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Jaguar bestverkochte automerk in december
2018
December 2018 was voor Jaguar in Nederland een uiterst succesvolle maand.

Mede dankzij de zeer populaire Jaguar I-PACE zette het merk de afgelopen maand

maar liefst 2.651 nieuwe auto’s op kenteken. In heel 2018 verkocht Jaguar in

totaal 4.626 nieuwe auto’s in Nederland.

Dankzij die 2.651 kentekenregistraties bereikte het Britse merk in december een marktaandeel

van 13,24 % van de Nederlandse markt. In heel 2018 liet Jaguar maar liefst 4.626 nieuwe auto’s

registreren, een absoluut record!

I-PACE 3.495 keer geregistreerd

⏲



De volledig elektrisch aangedreven Jaguar I-PACE had een groot aandeel in het succes. De

eerste elektrische SUV van het Britse merk beleefde zijn debuut in de zomer van 2018. Dankzij

de krachtige elektrische aandrijflijn en het kenmerkende Jaguar-design vond de I-PACE in 2018

maar liefst 3.495 kopers.

Ook in 2019 aantrekkelijk

De Jaguar I-PACE is met zijn aansprekende design en krachtige prestaties bijzonder

aantrekkelijk. Ook het 90 kWh sterke accupakket, de 696 Nm koppel en All Wheel Drive zijn

overtuigende kwaliteiten van de I-PACE. De Jaguar I-PACE is door het crashtestinstituut Euro

NCAP ook bekroond met vijf sterren. Daarmee behoort de Jaguar I-PACE tot de veiligste auto’s

die op de markt verkrijgbaar zijn.

De volledig elektrische SUV van Jaguar is ook zeer aantrekkelijk voor de zakelijk rijder, dankzij

het ook in 2019 gunstige bijtellingsklimaat voor elektrische auto’s. Er is al een Jaguar I-PACE

vanaf € 80.330,-.
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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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