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Samenvatting De Land Rover-fabriek in het Britse Halewood heeft een nieuwe
mijlpaal bereikt met de productie van de 600.000ste Range Rover
Evoque. Dat wordt gevierd met een speciale Landmark-uitvoering die
zich onderscheid met een extra sportieve uitstraling en contrasterende
designdetails.

Details De Range Rover Evoque Landmark valt op door zijn sportieve bodykit en grijze
exterieurdetails. Zo is het panoramische dak uitgevoerd in Carpathian Grey en
de 19-inch lichtmetalen wielen in Gloss Dark Grey. De belettering op de
achterklep, de grille en de luchtopeningen bij de motorkap en voorschermen
zijn gespoten in contrasterend Graphite Atlas. De grijze accenten komen ook
terug in het interieur, zoals delen van de middenconsole in gepolijst satijn. De
Ebony lederen stoelen met geperforeerd middendeel zijn voorzien van fraai
stikwerk in Light Lunar.

InControl Touch Pro
De Evoque Landmark is ook voorzien van het omvangrijke InControl Touch
Pro systeem met 10-inch beeldscherm, 4G Wi-Fi hotspot en handige apps
zoals Spotify. Met de Remote Premium-app voor de smartphone en
smartwatch kunnen gebruikers op afstand het brandstofniveau controleren, de
locatie van het voertuig opvragen, de portieren vergrendelen en zelfs het
interieur verwarmen of koelen. Voor een nog betere infotainmentervaring
kunnen klanten kiezen voor Touch Pro Services met real-time
verkeersinformatie, navigatie met satellietweergave en beelden op
straatniveau en aanvullende ‘live apps’ voor bijvoorbeeld nieuwsberichten, het
weerbericht en vluchtinformatie.

Onverminderd populair
Zes jaar na de marktintroductie is de Range Rover Evoque wereldwijd
onverminderd populair. Met 18.000 verkochte exemplaren was maart 2017
zelfs een recordmaand. In de fabriek in Halewood rolt om de 170 seconden
een nieuwe Evoque van de productieband, waarvan 80% geëxporteerd wordt
naar 130 landen. Voor de lokale markt wordt de Evoque ook in Brazilië en
China gebouwd.

Gerry McGovern, Chief Design Officer bij Land Rover: “What makes Evoque
so special is its relevance. The design remains modern and fresh. The
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Evoque is widely acknowledged to have brought a whole new youthful
generation of buyers into the Range Rover brand.. Its success was clear
from the start and gave us the confidence to break new ground, which you
can see with vehicles like the Evoque Convertible. This Landmark Special
Edition is a celebration of six years of success so far.”

De nieuwe Range Rover Evoque Landmark is binnenkort te bestellen bij uw
Land Rover dealer en de verwachte vanafprijs is € 66.150,- Er is al een Range
Rover Evoque vanaf € 45.570,-
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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.



powered by 

https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_landrovernederland
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/images/246443-19-Land-Rover-pb-vert-Range-Rover-Evoque-8d3716-large-1493999462.jpg
http://www.landrover.nl/ourplanet
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/38725/documents/33081-Land-Rover-viert-productiemijlpaal-met-speciale-Range-Rover-Evoque-Landmark-03c436.doc

