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Land Rover en Autohome ontwikkelen robuuste
daktent voor nieuwe Defender 110
Utrecht, 23 juni 2020 – Land Rover heeft samen met specialist Autohome een

daktent voor de nieuwe Land Rover Defender 110 ontwikkeld. Dankzij het

robuuste ontwerp en het gebruiksgemak is in alle comfort te genieten van

bijvoorbeeld korte kampeerreizen met de Defender 110.

 

⏲
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De daktent is net zo sterk en capabel als de Land Rover Defender 110 waarvoor hij ontworpen

is. De daktent is in een handomdraai op te zetten en vervaardigd uit materialen die zich in de

meest uitdagende klimaten bewezen hebben. De gebruiker hoeft slechts de sluiting aan de

achterkant los te maken en het kunststof dakdeel een beetje op te lichten. Hierna nemen

gasdrukveren het over laten de stoffen koolstofkleurige zijkanten volledig openen. Een

lichtgewicht omhulsel van glasvezel beschermt de tent wanneer deze niet wordt gebruikt.

 

Geschikt voor twee volwassenen

De daktent van 2,3 meter lang, 1,3 meter breed en 1,5 meter hoog is geschikt voor twee

volwassenen en omvat een volwaardige luxe katoenen matras inclusief kussens, LED-

binnenverlichting en een opbergnet. De tent is vanaf beide zijden van de auto eenvoudig

toegankelijk. Land Rover levert de daktent met een uitschuifbare aluminium toegangsladder.

Deze kan worden opgeborgen in de hiervoor bestemde opbergtas als de tent niet in gebruik is.

Voor maximale stabiliteit en aerodynamische efficiëntie is de tent onderweg zo plat mogelijk.

 

Nu te bewonderen bij de Land Rover-dealer

De daktent voor de Land Rover Defender 110 is de koop bij de Land Rover-dealers. De prijs

bedraagt € 3.082,- exclusief btw. De nieuwe Land Rover Defender is de meest capabele en

connected Land Rover tot nu toe. De All-New Defender 110 is leverbaar vanaf € 102.520,-.

Configureren en bestellen kan op www.landrover.nl/defender. Later dit jaar volgt de fiscaal zeer

aantrekkelijke ‘Commercial’-uitvoering op grijs kenteken.

http://www.landrover.nl/defender
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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.

Land Rover Nederland

http://www.landrover.nl/ourplanet
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_landrovernederland
https://landrovernederland.pr.co/
https://landrovernederland.pr.co/

