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Jaguar I-PACE is ‘Auto van het Jaar 2019’
De volledig elektrische Jaguar I-PACE is bij de Europese Auto van het Jaar-verkiezing verkozen tot
Auto van het Jaar 2019. Het is de eerste keer dat Jaguar deze prestigieuze prijs wint.

Jury van 60 journalisten

De Europese Auto van het Jaar-jury bestaat uit 60 autojournalisten uit 23 landen. Zij vellen een oordeel over
technische innovaties, design, prestaties, efficiëntie en prijs-kwaliteitverhouding.

 

Prof. Dr. Ralf Speth, Chief Executive Officer, Jaguar Land Rover, zegt: “For our first electric vehicle to also
be the first Jaguar to win European Car of the Year gives us a huge sense of pride.

I-PACE was designed and engineered in the UK from a clean sheet of paper. It is the most technologically
advanced vehicle. It’s a true game-changer. Winning European Car of the Year is an honour and real
recognition of what our world-class team has delivered.”

 

Een wereldwijd verkoopsucces

De Jaguar I-PACE is een wereldwijd verkoopsucces en volledig ontworpen en ontwikkeld in het Verenigd
Koninkrijk. Meer dan 8.000 klanten – waarvan 75% in Europa- hebben de elektrische SUV al aangeschaft.

 

De Jaguar I-PACE biedt ongeëvenaarde prestaties. Met zijn krachtige elektrische aandrijflijn en op maat
gemaakte aluminium structuur combineert hij de prestaties van een sportauto met het praktisch gemak van een
SUV.

 

Eigen laadnetwerk

Klanten kunnen via een app of een elektronische tag eenvoudig met hun I-PACE gebruikmaken van de
oplaadservice. Het abonnement biedt toegang tot meer dan 85.000 laadpunten in Europa.

 

Meer dan 55 prijzen gewonnen

De I-PACE heeft sinds zijn introductie in 2018 wereldwijd meer dan 55 prijzen gewonnen. In Duitsland
Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk won hij de nationale Auto van het Jaar-verkiezingen. Daarnaast werd hij
ook bekroond tot BBC TopGear magazine EV of the Year, China Green Car of the Year en hij won de Autobest
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ECOBEST Award.

 

Meer informatie over de Jaguar I-PACE is te vinden via www.jaguar.nl
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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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Jaguar I-PACE is ‘Auto van het Jaar 2019’

De volledig elektrische Jaguar I-PACE is bij de Europese Auto van het Jaar-verkiezing verkozen tot Auto van het Jaar
2019.
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Nieuwe Jaguar XE op tal van punten naar hoger niveau getild
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De nieuwe Jaguar XE is op tal van punten aangescherpt. Het uiterlijk is aangepast en oogt sportiever. Er is een compleet
nieuw en luxueuzer interieur en de XE is voorzien van geavanceerde technologieën.
15 feb

Jaguar kiest DHL als wereldwijde logistiek partner van het Jaguar I-PACE e-
TROPHY-kampioenschap

Jaguar Racing heeft DHL gekozen als Global Logistics Partner van de Jaguar I-PACE eTROPHY.
13 feb

Jaguar Land Rover breidt Ingenium motorenfamilie verder uit met nieuwe zes-in-lijn
benzinemotor

Jaguar Land Rover breidt zijn Ingenium motorenfamilie verder uit met een nieuwe zes-in-lijn benzinemotor. De nieuwe
benzinemotor is volledig in eigen huis ontwikkeld en wordt geproduceerd in het Engine Manufacturing Centre (EMC) van
Jaguar Land Rover in Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk.
13 feb

Land Rover presenteert Range Rover Sport HST met mild-hybride zes-in-lijn
benzinemotor voor verfijning én prestaties

De Range Rover Sport combineert moeiteloos zijn dynamische rijgedrag en verfijning met de kenmerkende
terreinkwaliteiten van Land Rover. De introductie van de nieuwe zescilinder-in-lijn, 3,0-liter benzinemotor met 294 kW (400
pk) vermogen brengt het prestatieniveau en de verfijning naar een nog hoger niveau en zorgt voor een lager
brandstofverbruik.
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