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Land Rover Classic team bouwt one-off
Defender in Selfridges winkel

Beesd, 9 oktober 2018 – Een one-off Land Rover Defender maakte een

indrukwekkende entree bij Selfridges in Londen. De auto kwam via een raam op

de eerste verdieping het beroemde warenhuis binnen.

 

De unieke Selfridges Edition Defender Works V8 wordt het middelpunt van de nieuwe

herenmodeafdeling in Oxford Street. Maar eerst moeten de technici van Land Rover Classic

voor het oog van klanten de auto in elkaar zetten.

 

⏲



Om door het raam op de eerste verdieping te passen, demonteerde het team de Defender tot een

rollend chassis. Een team van technici bouwt de komende vier dagen de auto weer op. Wanneer

de Defender Works klaar is, komt hij onder een beschermende hoes te staan totdat de

herenmodeafdeling helemaal af is. Op 29 oktober vindt de onthulling plaats.

 

De Selfridges Edition Defender begon zijn leven als een normale Defender 110 Pick Up uit 2016.

Het team van Land Rover Classic veranderde de auto in een 110 Soft Top, compleet met een

unieke softtop in het kenmerkende Selfridges Yellow. De rest van de auto is gespoten in het

contrasterende Bronze Green. Een neerklapbare voorruit en halfhoge deuren maken de open

air-look helemaal af.

 

Jaguar Land Rover Classic Directeur, Tim Hannig zegt: “Our skilled engineers and

craftsmen can tailor vehicles to meet any request, from applying unique paintwork or interior

trim to delivering far-reaching mechanical enhancements. The Selfridges Edition shows what

can be achieved and we can’t wait to see it take pride of place in the famous department store.”

 

De Selfridges Edition krijgt dezelfde upgrades als de Defender Works V8 70th Edition, die

afgelopen januari zijn debuut maakte om het zeventigjarig bestaan van Land Rover te vieren.

Een V8 met 405 pk en 515 Nm, een ZF achttrapsautomaat en aangepast onderstel, maken het de

krachtigste en snelste Defender ooit gebouwd.

De Selfridges Edition krijgt vintage stoelen met chocoladekleur leer en ivoorkleurige stiksels.

Een Jaguar Land Classic Entertainment System met navigatie, DAB-radio en Bluetooth zorgt

daarbij voor entertainment met een klassiek uiterlijk en moderne techniek.
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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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