
Prins Harry rijdt nieuwe Jaguar F-TYPE Coupé voor goed doel
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Samenvatting Tijdens een evenement om het door hem gesteunde The Endeavour
Fund extra onder de aandacht te brengen, heeft de Britse prins Harry
met een prototype van de nieuwe Jaguar F-TYPE Coupé geracet op het
circuit van Goodwood.

Details Tijdens een evenement om het door hem gesteunde The Endeavour
Fund extra onder de aandacht te brengen, heeft de Britse prins Harry
met een prototype van de nieuwe Jaguar F-TYPE Coupé geracet op het
circuit van Goodwood.

The Endeavour Fund helpt om militair personeel met blijvend letsel hun
zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde terug te laten vinden door middel
van fysieke uitdagingen. Prins Harry en enkele van de betreffende militairen
reden een aantal rondes op het fameuze circuit van Goodwood in de nieuwe
Jaguar F-TYPE R Coupé, die een topsnelheid heeft van 300 km/h en in 4,2
seconden kan accelereren van 0-100 km/h. Daarmee behoorden zij tot de
eersten die met de nieuwe, tweezits sportwagen konden rijden, voordat de
eerste auto’s vanaf eind maart aan klanten zullen worden afgeleverd.

De nieuwe Jaguar F-TYPE Coupé kon door gewonde en invalide militairen
worden gereden op het Goodwood Motor Circuit, als onderdeel van The Royal
Foundation track day. Prins Harry is beschermheer van ‘The Royal
Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry’.

Documenten PB 1214 Prins Harry rijdt nieuwe
Jaguar F-TYPE Coupé voor
goed doel.docx
.docx

Afbeeldingen

Jaguar Land Rover Nederland

PR CONTACT(EN)

Bas van der Wal
PR Manager Jaguar Land Rover
T. 0345 68 88 45 
E.
bvander1@jaguarlandrover.com



https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39161/images/122759-23882992-c2d3-490a-9839-faa372da6161-jag_hrh_prince_harry_drives_new_jaguar_f-type_190214_003-large-1392978489.jpg
mailto:bvander1@jaguarlandrover.com
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39161/documents/21801-4c299366-89e4-4a89-8292-37052551e661-PB_25201214_2520_2520Prins_2520Harry_2520rijdt_2520nieuwe_2520Jaguar_2520F-TYPE_2520Coup_25C3_25A9_2520voor_2520goed_2520doel.docx
http://www.jaguar.nl/jaguar-range/f-type/f-type-models/f-type-s-coupe.html
http://jlrnederland.pr.co/
http://jlrnederland.pr.co/70797-prins-harry-rijdt-nieuwe-jaguar-f-type-coupe-voor-goed-doel


Download PDF

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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