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SV Bespoke Edition 1988: gelimiteerde F-PACE
SVR geïnspireerd door Jaguar's racesucces

Edition 1988: gelimiteerde F-PACE SVR geïnspireerd door racesucces van

Jaguar, gecreëerd door personalisatie-experts van SV Bespoke

Toppunt van performance: F-PACE SVR met 405 kW (550 pk) sterke V8

Supercharged en verbeterde high-performance rijdynamiek is absolute

topversie in Jaguar’s SUV-aanbod

Bespoke afwerking: Edition 1988 met unieke carrosseriekleur Midnight

Amethyst, lichtmetalen velgen in Champagne Gold en exclusieve accenten in

Sunset Gold

Gelimiteerde oplage: er worden slechts 394 exemplaren gebouwd, verwijzend

naar het aantal ronden dat de winnende Jaguar in de 24 Uur van Le Mans in

1988 aflegde

Passend debuut: presentatie Edition 1988 tijdens 24 Uur van Le Mans (8-12 juni

2022) en voor het eerst rijdend te zien tijdens Goodwood Festival of Speed (23-

26 juni)
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Jaguar F-PACE SVR Edition 1988 wordt niet in Nederland geleverd, meer

informatie op www.jaguar.com/SVO

De exclusieve F-PACE SVR Edition 1988 is de eerste gelimiteerde uitvoering van

de high-performance SUV van Jaguar, gecreëerd door personalisatie-experts van

SV Bespoke. Er komen wereldwijd slechts 394 exemplaren beschikbaar.

De F-PACE SVR Edition 1988 is geïnspireerd door de rijke racehistorie van Jaguar en wordt

gekenmerkt door zijn unieke carrosseriekleur Midnight Amethyst Gloss, gesmede 22-inch

lichtmetalen velgen in Champagne Gold Satin, in- en exterieurdetails in Sunset Gold Satin en

een SV Bespoke ‘One of 394’-badge.

De naam ‘Edition 1988’ en het aantal door de Special Vehicle Operations-divisie (SVO) van

Jaguar te bouwen exemplaren verwijzen naar het jaar waarin de legendarische Jaguar XJR-9

LM de 24 Uur van Le Mans won en het aantal ronden dat de winnende Jaguar in die race

aflegde. De Nederlandse coureur Jan Lammers speelde destijds een belangrijke rol in de race en

hij behaalde samen met zijn teamgenoten Andy Wallace en Johnny Dumfries de overwinning.

Mark Turner, Commercial Director of Special Vehicle Operations Jaguar: “Since its

introduction in 2019, the Jaguar F-PACE SVR has established itself as a highly characterful

and rewarding high-performance car. Pairing these qualities with a level of SV Bespoke

personalisation and exclusivity never offered before on F-PACE makes Edition 1988 an even

more captivating proposition. With strictly limited availability, we’re confident this will

quickly become the most sought-after F-PACE SVR yet.”

Midnight Amethyst Gloss is een nieuwe lakkleur die alleen wordt aangeboden op de Jaguar F-

PACE SVR Edition 1988.

Richard Woolley, Special Vehicle Operations Creative Director Jaguar: “The design

of the F-PACE SVR Edition 1988 is inspired by legendary Jaguar endurance racing cars. The

Midnight Amethyst Gloss paintwork appears black until its amethyst undertones are revealed

in bright sunshine, emphasising the SVR’s dynamic exterior. To achieve this dramatic Ultra

Metallic Gloss finish, we assessed more than 40 variations to create the desired depth of

colour.”

http://www.jaguar.com/SVO


Ook uniek voor de F-PACE SVR Edition 1988 zijn de in Sunset Gold Satin uitgevoerde Jaguar

leaper en merknaam op de achterklep, terwijl op beide voorspatborden een laser-geëtst Edition

1988-logo is aangebracht. Verder is de Edition 1988 standaard uitgevoerd met het SVR Black

Pack en zijn ook de buitenspiegelkappen, remklauwen, naafdoppen en de letter R van het SVR-

logo uitgevoerd in Gloss Black.

Het interieur van de Jaguar F-PACE SVR – met details in ‘open-pore’ carbon fibre – is in de

Edition 1988 verder verfijnd met Ebony Semi-Aniline lederen bekleding en exclusieve details in

Sunset Gold Satin op het dashboard, het stuurwiel, de schakelpaddles en de koel-/verwarmbare

Performance-voorstoelen. De Jaguar leaper en de claxonring op het stuurwiel zijn afgewerkt in

Satin Black, terwijl de subtiele SV Bespoke- en Edition 1988-logo’s op de verlichte dorpellijsten

en het dashboard het geheel compleet maken.

Mark Wilkes, Director of Vehicle Personalisation Jaguar: “Edition 1988 started with

our SV Bespoke and Jaguar Design teams taking inspiration from the iconic liveries of

Jaguar’s Le Mans-winning sports cars. The result is a winning combination of colours,

textures and features that celebrates sporting success while making the F-PACE SVR even

more appealing.”

