
 

 

ELEGANTE NIEUWE BRONZE COLLECTION EDITION EN SPORTIEVE P300 HST 

VULLEN RANGE ROVER EVOQUE-GAMMA AAN 

 

 
 

De nieuwe Bronze Collection en de krachtige P300 HST vervoegen de recent gelanceerde Range Rover 

Evoque Autobiography om de nieuwe Evoque tot het meest gesofisticeerde en luxueuze model ooit te 

maken 

 
● Special Edition: de nieuwe speciale reeks Bronze Collection is verkrijgbaar in drie kleuren, met 

unieke designelementen aan binnen- en buitenkant, waaronder een opvallend contrasterend dak in 

Corinthian Bronze en zijdelingse verluchtingsroosters in Burnished Copper 

● Sportieve uitstraling: de krachtige Evoque P300 HST is uitgerust met een Black Pack, een glanzend 

zwart panoramisch schuifdak, glanzend zwarte 20" lichtmetalen velgen en een krachtige, 300 pk 

sterke Ingenium-benzinemotor 

● Geavanceerde motoren: de Bronze Collection Special Edition is verkrijgbaar met een volledig 

gamma ‘mild hybrid’- en ‘plug-in hybrid’-motoren, waaronder de P300e PHEV, die tot 55 km* zuiver 

elektrisch rijdt en een CO2-uitstoot vanaf 44 g/km* heeft  

● Laadsnelheid: de geavanceerde oplaadbare hybrideaandrijving van de P300e beschikt over een 

verbeterde SAVE-modus die het opladen van de regeneratieve batterij optimaliseert, waardoor ze in 

nauwelijks 90 minuten tot 80 procent wordt opgeladen** 



 

● De Range Rover Evoque is beschikbaar vanaf € 39.800 in België. De nieuwe Range Rover Evoque 

Bronze Collection Special Edition is verkrijgbaar vanaf € 50.800 in België terwijl de Range Rover 

Evoque HST kan worden besteld vanaf € 68.800 in België. Meer informatie via www.landrover.be 

 

Woensdag 12 mei 2021, Antwerpen – De aantrekkingskracht van de Range Rover Evoque werd nog 

versterkt met de lancering van de nieuwe, luxueus uitgeruste speciale reeks Range Rover Evoque Bronze 

Collection en de krachtige Range Rover Evoque P300 HST. 

De geraffineerde nieuwe speciale reeks Range Rover Evoque Bronze Collection beschikt over specifieke 

designelementen aan de binnen- en buitenkant, evenals verbeterde technologieën met het nieuwste Pivi-

infotainmentsysteem. De nieuwe Evoque P300 HST geeft het compacte lid van de Range Rover-familie 

een gespierde nieuwe look. 

De speciale reeks Evoque Bronze Collection is verkrijgbaar met een reeks krachtige en efficiënte motoren, 

terwijl de sportieve Evoque P300 HST zich inspireert op de grotere Range Rover Sport HST en exclusief 

verkrijgbaar is met de krachtige P300 Ingenium-benzinemotor van Land Rover. 

Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer bij Land Rover, verklaarde: "De Range Rover 

Evoque heeft een unieke persoonlijkheid en de nieuwe Bronze Collection Special Edition brengt een 

verhoogd gevoel van raffinement, met zijn kenmerkende contrasterende dak en verfijnde koperen details 

die een tijdloos gevoel van moderniteit creëren dat zijn aantrekkelijkheid versterkt en tegelijkertijd een 

emotionele band uitlokt." 

 

NIEUWE RANGE ROVER EVOQUE BRONZE COLLECTION SPECIAL EDITION 

 

De nieuwe speciale reeks Bronze Collection bouwt voort op het geraffineerde design en luxueuze interieur 

van de Range Rover Evoque, en is afgeleid van de al goed uitgeruste Evoque S-uitvoering. Aan de 

buitenkant onderscheidt het nieuwe model zich door zijn opvallende contrasterende dak in Corinthian 

Bronze, zijdelingse verluchtingsroosters in Burnished Copper en exclusieve nieuwe 20" lichtmetalen 

velgen met vijf dubbele spaken in Satin Dark Grey. 

