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Samenvatting De huidige Jaguar XK vergaarde gedurende zijn productieperiode (2006
– 2014) diverse prestigieuze (design)prijzen. Niet alleen daardoor wordt
hij door kenners, liefhebbers én automobielclubs getipt als ‘Klassieker
van de toekomst’. Inmiddels is bekend dat de productie van de XK deze
zomer stopt. Dat betekent dat nog enkele auto’s beschikbaar komen
voor Nederland: een unieke mogelijkheid om een klassieker van de
toekomst nieuw aan te schaffen.

Details XK: Coupé en Convertible uit een legendarische reeks
Productie stopt deze zomer
Nog een beperkt aantal XK-modellen komen naar Nederland

De huidige Jaguar XK vergaarde gedurende zijn productieperiode (2006
– 2014) diverse prestigieuze (design)prijzen. Niet alleen daardoor wordt
hij door kenners, liefhebbers én automobielclubs getipt als ‘Klassieker
van de toekomst’. Inmiddels is bekend dat de productie van de XK deze
zomer stopt. Dat betekent dat nog enkele auto’s beschikbaar komen
voor Nederland: een unieke mogelijkheid om een klassieker van de
toekomst nieuw aan te schaffen.

De huidige Jaguar XK verscheen in 2006 op de markt. Alleen al met zijn
vloeiende vormgeving was de aansluiting met legendarische voorgangers als
de E-Type en de XJ-S perfect. Met twee uitvoeringen, Coupé en Convertible,
en twee benzinemotoren, V8 en V8 Supercharged, sprak de XK een brede
doelgroep in het GT-segment aan. Deze spectaculair gelijnde Coupés en
Convertibles waren de eerste Jaguar modellen die geheel van aluminium
waren gemaakt en kwamen voort uit de Jaguar Advanced Lightweight Coupé,
een adembenemend fraai prototype dat op diverse autotentoonstellingen de
show stal. Jaguar designer Ian Callum zei ooit het volgende over zijn ontwerp:
“Het ontwerp van de XK is geïnspireerd door de ideale vrouw: Kate Winslet. Zij
is een typische Britse ‘natural beauty’ én ze heeft inhoud – schoonheid die
verder gaat dan alleen een oogverblindend uiterlijk”.

Het toekomstpotentieel

De XK, die nog tot deze zomer in de Castle Bromwich-fabriek in Birmingham
wordt geproduceerd en waarvan er 1.185 in Nederland zijn verkocht, heeft in
zijn ‘werkzame leven’ veel lof toegezwaaid gekregen. Hij vergaarde titels als
‘Car of the Year’ (AutoExpress) en ‘Best Coupé’. Dit kwam niet alleen door het
fraaie uiterlijk, maar ook door features zoals de innovatieve motorkap. Bij een
aanrijding met een voetganger komt deze kap automatisch enkele centimeters
omhoog en zorgt zo voor extra absorptievermogen. Deze
veiligheidsverhogende technologie, die inmiddels door diverse fabrikanten is
overgenomen, onderstreept het ‘beauty and brains-karakter’ van de XK nog
eens. Het is dus niet verwonderlijk dat de KNAC (Koninklijke Nederlandse
Automobiel Club) de XK al in 2007 uitriep tot ‘Klassieker van de toekomst’.
Bekende Nederlanders als Gerard Ekdom, Victoria Koblenko en Sjeng
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Schalken kennen het gevoel dat daarbij hoort. Dat gevoel is nog voor een
select aantal Nederlanders te beleven. Met het oog op de productiestop komen
er nog een beperkt aantal XK’s beschikbaar: de laatste kans om een
gloednieuwe toekomstige klassieker aan te schaffen… 

Afbeeldingen

Documenten PB 2614 Jaguar XK - klassieker
van de toekomst nu nog nieuw
verkrijgbaa...

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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