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Land Rover toont eerste glimp van de New
Range Rover
Land Rover maakt zich op voor de onthulling van de New Range Rover. In de

aanloop naar de wereldpremière op dinsdag 26 oktober 2021 om 21:45 uur (CEST)

toont het merk alvast een eerste glimp van de nieuwe luxury SUV.

Gedurende vijf decennia van baanbrekende innovatie heeft de Range Rover een ongeëvenaarde

status verworven als de ultieme luxe-SUV voor royalty's, politici, hooggeplaatste executives en

beroemdheden over de hele wereld. Het is de maatstaf met een ongekende combinatie van

verfijning en capaciteiten.

 

⏲
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Prof Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer bij Jaguar Land Rover: “The New

Range Rover is a vehicle with a peerless character, from the impeccable restraint of its

exterior to the flawless tranquil sanctuary of its cabin. Informed by creative intellect and a

desire for perfection, it doesn’t follow fashion or trend, but by a modernist design philosophy,

combined with over 50 years of evolution, it is quite simply the most desirable Range Rover

ever created.”

 

Volg de onthulling en blijf op de hoogte

Volg de onthulling van de New Range Rover tijdens de wereldpremière op dinsdag 26 oktober

2021 vanaf 21:40 uur Nederlandse tijd via www.facebook.com/LandRoverNederland of

www.landrover.nl/new-range-rover. Schrijf u in via www.landrover.nl/new-range-rover en

ontvang updates om op de hoogte te blijven van al het nieuws rond de New Range Rover.
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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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