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Land Rover Special Vehicle Operations
presenteert de ultieme Range Rover Sport SVR:
de Ultimate Edition
Land Rover Special Vehicle Operations introduceert een speciale uitvoering van

de Range Rover Sport SVR. Deze Ultimate Edition is voor het eerst leverbaar in

nieuwe, spectaculaire solid-kleuren waarin bijzonder fijne glasdeeltjes zijn

verwerkt. In combinatie met het Narvik Black dak en het door het

personalisatieteam van SV Bespoke afgewerkte interieur maken de speciale

kleuren de Range Rover Sport SVR Ultimate Edition extra aantrekkelijk. De

Range Rover Sport SVR Ultimate Edition – voorzien van de 5.0 liter V8

Supercharged-benzinemotor met 423 kW (575 pk) – is de snelste en krachtigste

auto in het Land Rover programma.
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Exclusieve kleuren en details

De Range Rover Sport SVR Ultimate Edition is leverbaar in drie geheel met de hand afgewerkte

lakkleuren. De nieuwe kleuren Maya Blue Gloss en Marl Grey Gloss zijn exclusief voorbehouden

aan deze Ultimate edition. Zeer fijne en sterk reflecterende glasdeeltjes in de effen blauwe en

grijze solid-lak zorgen voor een intense schittering, als in een heldere sterrenhemel. De derde

lakkleur, het diep-donkere Ligurian Black Satin, geeft de auto een ‘stealth’-uitstraling. Bij elke

lakkleur is het dak van de Range Rover Sport SVR Ultimate Edition afgewerkt in het

contrasterende Narvik Black.

 

Dat zelfs de kleinste details niet ontsnappen aan de aandacht die het SV Bespoke-team aan de

auto besteedt, komt tot uiting in het gerasterde zwarte Range Rover woordmerk op de

motorkap en achterklep. Daarvan zijn de randen uitgevoerd in contrasterend Fuji White. Die

kleur komt ook terug op de ventilatieopeningen in de voorspatborden.

 

De motorkap met ventilatielouvres, gemaakt van Carbon Fibre en uitgevoerd in

carrosseriekleur, de gesmede lichtmetalen 22-inch 5-Split Spoke lichtmetalen velgen in Gloss

Black en de zwarte remklauwen versterken de uitstraling van de Ultimate Edition. Het dak, de

buitenspiegelkappen, de grille, de luchtinlaten in het front en de afwerkingsdetails op de

voorspatborden en de achterklep zijn uitgevoerd in Narvik Black.

 

423 kW (575 pk) V8 Supercharged

De Range Rover Sport SVR is de snelste, krachtigste en meest dynamische Land Rover ooit. De

huidige, tweede generatie van het model wordt aangedreven door een 423 kW (575 pk) sterke

versie van de 5.0 liter V8 Supercharged-benzinemotor. Die levert maar liefst 700 Nm

trekkracht – voldoende om deze Ultimate Edition vanuit stilstand in slechts 4,5 seconden naar

100 km/h te versnellen. De topsnelheid bedraagt 283 km/h.

 

Mark Turner, Commercial Director, Land Rover SV Bespoke, zegt: “Range Rover

Sport SVR redefined Land Rover high-performance capability when it was introduced in

2014. We’ve sold more than 20,000 examples to date and demand for the SVR’s characterful

mix of power, luxury and thrilling dynamics continues to grow every year. The SV Bespoke

personalisation features of this Ultimate Edition elevate its appeal even further.”

 



Het vakmanschap van het SV Bespoke-team is ook te zien in het interieur, dat is voorzien van

speciaal voor deze versie gecreëerde, verchroomde SV Bespoke-badges op de B-stijlen, zwart

geanodiseerde metalen schakelpeddels en verlichte dorpellijsten met het opschrift ‘Ultimate

Edition’. Het interieur afgewerkt in Ebony en Cirrus is verder verfraaid met lichtgewicht

Performance-stoelen voorzien van het SVR-logo in reliëf en bekleed met Ebony Windsor-leder

en contrasterend Suedecloth.

 

Hannah Custance, Design Manager, SV Colour and Materials, zegt: “Our SV Bespoke

design team is always pushing the boundaries to create stunning vehicle colours with

enhanced individuality. This is the first SV Bespoke edition we’ve offered with beautifully

textured and reflective glass flake paint finishes, which puts the Range Rover Sport SVR

Ultimate Edition at the forefront of our innovative approach to personalisation.”

 

De nieuwe Range Rover Sport SVR Ultimate Edition maakt van 1 t/m 5 september a.s. zijn

publieksdebuut tijdens Salon Privé, op het terrein van Blenheim Palace in Woodstock (Verenigd

Koninkrijk), op de stand van Special Vehicle Operations. Bestellen kan al vanaf 24 augustus

2021.
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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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