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Range Rover Evoque gekozen tot beste
SUV/Crossover bij verkiezing Women's World
Car of the Year 2019
De Range Rover Evoque is door de jury van de Women’s World Car of the Year-

verkiezing (WWCOTY) gekozen tot Beste SUV/Crossover van 2019. De winnaar

werd bekend gemaakt op de Dubai International Motor Show. In totaal waren 21

modellen in zeven categorieën genomineerd. De vakjury van de WWCOTY bestaat

uit 41 leden uit 32 landen.
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De Range Rover Evoque was de eerste echte ‘premium compacte urban SUV’ en maakte direct

vanaf de introductie al veel indruk. Van de eerste generatie zijn wereldwijd meer dan 775.000

exemplaren verkocht en de teller staat op 224 internationale onderscheidingen. In november

2018 werd de geheel nieuwe, tweede generatie Evoque gepresenteerd die een direct herkenbaar

design combineert met vooruitstrevende technologie en het ongekend rijke erfgoed van Range

Rover.

 

De Evoque is gebaseerd op Land Rovers nieuwe Premium Transverse Architecture

voertuigplatform en wordt aangeboden met geavanceerde benzine- en dieselmotoren. De

Evoque voldeed zelfs, als een van de eerste SUV’s die in deze klasse, aan de nieuwste NOx-

emissienorm – Real Driving Emissions stap 2 (RDE2). Ruim voordat deze nieuwste en

stringentste regelgeving voor nieuwe modellen met ingang van januari 2020 van kracht is.

 

Jaguar Land Rover is de afgelopen jaren meermaals onderscheiden bij de WWCOTY-

verkiezingen. In 2016 won de Jaguar F-PACE de ‘Supreme Award’ en vorig jaar stonden de

Jaguar E-PACE én de Jaguar I-PACE nog in de top 3 op de shortlist voor diezelfde

onderscheiding.

 

De Range Rover Evoque is leverbaar vanaf € 56.700. Leasen kan vanaf € 399 per maand. Ter

gelegenheid van de Nederlandse introductie is er de Range Rover Evoque Hello Edition. Deze

unieke uitvoering is uitgerust met All Wheel Drive en automatische transmissie. Er is keuze uit

een 110 kW (150 pk) D150-dieselmotor en een 147 kW (200 pk) P200-benzinemotor. De Range

Rover Evoque Hello Edition is leverbaar vanaf € 61.990. De Hello Editions bieden een

klantenvoordeel tot € 12.795.
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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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