 

De F-PACE SVR is de absolute topversie in het SUV-aanbod van Jaguar, aangedreven door de

405 kW (550 pk) sterke 5.0 V8 Supercharged benzinemotor. Daarmee accelereert de F-PACE

SVR in slechts 4,0 seconden van 0-100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 286 km/h. Een

uitgebreid pakket aan technische verbeteringen, ontwikkeld door de experts van Special Vehicle

Operations, zorgt ervoor dat de F-PACE SVR een prestatiegerichte rijbeleving biedt zonder

concessies te doen aan de dagelijkse bruikbaarheid.

 

Het luxueuze interieur met een glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor, Head-Up

Display en de nieuwste connectiviteitstechnologie, waaronder een draadloze telefoonlader en

integratie van Amazon Alexa(1), onderstreept de rol van de F-PACE SVR Edition 1988 als

verfijnde SUV met uitzonderlijke prestaties.

 

Het Pivi Pro-infotainmentsysteem biedt nu ook what3words(2), waarmee

navigatiebestemmingen kunnen worden ingevoerd met behulp van unieke reeksen van drie

woorden die overeenkomen met precieze locaties van 3 m2. Zo kun je bijvoorbeeld de woorden

‘wins.report.miracle’ intypen om bij de hoofdingang van het Circuit des 24 Heures du Mans te

komen.



 

De Jaguar F-PACE SVR Edition 1988 is voor het eerst te zien tijdens de komende 24 Uur van Le

Mans (8-12 juni 2022), waar het model samen met de winnende Jaguar XJR-9 uit 1988 wordt

gepresenteerd op de stand van SVO. Vervolgens maakt de SVR Edition 1988 op het Goodwood

Festival of Speed (23-26 juni 2022) zijn dynamische debuut.

 

De Jaguar F-PACE SVR Edition 1988 is de topversie in het aanbod van de

F-PACE, dat bestaat uit de uitvoeringen F-PACE, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-

Dynamic Black, 300 SPORT, 400 SPORT en SVR. Afhankelijk van de uitvoering is de F-PACE

beschikbaar met benzine-, diesel- en plug-in hybrid-motoren. De F-PACE SVR Edition 1988

wordt niet in Nederland geleverd. Kijk voor meer informatie op www.jaguar.com/SVO. Meer

informatie over de F-PACE is te vinden op: https://www.jaguar.nl/jaguar-range/f-

pace/index.html.

 

(1) Functies mogen alleen door de bestuurder worden gebruikt wanneer dat veilig kan. De

bestuurder moet te allen tijde de volledige controle over de auto behouden. Amazon Alexa is

alleen beschikbaar in geselecteerde markten. Amazon, Alexa, Amazon Music, Audible en alle

andere gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. en gelieerde

ondernemingen. Bepaalde Alexa-functies zijn afhankelijk van smart home-technologie.

(2) what3words is wereldwijd beschikbaar op de F-PACE SVR, behalve in Japan en Zuid-

Korea.

http://www.jaguar.com/SVO
https://www.jaguar.nl/jaguar-range/f-pace/index.html
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Over Jaguar Land Rover: nieuwe vorm aan toekomst voor moderne luxe door design

Jaguar Land Rover geeft met zijn twee onderscheidende Britse merken een nieuwe vorm aan de toekomst van
moderne luxe door design.

Ons huidige aanbod omvat zowel volledig elektrische, plug-in hybride en mild-hybride modellen als modellen
met de modernste diesel- en benzinemotoren. De wereldwijde vraag naar onze toonaangevende Jaguars en
Land Rovers is groot en onze auto’s worden verkocht in 127 landen. Land Rover is met Range Rover, Discovery
en Defender de wereldleider in de markt van premium SUV’s. Jaguar is het allereerste merk dat een volledig
elektrisch aangedreven premium performance SUV op de markt bracht: de Jaguar I-PACE.

Jaguar Land Rover is een door en door Britse onderneming, met twee grote design- en ontwikkelingscentra, drie
autofabrieken, een motorenfabriek en een accufabriek in het Verenigd Koninkrijk. Ook hebben wij autofabrieken
in China, Brazilië, India, Oostenrijk en Slowakije. Drie van onze zeven technologiecentra zijn gelegen in het
Verenigd Koninkrijk – in Manchester, Warwick (NAIC) en Londen – de andere vier in Shannon (Ierland), Portland
(VS), Boedapest (Hongarije) en Shanghai (China).

In onze Reimagine-strategie staat de elektrificatie van Jaguar en Land Rover centraal en hebben beide merken
een duidelijk eigen karakter. Alle modellen van Jaguar en Land Rover zijn tegen het einde van het decennium
leverbaar met puur elektrische aandrijving. Deze strategie is de start van de ontwikkeling van Jaguar Land
Rover tot een netto CO2-neutrale onderneming – inclusief de productieketen, de producten en de bedrijfsvoering

– in de jaren tot 2039.

Jaguar Land Rover is sinds 2008 een volledige dochteronderneming van Tata Motors. Het heeft daardoor
volledige toegang tot de belangrijkste wereldspelers op het gebied van technologie en duurzaamheid binnen het
grotere geheel van de Tata Group.

Valentijn Braam
Communications & PR Manager Jaguar Land Rover Nederland  
M. 06 53 49 89 48  
E. vbraam@jaguarlandrover.com
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