijk voor de volgende generatie Defender – Chief Design Officer
Gerry McGovern en Executive Director en Product Engineering Nick Rogers –
delen eveneens hun gedachten over waarom de Series en de Defender zo
speciaal zijn.

Beroemdheden
In de afgelopen 69 jaar waren de Series- en Defender-modellen populair
onder politici, beroemdheden en leden van koninklijke families. Daarom delen
ook beroemdheden hun ervaringen in het boek. Het voorwoord is geschreven
door de beroemde Land Rover-klant en The Grand Tour-presentator Richard
Hammond. Avonturier Bear Grylls en modelegende Ralph Lauren zijn slechts
een paar van de beroemde namen die op de pagina’s te vinden zijn.

Het boek Icon telt in tien hoofdstukken en meer dan tweehonderd pagina’s en
beschrijft de essentie van de Series- en Defender-modellen. Niet alleen aan
de hand van de auto’s zelf, maar ook van de mensen die in de afgelopen 69
jaar de auto’s hebben gekoesterd, erin hebben gereden en erop hebben
vertrouwd.
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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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