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Jamie Oliver rijdt als eerste in nieuwe Range
Rover Evoque
De wereldberoemde chef-kok Jamie Oliver is een van de eerste personen die met

de nieuwe Range Rover Evoque heeft gereden. Hij bezocht met de nieuwe Evoque

zijn favoriete leveranciers voor ingrediënten om de beste vegetarische burger van

Londen te maken.

 

Oliver navigeerde – in het kader van de wereldwijde onthulling van de nieuwe Range Rover

Evoque – door de drukke straten van Londen om alle benodigde ingrediënten te verzamelen.

Daarmee creëerde hij exclusief voor de gasten van de Range Rover Evoque Experience een

Indiase Bhaji burger.

 

⏲



Als eerbetoon aan zijn dagen als Naked Chef reed Jamie Oliver over Brick Lane, waar hij stopte

bij Thaj Stores voor specerijen en yoghurt en bij Beigel Bake voor broodjes. Hij nam een kortere

weg door Bishopsgate Goods Yard, waar hij de Range Rover Evoque op de proef stelde. Hij

waadde door het water en bedwong obstakels in de tunnels. Parkeren was voor Oliver heel

eenvoudig dankzij de ClearSight Rear View optie. Daarmee verandert de achteruitkijkspiegel in

een beeldscherm dat een perfect overzicht geeft van het gebied achter de auto weergeeft.

 

Jamie Oliver zegt: “I absolutely love this car, it was so much fun to drive on the busy streets of

London and through the water trough in the Bishopsgate tunnels. I’ve always loved Land

Rover and I had a brilliant time designing my cooking car last year, so when I was asked to

come and test out the new Evoque, I jumped at the chance. The fact that Land Rover can create

something as versatile as the Discovery and as agile as the Evoque is such a testament to this

brilliant British brand.”

 

De nieuwe Range Rover Evoque is ontworpen, getest en gebouwd in Groot-Brittannië en

combineert het unieke Range Rover-erfgoed met hypermoderne technologie. De auto voldoet

perfect aan de behoeften van onze klanten door zijn wendbaarheid, wat hem volledig geschikt

maakt voor de krappe straten in de steden.

 

Over Jamie Oliver:

Jamie Oliver is een wereldwijd fenomeen bij het promoten van gezond eten. Oliver inspireerde

miljoenen mensen tijdens zijn zeventienjarige carrière als uitgever en televisiepresentator.

Oliver leidt ook een goededoelenorganisatie, de Jamie Oliver Food Foundation. Die zet zich

wereldwijd in voor een gezondere levensstijl. Anno 2018 heeft Oliver restaurants in diverse

Europese landen, schrijft hij voor Jamie Magazine en maakt hij exclusieve content op sociale

media en jamieoliver.com. Jamie Oliver woont met zijn vrouw en kinderen in Essex en Londen.

 

Over de Range Rover Evoque:

·         Modern exterieurdesign, luxueus interieur met state-of-the-art technologie en voorzien

van nieuwe materialen als eucalyptushout, wol en gerecycled plastic

·         Verkrijgbaar met efficiënte viercilinder diesel- en benzinemotoren en de eerste mild-

hybride aandrijflijn van Land Rover

·         Te bestellen voor prijzen vanaf € 55.000,- 

·         Te configureren via www.landrover.nl

http://www.landrover.nl/
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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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