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Jaguar Land Rover bouwt nieuw
ontwikkelingscentrum in Hongarije
Jaguar Land Rover heeft plannen om in 2019 een nieuw technisch

ontwikkelingscentrum in Hongarije te openen. Meer dan 100 medewerkers zullen

zich daar storten op logistiek en voorraadmanagement teneinde de productie van

nieuwe modellen wereldwijd efficiënter te maken. Daarbij wordt ook technische

ondersteuning geboden aan toeleveranciers.

Nick Rogers, Executive Director Product Engineering: “Hungary has a strong track record in

automotive engineering. We have chosen it as the location for a new engineering office to

enable close collaboration with our suppliers located in central and Eastern Europe. The team

in Budapest will complement the suppliers and supplier technical assistance that we already

partner with in the region, as well as our teams in the UK.”

Jaguar Land Rover heeft verder technologische centra in het Verenigd Koninkrijk, Ierland,

China en Noord-Amerika. Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade, Government of

Hungary is erg blij met het nieuwe ontwikkelingscentrum: “Today’s announcement by Jaguar

Land Rover marks a new chapter in the Hungarian automotive industry as we welcome a

new premium OEM to our country. The decision of the UK’s largest automotive manufacturer

to open a technical engineering office in Budapest reaffirms our foreign direct investment

strategy and in particular our specific focus on high quality automotive-related growth."
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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.

Jaguar Land Rover verkocht in 2018 al meer dan 94.000 auto’s in Europa. De Britse

autofabrikant heeft meer dan 800 retailers in 42 landen. Jaguar Land Rover heeft vanouds

fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en verder zijn er productielocaties in China, India, Brazilië

en Oostenrijk. Op 25 oktober opende Jaguar Land Rover zijn nieuwste fabriek in Nitra,

Slowakije. Jaguar Land Rover investeerde tot op heden meer dan 12 miljard euro in

productontwikkeling en fabrieken.
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