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Nieuwe Range Rover Evoque veiligste Land
Rover ooit
De nieuwe Range Rover Evoque heeft bij de meest recente botsproeven van Euro

NCAP de maximale score van vijf sterren behaald. De score van 94 procent voor

de inzittendenbescherming van volwassenen is bovendien de hoogste voor een

Jaguar of Land Rover ooit. Behalve de indrukwekkende veiligheidsscore voor

volwassenen scoort de nieuwe Range Rover Evoque ook uitstekend op het gebied

van inzittendenbescherming voor kinderen, namelijk 87 procent.
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De nieuwe generatie Range Rover Evoque wordt gebouwd op Land Rovers nieuwe Premium

Transverse Architecture. Deze architectuur biedt niet alleen optimale inzittendenbescherming,

maar is ook uitgerust met de nieuwste geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen,

waaronder Emergency Braking, Lane Keep Assist, Front and Rear Parking Aids en een

standaard Rear Camera om verkeersongevallen te helpen voorkomen. Ook is de nieuwe Range

Rover Evoque standaard uitgerust met een voetgangersairbag. Deze combinatie van

voorzieningen staat aan de basis van de vijfsterrenscore van de nieuwe Range Rover Evoque bij

de strengste Euro NCAP-testprocedure tot nu toe.

Eigenaren kunnen de veiligheid nog verder verhogen met twee optiepakketten. Het Park Pack

voegt Park Assist, 360-graden Parking Aid, Rear Traffic Monitor en Clear Exit Monitor toe,

terwijl het Drive Pack Adaptive Cruise Control, Blind Spot Assist en High Speed Emergency

Braking biedt voor extra gemak en veiligheid.

De nieuwe Range Rover Evoque is nu te bestellen voor prijzen vanaf € 56.400,- en kan worden

geconfigureerd via https://www.landrover.nl/vehicles/new-range-rover-evoque/models.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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