
Range Rover Velar uitgeroepen tot mooiste
auto ter wereld
De Range Rover Velar is uitgeroepen tot de mooiste auto ter wereld. De SUV werd

vandaag bij de uitreiking van de World Car Awards 2018 op de New York

International Auto Show gelauwerd met de prijs ‘World Car Design of the Year’.

Prof. Dr Ralf Speth, Jaguar Land Rover CEO: “The Range Rover Velar is an

outstanding, superior SUV. Compelling modernity, eye-catching design, innovative Touch Pro

Duo infotainment technology and a clear focus on sustainability – what a combination. This

product speaks for itself. F-TYPE, Evoque, F-PACE and now the Range Rover Velar wins the

World Car of the Year design award. This means a lot to us. I feel very honoured and I want to

thank all jury members for their trust and support in encouraging the Land Rover team to

continue on their unique path. I also want to thank our Velar team for their passion and

commitment, for going the extra mile to move boundaries for extraordinary solutions.”

Welhaast perfecte proporties



De Range Rover Velar biedt een unieke combinatie van excellent design en technische

integriteit en voegt nog meer glamour en elegantie toe aan de Range Rover-familie. Het

opvallende ontwerp wordt gekenmerkt door welhaast perfecte proporties en een fraai silhouet.

De slanke Matrix Laser-LED-koplampen, verzonken deurgrepen en naadloos afgewerkte Touch

Pro Duo infotainmentsysteem zijn kenmerken van de ontwerpfilosofie van Range Rover.

 

Gerry McGovern, Chief Design Officer bij Land Rover: “The continued evolution of our

design philosophy is driven by a relentless focus on creating highly desirable vehicles our

customers will love for life. The Range Rover Velar brings a new dimension of modernity to

the Range Rover family with an abundance of innovative technologies, all making this vehicle

a joy to drive and be driven in. We’re honoured that the jury recognised the tireless

endeavours of our designers and engineers in delivering a vehicle with compelling design,

tailored technology and relevant innovation which come together to create a vehicle of instant

desirability.”

 

Internationale jury

De Range Rover Velar hield de Volvo XC60 en Lexus LC 500 achter zich bij de verkiezing van

‘World Car Design of the Year’. De winnaar werd gekozen door de internationale jury van 82

invloedrijke automobilisten uit 24 landen. De overwinning van de Velar volgt na de dubbele

overwinning van de F-PACE in 2017, de spraakmakende SUV van Land Rovers concerngenoot

Jaguar.

Royaal aanbod

De Velar is vernoemd naar de codenaam van de originele Range Rover uit de jaren zestig. Het

model is te koop sinds 2017 en gepositioneerd tussen de Range Rover Evoque en Range Rover

Sport. De luxueuze SUV is leverbaar met keuze uit zes motorvarianten, variërend van vier- en

zescilinder benzine- en dieselversies met vermogens oplopend van 132 kW (180 pk) tot 279

(380 pk). De Nederlandse prijzen beginnen bij € 74.200,-.
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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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