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Range Rover Evoque: nieuwe elegante Bronze
Collection Edition versterkt de Evoque familie
Het wordt nog moeilijker om de aantrekkingskracht van de Range Rover Evoque

te weerstaan met de introductie van de luxueus uitgeruste Range Rover Evoque

Bronze Collection. Deze speciale editie wordt in januari 2022 toegevoegd aan het

Evoque aanbod en komt naast de Range Rover Evoque Autobiography, het

absolute topmodel dat in 2020 werd geïntroduceerd.

De Evoque Bronze Collection heeft de al rijk uitgeruste Evoque S als basis, en bouwt voort op

het geraffineerde design en het luxueuze interieur van de Range Rover Evoque. Aan de

buitenzijde onderscheidt het speciale model zich door zijn karakteristieke Corinthian Bronze-

kleurige dak, Burnished Copper side vents en 20-inch 5-Split Spoke lichtmetalen velgen in

Satin Dark Grey.
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De Bronze Collection is verkrijgbaar in drie exterieurkleuren: Carpathian Grey, Santorini Black

en Seoul Pearl Silver. Voor welke lakkleur ook wordt gekozen, elk accentueert het kenmerkende

zwevende dak en het strakke design van de Range Rover Evoque. In het interieur zorgen

Natural Grey Ash houtfineer, unieke Bronze Collection matten met metalen hoekbeschermers

en generfd lederen bekleding in Ebony voor een verhoogd gevoel van luxe. De Bronze Collection

special edition is beschikbaar als P300e Plug-in Hybrid.

 

Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer Jaguar Land Rover: “Range

Rover Evoque has a unique personality, and the Bronze Collection special edition brings a

heightened sense of sophistication, with its distinctive contrast roof and delicate copper

detailing creating a timeless sense of modernity that enhances its desirability while provoking

an emotional connection.”

 

Voor ieder wat wils

De Evoque Autobiography, voor het eerst geïntroduceerd in 2020, staat aan de top van de line-

up van de compacte SUV en belichaamt de luxe en het raffinement die synoniem zijn met het

merk Range Rover. Het vlaggenschip van de Evoque is voorzien van kenmerkende en elegante

exterieur-accenten en een zeer luxueus interieur. Het topmodel is verkrijgbaar als P300e Plug-

in Hybrid, voor klanten die in het bijzonder op zoek zijn naar een duurzame, efficiënte

compacte luxe-SUV.

 

Voor 2021 is de SAVE-modus van de Plug-in Hybrid modellen (PHEV) verbeterd, waardoor het

systeem onderweg efficiënter oplaadt wanneer de batterijlading wordt bewaard voor een later

deel van de reis. Bij een constante snelheid van 115 km/h kan in slechts 90 minuten[1] tot 80

procent van de batterijlading worden bereikt.

 

Naast de P300e Plug-in Hybrid zijn er meerdere aandrijflijnen voor de Evoque verkrijgbaar,

waaronder een efficiënte viercilinder Ingenium-dieselmotor die is voorzien van Mild Hybrid

Electric Vehicle technologie (MHEV). Met behulp van een riemaangedreven startmotor en een

accupakket kunnen de MHEV-modellen energie opslaan die normaal gesproken verloren gaat

bij het afremmen. Deze energie wordt teruggevoerd naar de 48-Volt accu van de auto ten gunste

van de rijprestaties en het brandstofverbruik. Deze D165-dieselmotor levert een vermogen van

120 kW/163 pk en is niet alleen krachtiger dan de vorige generatie dieselmotoren van Range

Rover, maar heeft ook een lagere CO2-uitstoot en brandstofverbruik. Zo noteert de D165 MHEV

AWD een CO2-uitstoot vanaf 168 g/km en een brandstofverbruik vanaf 6,4 l/100 km   [2].



 

De Evoque P160 beschikt over een 1,5-liter Ingenium driecilinder benzinemotor, gekoppeld aan

een automatische achttraps transmissie, en biedt klanten een efficiënte en toch verfijnde instap

in het Range Rover aanbod. Deze geavanceerde driecilinder – dezelfde motor die ook de plug-in

hybrid P300e aandrijft – produceert 118 kW/160 pk en 260 Nm aan koppel, en biedt dankzij

zijn lichte constructie en voorwielaandrijving een overtuigende combinatie van prestaties en

zuinigheid. De CO2-uitstoot bedraagt 179 g/km en het gemiddelde brandstofverbruik 7,9 l/100

km2. Last but not least: klanten hebben ook nog de keuze uit de P200 benzinemotor. Deze

aandrijflijn is goed voor een vermogen van 147 kW/200 pk en is eveneens uitgerust met de

intelligente, efficiënte MHEV-technologie.

