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Nieuwe Range Rover Evoque leverbaar vanaf
€ 55.000,-
De nieuwe Range Rover Evoque is leverbaar voor  € 55.000,- voor de versie met

2.0 liter turbodieselmotor en voorwielaandrijving. De Range Rover Evoque met

2.0 liter turbo-benzinemotor en vierwielaandrijving is er  vanaf € 65.000,-.

 

De eerste versie van de compacte urban SUV won meer dan 225 internationale prijzen en Land

Rover verkocht ruim 775.000 exemplaren van de Range Rover Evoque. De nieuwe Evoque zet

dat succes ongetwijfeld voort met een vanafprijs in Nederland van € 55.000,- voor de uitvoering

met 2.0 liter turbodieselmotor met 110 kW (150 pk) vermogen, voorwielaandrijving en een

handgeschakelde transmissie.

 

⏲



Land Rover maakt voor de premium SUV gebruik van duurzame materialen en biedt keus uit

efficiënte mild-hybride aandrijflijnen met 2.0 viercilinder Ingenium benzine- en dieselmotoren.

Een zeer efficiënte plug-inhybride (PHEV) en versies met een driecilinder benzinemotor

verschijnen volgend jaar.

 

De nieuwe Range Rover Evoque is een verfijnde evolutie van het origineel, met het

kenmerkende coupéachtige design en de aflopende daklijn. De bagageruimte is met een inhoud

van 591 liter 10 procent groter en breder dan voorheen. Een opgevouwen kinderwagen of een

set golfclubs past nu met gemak.

 

Slimme technologie

De nieuwe Range Rover Evoque krijgt als eerste auto in het segment een ‘slimme

achteruitkijkspiegel’ en Ground View-technologie. Wanneer het zicht naar achteren beperkt

wordt door bagage of achterpassagiers, kan de bestuurder met een druk op een knop de

achteruitkijkspiegel veranderen in een videoscherm dat camerabeelden van de situatie achter de

auto weergeeft. De Ground View-technologie maakt de motorkap ‘onzichtbaar’: de situatie

onder en vlak voor de auto wordt via camera’s weergegeven op het Touch Pro Duo systeem in de

auto. Dit helpt bij parkeren in krappe plekken, rijden in druk stadsverkeer en bij terreinrijden.

Samen met de tweede generatie Active Driveline en Terrain Response 2 kan de Range Rover

Evoque nu 600 millimeter diep water doorkruisen (voorheen 500 millimeter).

 

De Evoque is de eerste Land Rover met Smart Settings, dat werkt met algoritmes om het gedrag

van de bestuurder te herkennen. De onboard-butler zet automatisch de stoel in de juiste positie

en regelt de klimaatcontrole en muzikale voorkeuren. De nieuwe Range Rover Evoque is per

direct te bestellen.

 

Van 6 tot 10 december staat de nieuwe Range Rover Evoque op de Jaguar Land Rover stand

tijdens de Masters of LXRY in de Amsterdam Rai.
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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
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geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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