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Exclusieve sportiviteit: de Range Rover Velar
Carbon Edition
Land Rover presenteert exclusief voor de Nederlandse markt de Range Rover

Velar Carbon Edition. De gelimiteerde uitvoering onderscheidt zich door een

rijkere uitrusting en diverse carbonfiber exterieurdetails. De Range Rover Velar

Carbon Edition is er vanaf € 86.290,-.
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De Carbon Edition heeft carbonfiber buitenspiegelkappen en ventilatieroosters en een

achterspoiler eveneens van carbonfiber, die de toch al krachtige uitstraling van de Velar verder

versterken. Bovendien is de Carbon Edition voorzien van een glazen panoramadak met schuif-

/kanteldeel en LED-mistlampen aan de voorzijde, een verwarmbare voorruit met verwarmbare

ruitensproeiers, 14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming en koelfunctie,

een vanuit de bagageruimte neerklapbare achterbank, vloermatten en het Premium Exterior

Pack.

 

Rijke standaarduitrusting

De Range Rover Velar Carbon Edition is gebaseerd op de S- en R-Dynamic S-uitvoering. Tot de

standaarduitrusting behoren Premium LED-koplampen met lichtsignatuur, elektrisch

inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, met Ebony geperforeerd leder beklede stoelen, een

Meridian-audiosysteem en een achteruitrijcamera. De R-Dynamic S voegt daar in Burnished

Copper uitgevoerde sportieve exterieurdetails aan toe.

 

Krachtige Ingenium benzine- en dieselmotoren

De Range Rover Velar Carbon Edition is verkrijgbaar met de efficiënte P250 Ingenium

benzinemotor met 184 kW (250 pk). De krachtige D180 Ingenium dieselmotor met 132 kW (180

pk) behoort ook tot de mogelijkheden. Beide uitvoeringen zijn voorzien van een automatische

achttrapstransmissie.

 

Zolang de voorraad strekt

Zowel de Range Rover Velar Carbon Edition P250 benzine als de D180 diesel is verkrijgbaar

vanaf

€ 86.290,-. Het klantvoordeel loopt op tot maar liefst € 7.391,-. De Carbon Edition is

beschikbaar zolang de voorraad strekt.
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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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