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Exclusieve items ter gelegenheid van 60 jaar
iconische Jaguar E-type
Utrecht, 15 maart 2021 – De ontwerpers van Jaguar hebben een reeks exclusieve

items ontwikkeld ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de legendarische

1961 E-type. Stuk voor stuk gaat het om gelimiteerde artikelen voor liefhebbers

van dit iconische model en van de historie van Jaguar.
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De Jaguar E-type 60th Anniversary Collection omvat kunstwerken, T-shirts en schaalmodellen.

Alle zijn geïnspireerd door de twee modellen die destijds van Coventry naar Zwitserland reden

voor de introductie van de E-type op de Autosalon van Genève. De collectie eert de twee

specifieke auto’s, ‘9600 HP’ en ‘77 RW’, die een cruciale rol speelden bij het werelddebuut in

maart 1961.

 

De items in de collectie zijn ontwikkeld door de Jaguar Design Studio, onder leiding van Jaguar

Design Director Julian Thomson. Een tweetal kunstwerken met de titel ‘From Coventry to

Geneva’ toont in passende stijl de onvergetelijke publieksintroductie van de E-type. De oplage is

strikt gelimiteerd op 60 ingelijste duo’s, die ieder worden geleverd met een certificaat van

echtheid voor een bedrag van € 656,85.

 

De kunstzinnige schets Journey to Geneva ’61 toont in popartstijl het verhaal achter de

onthulling. Het kunstwerk is gelimiteerd op 600 prints en eveneens een creatie van Jaguar

Design. De schets is geprint op fijn kunstpapier en wordt geleverd zonder lijst voor € 45,48.

 

De popartstijl komt ook terug op een gelimiteerde oplage T-shirts met afbeelding.

Gelimiteerd op slechts 960 exemplaren van zachte grijze katoenmix jersey marl-stof met een

klassieke stijl die verwijst naar de jaren ’60 waarin de E-type werd geïntroduceerd. Voor € 35,37

per stuk.

 

Het nieuwe aanbod omvat ook een diecast schaalmodel in 1:18 van de ‘9600 HP’, een 3.8-

liter Fixed-Head Coupe. Er is keuze uit drie kleuren: British Racing Green, Opalescent Dark

Blue en Opalescent Gunmetal. Iedere kleur heeft een oplage van slechts 400 exemplaren en

kost € 161,67 per stuk.

 

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

E-type Jaguar instantly created motoring history. Never before had a car inspired such

passion and delight while making the world sit up and take notice.”

 

“This 60th Anniversary Collection is the perfect way to celebrate that history, with a range

including some brilliant creations from the Jaguar Design team of today.”

 

De Jaguar Collection is alleen beschikbaar bij uw regionale Jaguar dealer en te bekijken op

https://www.jaguar.nl/branded-goods/index.html.
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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 
M. 06 51 4224 70  
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