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Spraakmakende campagne voor nieuwe Jaguar
E-PACE
Na de campagne voor de nieuwe Jaguar F-PACE is Jaguar opnieuw een

samenwerking aangegaan met artiesten, ditmaal voor de spraakmakende

campagne van de nieuwe E-PACE. Voor de nieuwste aflevering met ‘Jaguar

Creators’ werkte Jaguar samen met dj/producer Hannah Wants en actrice

Christina Chong.

Met de reeks samenwerkingen met getalenteerde creatieve artiesten zet Jaguar zijn nieuwste

modellen op onconventionele wijze in de schijnwerpers en ondersteunt het de creatieve sector

in deze moeilijke tijden. In de nieuwste campagne ‘Striking from Every Angle’ rijdt de Britse

actrice Christina Chong in de nieuwe Jaguar E-PACE door Londen, terwijl de nieuwe single ‘Lift

Off’ van de Britse dj/producer Hannah Wants te horen is. De opzwepende soundstrack is

speciaal voor de Jaguar-campagne geremixt.

 

⏲

https://jlrnederland.pr.co/


Hannah Wants: “Jaguar Land Rover is close to my heart as my dad was an engineer there

for more than 30 years. To be approached by the brand to work with them on their new E-

PACE campaign is a great achievement and I feel honoured they have chosen Lift Off.”

 

Christina Chong: “As an actor, I try to create emotions that connect with people. Learning

your lines and losing yourself in a part gets intense – you have to be vulnerable. So I like to

escape by getting behind the wheel with my music. The Jaguar E-PACE is a place where I get

to be me again.”

 

Jaguar E-PACE

De nieuwe Jaguar E-PACE die oktober 2020 werd voorgesteld, onderscheidt zich onder meer

door zijn gemoderniseerd in- en exterieur, het Premium Transverse Architecture voor meer

verfijning, comfort en rijdynamiek en het nieuwste Pivi Pro-infotainmentsysteem met

Software-Over-The-Air-functionaliteit.

 

Jaguar levert de E-PACE met keuze uit acht krachtige en efficiënte motorvarianten, waaronder

de P300e Plug-in Hybrid (PHEV) waarbij een 147 kW (200 pk) sterke 1,5-liter driecilinder

Ingenium-benzinemotor wordt ondersteund door een 80 kW (109 pk) sterke elektromotor op

de achteras (Electric Rear Axle Drive, ERAD). Hiermee kan de E-PACE ook 55 kilometer

emissievrij rijden in de volledig elektrische modus. De gecombineerde CO2-emissie bedraagt 44

g/km en het gecombineerde verbruik 2,0 l/100 km (WLTP).

 

Bekijk hier de nieuwe campagne voor de Jaguar E-PACE, met actrice Christina Chong en de

muziek van Hannah Wants.

https://www.youtube.com/watch?v=k-TZ2vBiCgc
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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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