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New Land Rover Defender kiest luchtruim in
nieuwe James Bond-film No Time To Die
De televisiereclame van de nieuwe Land Rover Defender is anders dan anders. De

commercial toont niet alleen de vaardigheden van de all-new Defender op ruw

terrein, maar geeft ook een exclusief kijkje achter de schermen van het optreden

van de SUV in de nieuwe James Bond-film No Time To Die. Het absolute

hoogtepunt: een sprong van 30 meter door de lucht.

Voor de opnames van de nieuwe Bond-film No Time To Die zijn in totaal tien exemplaren van

de nieuwe Land Rover Defender gebruikt, waaronder chassisnummer VIN 007. Niet alleen in

de film, maar ook in de televisiereclame worden de Defenders aan zeer extreme tests

onderworpen. Zo worden Defenders op hoge snelheden door moerassen en rivieren gereden.

 

Stuntvrouw uit Formula 3

⏲

https://landrovernederland.pr.co/
https://youtu.be/u7Oc4g_CtZc


Niemand minder dan stuntvrouw en Formula 3 W Series-coureur Jessica Hawkins stelde de

Defenders op de proef. Stunt coördinator Lee Morisson zag haar potentieel en aarzelde geen

moment om Hawkins deze unieke kans te bieden om deel uit te maken van No Time To Die.

Voor Hawkins is het haar allereerste film: “It doesn’t get any more exhilarating than being a

stunt driver in a James Bond movie and it’s an honour to be a part of this incredible movie

driving the new Defender.”

 

Maximale opwinding

Lee Morisson zegt: “We pushed the Defender further than we believed possible to generate the

maximum excitement, and to give fans an insight into the uncompromising challenge of

producing an incredible chase sequence which you can look forward to seeing in No Time To

Die.”

 

Nieuwe teststandaard

Nick Collins, Land Rover Defender vehicle line director, zegt: “We developed a new test

standard for Defender, the most challenging we’ve ever had and unique to this vehicle.

Physical strength and durability is measured by a number of different tests including a bridge

jump test which gave us confidence to deliver what the stunt team needed to create for No

Time To Die, with no modifications to the body structure except the installation of a roll cage.”
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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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