 

Deze versie is verkrijgbaar in drie koetswerkkleuren (Carpathian Grey, Santorini Black en Seoul Pearl 

Silver), die het typische zwevende dak en het minimalistische koetswerkdesign van de Evoque 
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benadrukken. Binnenin zorgen de fineerafwerking Natural Grey Ash, de unieke tapijten met metalen 

hoeken uit de Bronze Collection en de zetels in generfd Ebony-leder voor een nog meer uitgesproken 

gevoel van luxe.  

 

Een panoramisch schuifdak tilt het interieur naar een hoger niveau, terwijl de hoogwaardige led-

koplampen met kenmerkende dagrijlichten (DRL) en geanimeerde richtingaanwijzers het koetswerk extra 

visuele verfijning geven. De innovatieve ClearSight-binnenspiegel van Land Rover is eveneens standaard 

en verbetert het zicht en zelfvertrouwen van de bestuurder met een druk op de knop.  

 

Het geavanceerde Pivi Pro-infotainmentsysteem biedt een verbeterde connectiviteit in de Bronze 

Collection Special Edition, dankzij een uitklapbaar 10"-aanraakscherm en een vast 10"-aanraakscherm 

onderaan. Het nieuwste infotainmentsysteem van Land Rover biedt SOTA-updates (Software-Over-The-

Air), evenals een vereenvoudigde menustructuur en een baanbrekend design voor onmiddellijke 

responsen. 

 

De speciale reeks Bronze Collection is verkrijgbaar met alle efficiënte benzine- en dieselmotoren van de 

nieuwste Ingenium-familie. De krachtige en efficiënte D165, D200, P200 en P250 beschikken allemaal over 

de geavanceerde ‘mild hybrid’-technologie (MHEV) met 48V-batterij, die een riemaangedreven 

startmotor en batterijpack gebruikt om energie te recupereren die normaal verloren gaat tijdens het 

vertragen. Die energie wordt opgeslagen en gebruikt om een soepelere stop-startfunctie te verzekeren 

en als ondersteuning bij acceleraties.  

 

De efficiënte P300e Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) is eveneens verkrijgbaar en koppelt een 1.5 

Ingenium-driecilinder-benzinemotor aan een elektromotor voor een soepel en emissievrij zuiver 

elektrisch rijbereik van 55 kilometer*. De efficiëntie is opmerkelijk: de Range Rover Evoque P300e beperkt 

zijn CO2-uitstoot en brandstofverbruik tot 44 g/km* en 2,0 l/100 km*. 

 

Voor 2021 werd de SAVE-modus van het PHEV-systeem verbeterd, waardoor de batterij efficiënter wordt 

opgeladen tijdens het rijden wanneer de batterijlading wordt bewaard voor een later deel van de reis. Bij 

een constante snelheid van 112 km/u kan tot 80 procent van de batterij in slechts 90 minuten** worden 

opgeladen. 



 

NIEUWE RANGE ROVER EVOQUE P300 HST 

 

De nieuwe Range Rover Evoque P300 HST, die exclusief wordt aangedreven door de 300 pk sterke 2.0 

Ingenium-benzinemotor, geeft de compacte luxe-SUV van Land Rover een gespierd nieuw elan. De nieuwe 

editie, met een stealth-achtige, ultraperformante look geïnspireerd op de Range Rover Sport HST, is 

gebaseerd op de Evoque R-Dynamic S en beschikt over een unieke combinatie van interieur- en 

exterieurupdates. 

