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Jaguar I-PACE verkozen tot ‘Auto van het Jaar’
in Duitsland
De Jaguar I-PACE – het eerste, volledig elektrische model van het Britse

automerk – is de winnaar van de prestigieuze Duitse Auto van het Jaar-verkiezing

2019.

De Jaguar I-PACE werd door de vakjury van veertien autojournalisten bewierookt en ontving de

meeste stemmen. Daarmee liet de I-PACE maar liefst 58 andere genomineerde modellen achter

zich. De jury is vooral onder de indruk van het dynamische rijgedrag, de sportieve prestaties en

de uitstraling van de ‘revolutionaire’ Jaguar I-PACE.
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Jens Meiners, woordvoerder van de jury van de Duitse Auto van het Jaar-verkiezing, zegt: “The

Jaguar I-PACE is not only the first premium electric vehicle from an established

manufacturer, it also makes uncompromising use of the advantages of an electrified vehicle

architecture. Its performance is impressive, and its design and practicality stand out, which is

why the I-PACE ultimately was the winner against strong competition.”

 

De Jaguar I-PACE stond bovenaan de lijst van vijf grootste kanshebbers op de titel. De jury

evalueerde het design, de prestaties, het rijgedrag en de toekomstbestendigheid van de auto’s.

Daarnaast testte de jury het model uitvoerig op de openbare weg en op het Bilster Berg-circuit.

 

Prof. Dr. Ralf Speth, de CEO van Jaguar Land Rover, nam de prestigieuze award in ontvangst.

Hij zei: “We are extremely proud to receive this honour from the German media for our first

fully electric vehicle, the Jaguar I-PACE. To get such an award in the homeland of premium

brands is very precious.” 

 

Vorig maand viel de Jaguar I-PACE ook in Nederland in de prijzen. Toen verkoos Automobiel

Management het model tot ‘Beste Nieuwkomer’ bij de Zakenauto van het Jaar 2019-verkiezing.

De eerste elektrische productieauto van Jaguar werd ook bij de vaderlandse vakpers opvallend

enthousiast ontvangen als ‘serieus alternatief voor marktleider Tesla’. Op basis van ervaring in

de wereld van leasing, fleet-management en autojournalistiek voorspellen de vakjuryleden dat

de Jaguar I-PACE het de komende jaren ver kan schoppen.

 

Juryvoorzitter Peter Brouwer: “De fiscale voordelen voor de wat kostbaardere elektrische

auto’s worden vanaf 2019 beperkt, maar de jury ziet voor de I-PACE toch een mooie toekomst

weggelegd. De sportlimousine combineert indrukwekkende prestaties met een heel fatsoenlijk

range. En een gedurfd nieuw design.”

 

Verder maken de Jaguar I-PACE én de Jaguar E-PACE kans op de internationale Women’s

World Car of the Year Award. Beide modellen zijn genomineerd en de winnaar wordt op 12

november bekendgemaakt.
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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