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One-off Land Rover Defender middelpunt in
Selfridges Londen
Een unieke Land Rover Defender Works V8 staat nu permanent tentoongesteld in

de nieuwe Designer Street Room van de Selfridges’ flagship store in Londen. De

auto werd op 9 oktober onder grote mediabelangstelling naar binnen getakeld via

de eerste verdieping. De auto werd geassembleerd op de nieuwe herenafdeling

van het warenhuis.

 

De Selfridges Edition is een unieke one-off 4x4 en gebaseerd op de Defender Works V8 – 70th

Edition met 405 pk (297 kW). De Selfridges Edition beschikt over een aantal unieke

stijlelementen, waaronder de kleurstelling, een motorkap met Selfridges-logo, retrostoelen met

speciale stiksels en unieke Selfridges-logo’s op de auto.

 

⏲



Nadat het rollend chassis via de eerste verdieping naar binnen werd getakeld, ging een team van

drie Land Rover Classic-specialisten aan de slag. Binnen vier dagen wisten zij, voor het oog van

het winkelend publiek, de auto op te bouwen. Meer dan 930 uur aan vakmanschap resulteerde

in deze unieke auto. De Selfridges Edition startte zijn leven als een Defender 110 2.2 liter motor

TDCi Pick Up uit 2012.

 

Jaguar Land Rover Classic Director, Tim Hannig, zegt: “Everything on this car, from the

custom cross-stitched leather to the unique Selfridges hood and Works V8 Conversion, has

been created at our state-of-the-art Classic Works facility in Coventry. This may be the most

quickly-assembled one-off Defender in the world, but it will be on display at Selfridges in

London long enough for customers to enjoy.”

 

Selfridges heeft net als Land Rover een rijke, Britse heritage. De beroemde winkel werd ooit

bedacht door de Amerikaan Harry Gordon Selfridge. Hij verhuisde naar London in 1906 en

opende zijn eerste Selfridges winkel op Oxford Street in 1909. Dit jaar viert Land Rover zijn

zeventigste verjaardag, terwijl Selfridges volgend jaar zijn honderdtienjarig bestaan viert.

 

Sebastian Manes, Buying and Merchandising Director, Selfridges, zegt: “In a pioneering

moment for both Selfridges and Land Rover, this one-of-a-kind automotive was created

especially for the store’s new Men’s Designer Street Room. The Defender will act as a platform

for our art and fashion partners and is a key feature within this dynamic space. We are so

excited to have worked on this collaboration together, in an ongoing relationship that will

celebrate creativity and design in an unexpected way.”

 

OPVALLENDE KENMERKEN VAN DE SELFRIDGES EDITION DEFENDER:

Snelste Defender is in slechts vier dagen met de hand gebouwd

V8 benzinemotor met 405 pk (297 kW) is 297% sterker dan de originele TDCi dieselmotor

Er was een 11 meter hoge kraan nodig om de eerste verdieping te bereiken

De auto bevat 25 unieke onderdelen

De auto wordt dit jaar door een geschatte 2 miljoen Selfridges-bezoekers bekeken
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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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