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Exclusieve sportiviteit: de Range Rover Velar
Carbon Edition
Land Rover presenteert exclusief voor de Nederlandse markt de Range Rover

Velar Carbon Edition. De gelimiteerde uitvoering onderscheidt zich door een

rijkere uitrusting en diverse carbonfiber exterieurdetails. De Range Rover Velar

Carbon Edition is er vanaf € 86.290,-.

⏲

https://jlrnederland.pr.co/


De Carbon Edition heeft carbonfiber buitenspiegelkappen en ventilatieroosters en een

achterspoiler eveneens van carbonfiber, die de toch al krachtige uitstraling van de Velar verder

versterken. Bovendien is de Carbon Edition voorzien van een glazen panoramadak met schuif-

/kanteldeel en LED-mistlampen aan de voorzijde, een verwarmbare voorruit met verwarmbare

ruitensproeiers, 14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming en koelfunctie,

een vanuit de bagageruimte neerklapbare achterbank, vloermatten en het Premium Exterior

Pack.

 

Rijke standaarduitrusting

De Range Rover Velar Carbon Edition is gebaseerd op de S- en R-Dynamic S-uitvoering. Tot de

standaarduitrusting behoren Premium LED-koplampen met lichtsignatuur, elektrisch

inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, met Ebony geperforeerd leder beklede stoelen, een

Meridian-audiosysteem en een achteruitrijcamera. De R-Dynamic S voegt daar in Burnished

Copper uitgevoerde sportieve exterieurdetails aan toe.

 

Krachtige Ingenium benzine- en dieselmotoren

De Range Rover Velar Carbon Edition is verkrijgbaar met de efficiënte P250 Ingenium

benzinemotor met 184 kW (250 pk). De krachtige D180 Ingenium dieselmotor met 132 kW (180

pk) behoort ook tot de mogelijkheden. Beide uitvoeringen zijn voorzien van een automatische

achttrapstransmissie.

 

Zolang de voorraad strekt

Zowel de Range Rover Velar Carbon Edition P250 benzine als de D180 diesel is verkrijgbaar

vanaf

€ 86.290,-. Het klantvoordeel loopt op tot maar liefst € 7.391,-. De Carbon Edition is

beschikbaar zolang de voorraad strekt.
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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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