  

Zijn moderne en sportieve look wordt in de verf gezet door elf koetswerkkleuren en een Black Pack met 

glanzend zwarte afwerking voor het Range Rover-opschrift op de motorkap, de zijdelingse 

verluchtingsroosters, de ventilatiesleuven op de motorkap, de spiegelbehuizingen en de 

exterieuraccenten. Voorts onderscheidt de nieuwe HST zich door zijn standaard glanzend zwart 

panoramisch schuifdak in combinatie met verdonkerde ruiten en aan zijn unieke glanzend zwarte 20" 

lichtmetalen velgen met rode remklauwen. 

 

De nauwe verwantschap met de Range Rover Sport HST komt ook in het interieur tot uiting, waar de 

Evoque P300 HST diens exclusieve stuurwiel in suède en hemelbekleding in Ebony-suède overneemt. 

Luxueuze accenten zijn onder meer de zetelbekleding in generfd leder, de Range Rover-drempelplaatjes, 

het panoramische schuifdak en de elektrische achterklep.  

 

De opgewaardeerde uitrusting van de P300 HST omvat het geavanceerde en intuïtieve Interactive Driver 

Display van Land Rover met configureerbaar 12,3" groot instrumentenbord met hoge resolutie, dat tal 

van rijgegevens, navigatie-instructies en infotainmentgegevens weergeeft.  

 

Het Pivi Pro-infotainmentsysteem combineert een uitklapbaar 10"-aanraakscherm met een vast 10"-

aanraakscherm onderaan en het Meridian Sound System van 400 W met dertien luidsprekers om de 

connectiviteit en audiokwaliteit te verbeteren. De sleutelvrije instap en de hoogwaardige led-koplampen 

met onmiskenbare dagrijlichten en dynamische richtingaanwijzers komen dan weer het gebruiksgemak 

en de verfijning ten goede. 

 



 

De P300 HST accelereert van 0-100 km/u in 6,8 seconden. Met een negentrapsautomaat en het 

baanbrekende Terrain Response 2-systeem van Land Rover combineert het vierwielaangedreven model 

een dynamisch rijgedrag op de weg met de typische terreincapaciteiten van Range Rover. 

 

De Range Rover Evoque is beschikbaar vanaf € 39.800 in België. De nieuwe Range Rover Evoque Bronze 

Collection Special Edition is verkrijgbaar vanaf € 50.800 in België terwijl de Range Rover Evoque HST kan 

worden besteld vanaf € 68.800 in België. Meer informatie via op www.landrover.be. 

EINDE 

*De vermelde cijfers zijn het resultaat van officiële tests door de constructeur conform de Europese WLTP-wetgeving en met een 

volledig opgeladen batterij. Enkel voor vergelijkingsdoeleinden. De werkelijke cijfers kunnen verschillen. De CO2-uitstoot, het 

energieverbruik en het rijbereik kunnen verschillen naargelang de rijstijl, de omgevingsomstandigheden, de belasting, de 

gemonteerde banden en accessoires, de gereden route en de batterijtoestand. De cijfers voor het rijbereik zijn gebaseerd op een 

productiemodel en een gestandaardiseerd traject 
**De cijfers, die gelden voor wagen die 112 km/u rijdt, kunnen variëren naargelang de rijstijl en de snelheid 

 

 
 

Aantekeningen voor redacteurs 
 
Over Land Rover 
Al sinds 1948 maakt Land Rover rasechte 4x4's met volwaardige terreincapaciteiten over het 
hele modellengamma. De Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover 
Sport, Range Rover Velar en Range Rover Evoque zijn elk wereldwijd de referentie in hun SUV-
segment. 80 procent van het modelgamma wordt geëxporteerd naar meer dan 100 landen. 
 
 
Sociale mediakanalen van Land Rover: 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

https://www.instagram.com/landroverbelux/ 

https://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.landrover.com of neemt u contact op met: 
Annick Van Cauwenberge 
PR Manager Jaguar Land Rover Belux 
T: 03 241 11 35 
M : 0476 319 629 
E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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