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RANGE ROVER EVOQUE: DE LUXE-SUV VOOR DE STAD EN DAARBUITEN 
 

▪ 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 

 

▪ Geraffineerde luxe: de Range Rover Evoque Autobiography, die in 2020 werd 

geïntroduceerd, positioneert zich aan de top van het Evoque-gamma en combineert de 

befaamde luxe van Range Rover met geraffineerde designdetails en een verfijnd interieur 

boordevol technologie 

 

▪ Reductionisme: het nauwkeurige koetswerkdesign trekt de aandacht terwijl het luxueus 

afgewerkte interieur een rustgevend gevoel van welzijn biedt 

 

▪ Duurzame luxe: verkrijgbaar in de oplaadbare hybrideversie P300e voor klanten die op zoek 

zijn naar een duurzamere en efficiëntere compacte luxe-SUV 

 
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 

 
De aantrekkingskracht van de Range Rover Evoque werd nog versterkt met de lancering van de 

nieuwe, luxueus uitgeruste speciale reeks Bronze Collection en de krachtige Range Rover Evoque P300 

HST. 

 

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. 

Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer bij Jaguar 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 
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details die een tijdloos gevoel van moderniteit creëren dat zijn aantrekkelijkheid versterkt en 

tegelijkertijd een emotionele band uitlokt." 

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 

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.  

De speciale reeks Bronze Collection is te bestellen met de efficiënte oplaadbare hybrideaandrijving 

P300e (PHEV) en alle benzine- en dieselmotoren van de nieuwste Ingenium-generatie. 

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.  
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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.  

RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY  

De Range Rover Evoque Autobiography, die werd geïntroduceerd in 2020, positioneert zich helemaal 

aan de top van het gamma en belichaamt de verfijning en luxe die zo typisch zijn voor de compacte 

Range Rover-SUV. De Evoque Autobiography Edition, het vlaggenschip van deze reeks, heeft 

opvallende en elegante designaccenten in zijn koetswerk en een luxueus interieur. Er is bovendien 

een oplaadbare hybrideversie voor klanten die een duurzamere en efficiëntere compacte luxe-SUV 

zoeken.  

Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer van Jaguar Land Rover, verklaarde: “De Range 

Rover Evoque Autobiography vervult de beloften van Range Rover met een geraffineerde moderniteit 

en een geavanceerd karakter, zowel wat het koetswerk als het interieur betreft. Sinds zijn introductie 

in 2010 is de karaktervolle Evoque een echte blikvanger geweest, en zijn verfijnde karakter wordt nog 

versterkt door elegante details.” 

Met het doelgerichte R-Dynamic HSE-model als basis is de Autobiography onmiddellijk herkenbaar als 

een Evoque, met een opvallend silhouet dat verfraaid wordt met verfijnde kenmerken zoals de 

bumpers, de sierlijsten onderaan en de flanken van het Black Pack-model. Voor extra verfijning zorgen 

opvallende details zoals accenten in gepolijst koper en, voor het eerst, een koperkleurig Range Rover-

opschrift. De 21” lichtmetalen velgen in Gloss Light Silver met contrasterende Diamond Turned-

afwerking bieden een eigentijdse look die het zelfverzekerde R-Dynamic-profiel aanvult, terwijl de 

Autobiography-logo's en de krachtige, intelligente Matrix-ledkoplampen het koetswerkdesign 

compleet maken. 

Dat elegante raffinement komt ook terug in het interieur, dat volledig is bekleed met Windsor-leder 

met quiltmotief en Grey Ash-fineer voor een luxueuze en elegante omgeving, terwijl het vaste 

panoramadak het interieur laat baden in het licht. Het comfort en gebruiksgemak worden verhoogd 

door een elektrisch verstelbaar en verwarmbaar stuurwiel, 14-voudig elektrisch verstelbare voorzetels 

met verwarming en koeling en geheugenfunctie voor de bestuurder, en verwarmbare achterzetels. 

De Range Rover Evoque Autobiography is verkrijgbaar met diverse krachtige en zuinige benzine- en 

dieselmotoren, waaronder de D200, P200, P250, P300 en P300e Plug-in Hybrid (oplaadbare hybride), 

die allemaal zijn uitgerust met vierwielaandrijving en een automatische transmissie. 
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EVOQUE – OVERZICHT EXTERIEURDESIGN 

De Range Rover Evoque, die werd ontworpen om het stadsleven te combineren met uitstapjes naar 

het platteland, bouwt voort op de karaktervolle uitstraling van zijn voorganger met een doorgedreven 

en nauwkeurige evolutie van diens onmiddellijk herkenbare silhouet. De compacte Range Rover is een 

toonbeeld van moderniteit en tijdloos design, dat de Evoque opnieuw aan de top van zijn segment 

plaatst. 

