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Land Rover en Tom Waes gaan COVID-19
helden in het zonnetje zetten
Land Rover en merkambassadeur Tom Waes zijn op zoek naar COVID-19 helden die zich

tijdens de coronacrisis extra hebben ingezet voor anderen en het verdienen om in het zonnetje

te worden gezet. Wie als COVID-19 held is aangemeld, maakt kans op een geheel verzorgde

weekendtrip in de nieuwe Land Rover Defender met daktent.

De Vlaamse acteur en tv-personality Tom Waes – in Nederland bekend van onder meer het tv-

programma Reizen Waes en de populaire Netflix-serie Undercover – is als Land Rover-

ambassadeur nauw betrokken bij deze speciale campagne. Hij roept in een videoboodschap op

om een COVID-19 held te nomineren en aan te melden via www.defender-hero.nl.

 

Ken jij iemand die zich tijdens de coronacrisis extra heeft ingezet voor anderen? Iemand uit de

zorg? Of een leerkracht? Misschien een buurman of -vrouw die altijd klaarstond voor anderen

die het moeilijk hadden? Meld jouw COVID-19 held aan en bezorg hem of haar een

onvergetelijk weekend.

 

Van alle inzendingen winnen drie genomineerden een avontuurlijke trip met de nieuwe Land

Rover Defender, die is uitgerust met een speciale daktent voor twee personen. Behalve de auto

en de tent regelt Land Rover ook de kampeerplaats voor de nacht van zaterdag op zondag, een

goed gevulde picknickmand én een korte 4x4-introductie onder begeleiding van een ervaren

Land Rover Experience-instructeur.

 

De weekendtrip is voor maximaal twee personen en binnen Nederland, waarbij de nieuwe Land

Rover Defender ter beschikking wordt gesteld van vrijdag 28 augustus, vrijdag 4 september of

vrijdag 11 september tot en met de volgende maandag.
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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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