 

State-of-the-art infotainment

Binnenin de Evoque begint de digitale ervaring met Land Rover's state-of-the-art Pivi

infotainment. Het moderne multimediasysteem is direct klaar voor gebruik zodra het wordt

ingeschakeld. Software-updates zijn gratis beschikbaar via de ingebouwde dataverbinding van

de auto. Momenten om updates te installeren kunnen door de bestuurder zelf worden

ingepland. Hierdoor beschikken klanten altijd over de nieuwste (navigatie)kaarten, apps en

voertuigfuncties zonder dat hiervoor een bezoek aan de Land Rover dealer benodigd is. Het

systeem is beschikbaar als standaard Pivi of als super-de-luxe Pivi Pro Connected met

navigatiesysteem (standaard vanaf de S-uitvoering3).

 

Ook muziek en media streamen was nog nooit zo eenvoudig in de Evoque, met Spotify4

geïntegreerd als een 'mediabron' in het infotainmentmenu en Bluetooth-connectivity waaraan

twee smartphones tegelijk kunnen worden gekoppeld. Een draadloze telefoonlader met of

zonder signaalversterker is eveneens beschikbaar, net als de verbeterde Activity Key, een

handige functie waarmee klanten elk portier kunnen ontgrendelen, vergrendelen of zelfs de

auto kunnen starten zonder de conventionele sleutel mee te hoeven nemen.

 

Alex Heslop, Director of Electrical Engineering Jaguar Land Rover: “The

infotainment experience in our best-selling compact SUV has been transformed with our new

electric vehicle architecture and Pivi infotainment. The advanced hardware and software

means the Range Rover Evoque is more digitally connected than ever. Our customers can now

benefit from a system as responsive and easy to use as a smartphone, which actually

improves over time, thanks to Software-Over-The-Air updates.”

 



Geavanceerd luchtfiltersysteem

Klanten kunnen de luchtkwaliteit in het interieur van de Evoque controleren via het

touchscreen, door het slimme interieurluchtfiltersysteem te activeren. Dit optionele systeem,

dat een uitbreiding is van de bestaande Cabin Air Ionisation-functie, filtert fijne stofdeeltjes,

allergenen, pollen, sterke geuren en schadelijke stofdeeltjes die vaak worden aangetroffen in

steden en gebieden met veel verkeer (tot en zelfs onder PM2.5). Inzittenden hoeven alleen de

'Purify'-modus te selecteren om het systeem te activeren, en de lucht in de cabine wordt

gefilterd en voortdurend gecontroleerd in verhouding tot de buitenlucht. Via het touchscreen

kan vervolgens de luchtkwaliteit binnen en buiten de auto worden gemonitord.

 

Andere technologische updates hebben betrekking op een uitgebreide reeks Advanced Driver

Assistance-functies voor de Evoque, die door het onafhankelijke veiligheidsinstituut Euro

NCAP beoordeeld zijn met de maximum score van vijf sterren. Zo maakt de Rear Collision

Monitor gebruik van radar om het gebied achter de auto voortdurend in de gaten te houden,

wat betekent dat de auto is voorbereid om de ernst van een aanrijding voor de inzittenden te

beperken, terwijl de optionele 3D Surround Camera de bestuurder laat zien wat er rondom de

auto gebeurt bij snelheden tot 30 km/h. Manoeuvreren en navigeren door moeilijk begaanbaar

terrein is daarmee eenvoudiger dan ooit.

 

De Range Rover Evoque is leverbaar vanaf € 59.228. Als Plug-in Hybrid vanaf € 63.647. De

Range Rover Evoque Bronze Collection special edition heeft een vanafprijs van € 66.688. Het

samenstellen van de nieuwste Range Rover Evoque kan per 4 januari 2022 in de configurator

op www.landrover.nl

http://www.landrover.nl/
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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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