
 06 april 2020, 08:25 (CEST)

Jaguar Land Rover biedt helpende hand tijdens
coronacrisis

Beesd, 6 april 2020 – Jaguar Land Rover heeft geheel belangeloos wereldwijd al

meer dan 160 voertuigen ingezet om noodhulporganisaties tijdens de coronacrisis

te ondersteunen.

 

In totaal zijn 57 voertuigen, waaronder 27 Land Rover Defenders, ingezet bij het Britse Rode

Kruis. De auto’s brengen medicijnen en voedsel naar hulpbehoevende mensen die vanwege de

regels met betrekking tot ‘social distancing’ klem komen te zitten.
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Ook de teams van Jaguar Land Rover in Spanje, Frankrijk, Zuid-Afrika en Australië

ondersteunen het landelijke Rode Kruis door auto’s te leveren. De auto’s zouden voor

persintroducties gebruikt worden maar die zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld tot nader

order. Ook in Nederland wordt een Land Rover Discovery ter beschikking stellen aan het Rode

Kruis als ‘piketwagen’ waarmee een specialist op het gebied van persoonlijke

beschermingsmiddelen van het Rode Kruis het land door kan om vrijwilligers te instrueren en

te voorzien van de juiste materialen.

 

Tevens ondersteunt Jaguar Land Rover Nederland het 3FM Serious Request: Never Walk

Alone initiatief van 13 tot 18 april met de inzet van een Land Rover Discovery Sport en een

Range Rover Evoque. 3FM-dj’s spannen zich 24 uur per dag in om geld in te zamelen voor het

Rode Kruis.

 

Intensieve samenwerking met Britse overheid

Jaguar Land Rover werkt intensief samen met de Britse overheid om een bijdrage te kunnen

leveren aan het bestrijden van de coronacrisis. De samenwerking betreft de expertise van

Jaguar Land Rover op het gebied van onder meer research en (digitale) engineering, digitaal

design, 3D-printen, kunstmatige intelligentie en datawetenschap.

 

Jaguar Land Rover geeft ook beschermende uitrusting aan de Britse gezondheidszorg, de

National Health Service (NHS). Een voorbeeld zijn veiligheidsbrillen die het gezicht goed

omsluiten. Die zijn naar het Royal Bolton Hospital en het St James Hospital in Leeds en naar

het Birmingham Children’s Hospital gegaan.

 

Absolute prioriteit

Finbar McFall, Jaguar Land Rover Experience Director: “De veiligheid en gezondheid van onze

medewerkers, klanten en hun familie blijft onze absolute prioriteit hebben. Maar Jaguar Land

Rover zal er alles aan doen om iedereen in de wereld die leidt onder het coronavirus te helpen.”

 

Simon Lewis, Head of Crisis Response British Red Cross: “Dankzij het genereuze aanbod van

Jaguar Land Rover kunnen onze teams in Groot-Brittannië meer mensen in afgelegen gebieden

bereiken. Het gaat hierbij om de meest kwetsbare mensen die vanwege de coronacrisis hun

deur niet uit kunnen.”

 



Land Rover en het internationale Rode Kruis werken al meer dan 65 jaar samen om

gemeenschappen te helpen in het geval van noodsituaties zoals nu bij de verspreiding van het

coronavirus.
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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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