
 08 mei 2019, 16:04 (CEST)

Land Rover hoofdpartner van The King's Cup
zeilrace
Land Rover sluit zich als hoofdpartner aan bij de prestigieuze zeilrace The King’s

Cup.

The King’s Cup is een regatta voor acht zeilschepen, bedacht door het prinselijk paar William en

Kate, de hertog en hertogin van Cambridge. De zeilrace vindt plaats op 9 augustus 2019 vanuit

de stad Cowes, op het eiland Wight, Groot-Brittannië. Tijdens het zeilevenement strijden acht

zeilteams, die elk een van de acht goede doelen representeren, om een prestigieuze trofee.
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Met de regatta willen de hertog en hertogin van Cambridge aandacht vragen en geld inzamelen

voor acht goede doelen die de Koninklijke Hoogheden hebben uitgekozen. Dat zijn niet alleen

organisaties die zich inzetten voor diverse aspecten van de (geestelijke) gezondheid en

huisvesting van kinderen en jongeren, zoals Child Bereavement UK, Centrepoint, Place2Be, het

Anna Freud National Centre for Children and Families en Early Years van The Royal

Foundation, maar ook Action on Addiction voor verslavingszorg, London’s Air Ambulance

Charity 30th Anniversary Campaign voor het jubileum van de Londense helikopter-

ambulancedienst, en Tusk, dat zich inzet voor de bescherming van de Afrikaanse olifant.

Prof. Dr. Ralf Speth, CEO van Jaguar Land Rover, zegt: “Land Rover is proud to be the

Presenting Partner for The King’s Cup. This an exciting new addition to the sailing calendar

with eight teams, including The Duke and Duchess of Cambridge, competing for a prestigious,

historic trophy to raise awareness and funds for eight charities chosen by Their Royal

Highnesses. We have a strong relationship with sailing including grass roots work with

sailing clubs to inspire the next generation of designers, engineers and sailors as well as the

top of the professional sport. The King’s Cup ties in with our support for Lendy Cowes Week

and the Cowes Sail GP event."

De regatta vindt plaats op vrijdag 9 augustus 2019, voorafgaand aan het UK Sail GP evenement.
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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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