
Abonnement op Jaguar of Land Rover voor
kilometervreters
Carpe is een nieuw, all-inclusive auto-abonnement dat klanten zorgeloos toegang

biedt tot gloednieuwe Jaguars en Land Rovers.

Deze abonnementsdienst van InMotion is gericht op inwoners van het Verenigd Koninkrijk die

veel kilometers maken en veel tijd in de auto doorbrengen. Gegadigden kunnen zich meteen

abonneren en de komende twaalf maanden in een gloednieuwe Jaguar of Land Rover rijden

zonder aanbetaling. Carpe biedt abonnees de mogelijkheid om elk jaar een nieuwe auto uit te

kiezen die ook volledig naar wens van de klant kan worden uitgerust. De auto, de

afleveringskosten, het onderhoud, de verzekering en hulp bij onverhoopte pech onderweg zijn

allemaal inbegrepen in het all-inclusive pakket zonder kilometerbeperking.

Sebastian Peck, Managing Director, InMotion Ventures, zegt: “We know there is appetite for

unlimited motoring packages and demand is growing rapidly for subscription services that

better meet individual needs. For people who love driving premium vehicles but are tired of

inflexible contracts, a subscription to Carpe is the solution. We aim to give our customers as

much flexibility, freedom and choice as we can. We are excited to see Carpe come to market”.



Carpe wil op basis van feedback van zijn abonnees het aanbod van gepersonaliseerde diensten

verder uitbreiden in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie is te vinden op

www.carpedrive.com.

Over InMotion

Bij InMotion wordt de toekomst van mobiliteit, vervoer en reizen opnieuw vormgegeven.

Ondersteund door Jaguar Land Rover investeert InMotion in en werkt het aan innovaties die de

manier waarop we ons verplaatsen veranderen. InMotions participatiemaatschappij investeert

in snelgroeiende bedrijven in de mobiliteits-, transport-, reis- en digitale lifestylesectoren en

investeert wereldwijd in start-ups in elke ontwikkelingsfase.

InMotions mobiliteitsdienstenafdeling ontwikkelt innovatieve en premium oplossingen in de

mobiliteits-, transport- en reissectoren en werkt samen met Jaguar Land Rover.

Meer informatie over InMotion is te vinden in inmotionventures.com

https://www.inmotionventures.com/
http://www.carpedrive.com/
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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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