Gerry McGovern, Chief Creative Officer bij Land Rover, zei: “Toen de Range Rover Evoque in 2010 op 

de markt kwam, bracht hij een ware revolutie teweeg in het segment van de compacte luxe-SUV’s en 

het jongste model doet die verwezenlijking nog eens over. Deze karaktervolle wagen verenigt 

raffinement met rijplezier om die cruciale emotionele band te scheppen, waardoor mensen hem 

spontaan nakijken en bewonderen.” 

Het bekende profiel en coupéachtige silhouet van de Evoque komen tot uiting in zijn opvallende, 

aflopende daklijn en oplopende gordellijn. Zijn uitmuntende volume en proporties worden nog in de 

verf gezet door zijn geprononceerde schouders en uitgesproken wielkasten, die samen met de 21"-

velgen een krachtige en dynamische uitstraling creëren. 

De superfijne Matrix-ledkoplampen geeft de lichten een meer gesofisticeerde lay-out. De vlak 

aansluitende deurgrepen dragen op hun beurt bij tot de naadloze, gebeitelde look, terwijl de 

vloeiende richtingaanwijzers een krachtige signatuur verzekeren. 

De achterkant van de auto is getooid met een opvallend zwart accent dat een visuele indruk van 

breedte creëert, terwijl de nauwkeurige versmalling van de koetswerknaden geen twijfel laat bestaan 

over het vakmanschap dat de ontwerpers en ingenieurs aan de dag hebben gelegd. De Range Rover 

Evoque is verkrijgbaar in diverse koetswerkkleuren, waaronder Ostuni Pearl White, een primeur voor 

2021. 

Massimo Frascella, Creative Director bij Land Rover, zei: “Klanten houden van de compacte proporties 

van de Evoque. Daarom hebben we de afmetingen van het origineel grotendeels behouden. Wel 

hebben we de wielbasis verlengd om de Evoque praktischer te maken zonder aan zijn globale look te 

raken. Die benadering heeft de proporties geoptimaliseerd om de Evoque een unieke persoonlijkheid 

te geven. De Evoque is een rasechte Range Rover, uiterst gesofisticeerd en met een unieke en 

opvallende uitstraling.” 
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EVOQUE – OVERZICHT INTERIEURDESIGN 

De Range Rover Evoque introduceert een nieuwe dimensie van raffinement en luxe in het interieur, 

met een revolutionaire interieurbenadering. De doorlopende horizontale architectuur benadrukt het 

gevoel van breedte en ruimte, dat net als het steilere instrumentenbord bijdraagt tot een erg 

hoogwaardige look & feel. Met zijn unieke mix van zuivere oppervlakken en eigentijdse materialen 

belichaamt deze nieuwe generatie van de compacte SUV het DNA van Range Rover. 

Achterin genieten de inzittenden meer been- en knieruimte dankzij de 21 mm langere wielbasis, 

terwijl de bevestigingspunten voor de zetels ook meer voetruimte creëren. 

Het luxueuze interieur besteedt meer aandacht aan gebruiksgemak en intuïtieve technologieën. De 

twee opvallende schermen en capacitieve schakelaars van het Pivi Pro-infotainmentsysteem vormen 

het centrum van het interieur. Het prachtige, pure design combineert aanraaktechnologie met 

gebruiksvriendelijke draaiknoppen. 

Het gebruiksgemak wordt nog verhoogd door een grote middenconsole die handtassen, paraplu's en 

tablets kan bevatten. De deuren kunnen voortaan 1,5 literflessen bevatten, terwijl de opbergruimte 

achter het onderste aanraakscherm discreet plaats biedt aan kleine voorwerpen. 

Alan Sheppard, Director Interior Design bij Land Rover, verklaarde: “Het chique interieur van de 

Evoque doet ruimer aan en de geraffineerde afwerking en moderne technologieën werden naadloos 

geïntegreerd in het design. We wilden de benijdenswaardige positie van de Evoque als toppunt van 

eigentijds design behouden en ik denk dat we in ons opzet geslaagd zijn.” 

Het weelderige interieur van de Evoque kan nog worden opgewaardeerd met technische materialen, 

zoals de wolmix van Kvadrat en de stof Eucalyptus Melange in combinatie met Ultrafabric-

polyurethaan. Alle zetels onderscheiden zich door unieke details zoals de diamantvormige perforatie 

en de microranden in Arctic Petrol. 

Amy Frascella, Director Colour and Materials bij Land Rover, zei: “We hebben heel wat aandacht 

besteed aan de creatie van een geraffineerd en weelderig interieur en aan de koetswerkkleuren en 

materiaalkeuze. Nieuwe materialen, ontworpen en ontwikkeld om verscheidene technische attributen 

aan te bieden in combinatie met een moderne uitstraling, verzekeren meer eigentijdse opties voor een 

van onze meest progressieve modellen ooit.” 

EINDE 
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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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