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Uitpakken met Kerstmis: nieuwe
geschenkartikelen online en bij de Land Rover-
dealers verkrijgbaar
Land Rover-fans kunnen alvast uitkijken naar Kerstmis, want het merk heeft een

vernieuwd en uitgebreid aanbod van geschenken. De artikelen zijn online en via

de Land Rover-dealers leverbaar.

 

Naar verwachting zullen de online kerstinkopen dit jaar alle records breken. Land Rover is er

helemaal klaar voor, met een groot aanbod geschenken voor iedere fan van het legendarische

merk en voor wie van het buitenleven houdt. De artikelen zijn ook te vinden bij de Land Rover-

dealers.
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De horlogecollectie van Land Rover omvat het nieuwe Land Rover Heritage Horloge met

chronograaf en een bruine lederen band, het Land Rover Classic Horloge met een

roterende rand en een lederen band met oppervlaktestructuur, en het Land Rover Solar

Horloge, dat werkt op zonne-energie en is voorzien van een chronograaf en een rubberen

band.

Wat meer luxe? Het Range Rover Horloge heeft een minimalistisch design dat is

geïnspireerd op het meest verfijnde lid van de Land Rover-familie. Het horloge heeft een

ultradunne hoogglans zwarte kast en wijzers en indices op een zwarte ‘zonnestraal’-wijzerplaat.

 

De Lederen Range Rover Weekendtas is ook nieuw in de Range Rover-collectie. De

hoogwaardige zwarte lederen tas is subtiel voorzien van de merknaam Range Rover in reliëf en

details in de kleur gunmetal.

 

Net als de Land Rover waarop hij geïnspireerd is, heeft de Above and Beyond Zonnebril

een technisch verfijnd en mooi design. Het mat afgewerkte montuur omsluit de gepolariseerde

grijze of oranje glazen met 100 procent bescherming tegen UVA, UVB en UVC.

 

De Land Rover Musto Logo Hoodie is het perfecte warme kledingstuk voor

buitenactiviteiten. De gunmetal-grijze trui heeft een capuchon met voering in een

contrasterende kleur en is gemaakt van 100 procent katoen.

De hoodie is onderdeel van een robuuste en innovatieve collectie die is samengesteld door Land

Rover en outdoor-kledingmerk Musto. De collectie omvat ook een Above and Beyond Muts

en een Land Rover Musto Logo T-shirt.

 

Above and Beyond betekent ook accessoires. De collectie bestaat uit een Rugzak, een Pet en

een handige Multitool die in twee maten verkrijgbaar is.

 

Liefhebbers kunnen het avontuur zelfs aan de muur hangen, met het Limited Edition New

Land Rover Defender Kunstwerk. Deze print op 200-grams zijdepapier op het formaat

700 x 500 mm is perfect voor iedere Land Rover-liefhebber.

 

Kerst betekent ook speelgoed voor alle leeftijden, dus wat te denken van een

Transformeerbare Defender met afstandsbediening, die kan rijden en zich met een

druk op de knop kan transformeren in een robot?

 



Kinderen en verzamelaars zullen ook weg zijn van de goudbruine HUE Teddybeer, die met

zijn platte pet en groene HUE 166-overall een eerbetoon is aan de allereerste pre-productie-

Land Rover.

 

De Range Rover Loopauto is perfect voor de grote avonturen van de kleinsten onder ons. De

auto heeft werkende LED-verlichting. Maar ook met drie wielen is genoeg plezier te beleven,

zoals met de Land Rover Trike – het ideale voertuig voor allerlei ontdekkingsreizen.

 

Ontdek het legendarische ontwerp tot in detail met de LEGO Technic Land Rover

Defender 90. Het 42 cm lange model bestaat uit meer dan 2.500 stukjes en is daarmee de

ultieme kerstuitdaging.

 

Joe Sinclair, Jaguar Land Rover Branded Goods and Licensing Director, zegt: “Like

the vehicles that inspire them, every gift in the Land Rover collections helps you go above and

beyond. There’s something for every Land Rover owner or fan this Christmas.”

 

De Land Rover-geschenkartikelen zijn online te koop en bij alle Land Rover-dealers.

https://www.landrover.nl/branded-goods/index.html
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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.

Aldo van Troost
PR Manager Jaguar Land Rover 
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