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Perfecte Jaguar-Kerst: nieuwe geschenken
online en bij de dealers
Wie bezig is met de kerstinkopen vindt in de uitgebreide Jaguar Collection de

perfecte geschenken voor Jaguar-fans.

Naar verwachting zullen de online kerstverkopen in 2020 alle records breken. Jaguar is hierop

voorbereid en biedt geschenken die net zo mooi en begeerlijk zijn als de auto’s waarop ze zijn

geïnspireerd. De Jaguar Collectie is online te bekijken in de jaguar-webshop en te bestellen via

de Jaguar-dealers.

 

⏲

https://jlrnederland.pr.co/
https://www.jaguar.nl/branded-goods/index.html


De nieuwe Jaguar Lederen Weekendtas is perfect voor ieder uitstapje. De tas is gemaakt

van zacht en soepel, geolied zwart leder met een natuurlijke nerf. De schouderband is

gewatteerd en een tegen stof beschermende opbergzak wordt meegeleverd.

De compacte Nylon Oprolbare Kostuumdrager is voorzien van extra opbergzakken voor

accessoires. Het ontwerp met ritssluiting maakt hem gemakkelijk te vervoeren.

 

Meer inspiratie nodig? Er is ook een met laser geëtste Roestvrijstalen Reisfles met geweven

draagband. En er is keuze uit een groot aanbod van kleding voor volwassenen, schaalmodellen

en accessoires. Het kerstfeest is natuurlijk niet compleet zonder speelgoed. De Jaguar Junior

Loopauto laat ook de kleintjes achter het stuur plaatsnemen. De loopauto heeft LED-

verlichting, een zachte zitting en banden die weinig geluid maken.

En wie houdt er nu niet van de Jaguar-teddybeer, die er met zijn zachte vacht en racejack

fantastisch uitziet?

 

Joe Sinclair, Jaguar Land Rover Branded Goods and Licensing Director, zegt:

“Jaguar owners and fans of the brand will all love Christmas presents from the Jaguar

Collection. Every item has been carefully chosen to reflect Jaguar’s unique blend of elegant

design, breathtaking performance and sporting heritage.”

 

De Jaguar Collectie is online te bekijken en leverbaar via de Jaguar-dealers.
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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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