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Documentaire 'Going Electric' van Jaguar nu on
demand beschikbaar
Bij de onthulling van de elektrisch aangedreven I-PACE in maart 2018 toonde

Jaguar een ‘minidocumentaire’ van 15 minuten over de ontwikkeling van de

Jaguar I-PACE. De volledige documentaire, die luistert naar de naam Going

Electric, is nu compleet en on demand beschikbaar.

Exclusief kijkje achter de schermen

⏲



De documentaire Going Electric biedt een intrigerend kijkje achter de schermen bij de

ontwikkeling van Jaguars eerste elektrisch aangedreven auto – de I-PACE. De uur durende

documentaire toont beelden van Jaguars state-of-the-art laboratoria en strikt geheime

ontwerpstudio’s. Het onthult een wereld waarin technische uitmuntendheid samenkomt met

voortreffelijk vakmanschap, waar tests tot het extreme worden gebracht en de auto tot de limiet

wordt gedreven.

On demand beschikbaar

De uitgebreide documentaire Going Electric is on demand beschikbaar via diverse kanalen. De

documentaire is te vinden bij Amazon Prime, iTunes, Vimeo on Demand en Google Play.

Voor het maken van een review over de documentaire is ook een directe link beschikbaar, aan te

vragen bij Aldo van Troost, PR-manager van Jaguar Land Rover Nederland.

https://play.google.com/store/movies/details/Jaguar_Going_Electric?id=8UbINmPQHJ8&hl=en
https://vimeo.com/ondemand/169870
https://itunes.apple.com/gb/movie/jaguar-going-electric/id1440810295
http://amzn.eu/d/1aC2uuj
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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.

Aldo van Troost
PR Manager Jaguar Land Rover 
T. 0345 68 88 42
M. 06 51 4224 70
E. avantroo@jaguarlandrover.com
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