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Jaguar en Land Rover lanceren nieuwe
merchandise collecties

Jaguar en Land Rover hebben hun nieuwe merchandise collectie gelanceerd.

Waar bij Jaguar het dynamische ontwerp van de auto als uitgangspunt werd

genomen, is de collectie van Land Rover geïnspireerd op avontuur en een typisch

Brits gevoel voor stijl. Beide collecties bevatten geschenken, kleding en

(reis)accessoires en zijn vanaf nu te bestellen bij de Jaguar- en Land Rover-

dealers.

 

Knipoog naar rijke sportgeschiedenis van Jaguar

⏲



De collectie van Jaguar bevat onder andere een collectie hardcase koffers in vier maten. De

koffers, die gebruikt kunnen worden tijdens zakelijke reizen, korte vakanties en lange reizen,

zijn gemaakt van ultrasterk polycarbonaat en voorzien van iconische Jaguar-details. De

Heritage-collectie bestaat uit kleding en (reis)accessoires met een knipoog naar de rijke

sportgeschiedenis van Jaguar. De items zijn gemaakt van de beste materialen en voorzien van

uniek race-striping details. Speciaal voor Jaguar maakte Montegrappa de Jaguar Portfolio-pen,

een premium vulpen met subtiele details die ook terug te vinden zijn in de auto's van Jaguar.

 

Land Rover: ‘Above and Beyond’

Nieuw in de collectie van Land Rover is de Land Rover Trike, het ideale speelgoed voor kinderen

in de leeftijd van twee tot vijf jaar. De avontuurlijke Land Rover Heritage-collectie bevat onder

andere rugzakken, een canvas weekendtas, hoeden en sjaals. Alle items zijn ontworpen volgens

het 'Above and Beyond'-principe van Land Rover. Ook de Land Rover-collectie bevat een pen.

Deze 'Above and Beyond'-pen is gefreesd uit massief aluminium en weerspiegelt het robuuste

karakter van een Land Rover. De pen kan ondersteboven, onder water en bij extreme

temperaturen worden gebruikt en is zelfs sterk genoeg om overheen te rijden.

 

Beide collecties zijn te bestellen bij de dealers en te bekijken via de websites van Jaguar en Land

Rover.

https://www.landrover.nl/branded-goods/index.html
https://www.jaguar.nl/branded-goods/index.html
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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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