Range Rover Sport SVR Ultimate Edition fra SV Bespoke fremhever Land Rovers raskeste og kraftigste SUV med eksklusive
fargekombinasjoner og detaljer
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Land Rover Special Vehicle Operations
lager den ultimate Range Rover Sport SVR
Nye Range Rover Sport SVR Ultimate Edition gir SV Bespoke eksklusivitet til
flaggskipet med 575 hk – den raskeste og kraftigste SUV-en fra Land Rover.
Den nye Ultimate Edition er tilgjengelig i tre farger: eksklusiv Maya Blue
Gloss eller Marl Grey Gloss med en intens stjernelignende glans, eller et
tredje alternativ, Ligurian Black med Satin matt finish for et tøffere utseende.
Hver farge leveres med kontrasttak i Narvik Black.

SV Bespoke-teamets øye for detaljer vises med den svarte Range Roverinnskriften på panseret og bakluken med eksklusive Fuji White
kontrastdetaljer, som også finnes på luftinntakene på siden.
Luftinntak på panseret i karbonfiber, 22" alufelger med fem doble eiker og
svarte bremsekalipere i bilens farge fremhever utseendet til SVR Ultimate
Edition sammen med speildeksler, frontgrill og grillramme, frontspoiler og
baklukelist i Narvik Black.
Range Rover Sport SVR er den raskeste, kraftigste og mest dynamiske Land
Roveren noensinne. Andre generasjon av denne modellen er utstyrt med en
5,0 liter V8 Supercharged motor med 575 hk og har et dreiemoment på 700
Nm, noe som gir en akselerasjon fra 0–100 km/t på kun 4,5 sekunder med en
toppfart på 283 km/t.
Mark Turner, Commercial Director, Land Rover SV Bespoke, sier: «Range Rover
Sport SVR redefinerte Land Rovers høye ytelse og kjøreegenskaper da den ble
lansert i 2014. Vi har solgt mer enn 20 000 biler så langt, og etterspørselen etter
SVRs særpregede blanding av kraft, luksus og nervepirrende dynamikk fortsetter å
vokse hvert år. Ytterligere personliggjøring med SV Bespoke gjør denne Ultimate
Edition enda mer attraktiv.»
Håndverket til SV Bespoke-teamet er også synlig på innsiden.
Spesialdesignede, forkrommede SV Bespoke-merker på B-stolpene, svarte
girvelgere i anodisert metall og Ultimate Edition opplyste innstegslister
forbedrer det anbefalte Ebony og Cirrus interiøret med SVR-pregede, lette
Performance-seter i Windsor skinn og semsket skinn.
Den nye SVR Ultimate Edition blir presentert mellom 1. og 5. september på
Special Vehicle Operations-standen under Salon Privé, Blenheim Palace.
Versjonen er tilgjengelig for bestilling fra 24. august.
Range Rover Sport SVR Ultimate Edition er nå tilgjengelig for bestilling via
Land Rover-forhandlere over hele verden med priser fra £ 123 900 i
Storbritannia.
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Merknader til redaktøren
Om Land Rover
Siden 1948 har Land Rover produsert autentiske firehjulstrekkere som
representerer den «sanne kapasitetsbredden» over hele modellutvalget.
Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range

Rover Velar og Range Rover Evoque definerer hver for seg verdens SUVsektorer, hvorav 80 % av denne modellserien eksporteres til over 100 land.
Om Special Vehicle Operations
Special Vehicle Operations er et spesialistteam bestående av designere,
ingeniører og mekanikere som er dedikert til å forbedre ytelse, luksus og
kjøreegenskaper på SV-spesifiserte Land Rover-biler. Teamet samarbeider
med:
•

•

•

•

SV Bespoke – SV Bespoke-teamet utfører unike og spesielle
oppdrag, leverer Limited Edition-versjoner, SV Bespoke Premium
Palette og SV Bespoke Match-To-Sample lakkfinish
Vehicle Personalisation – I tillegg til SV Bespoke, er Vehicle
Personalisation også ansvarlig for tilbehør til Land Rovere,
kommersielle og pansrede biler
Classic – Den offisielle kilden til autentiske biler,
eksperttjenester, originaldeler og uforglemmelige opplevelser for
klassiske Land Rover-entusiaster over hele verden
Bowler Motors – Derbyshire-basert produsent av terrengbiler og
rallybiler, inkludert Bowler Defender Challenge

Viktig melding
Jaguar Land Rover forsøker hele tiden å forbedre spesifikasjoner, design og
produksjon av sine biler, deler og tilbehør. Selv om det legges ned en stor
innsats i produksjonen av oppdaterte produkter og spesifikasjoner, kan ikke
dette dokumentet anses som en feilfri veiledning for Land Rovers produkter
og tjenester, og utgjør heller ikke et salgstilbud for en bestemt bil, del eller
tilbehør. Alle tall er produsentens estimater.

Om Jaguar Land Rover: Vi gjenskaper fremtidens moderne luksus gjennom
design Jaguar Land Rover gjenskaper fremtidens moderne luksus gjennom
sine to særpregede britiske bilmerker. Vårt nåværende modellutvalg omfatter
helelektriske hybridbiler, ladbare hybrider og milde hybrider, samt de nyeste
diesel- og bensinmotorene. Våre klasseledende Jaguarer og Land Rovere er
etterspurt over hele verden, og i 2020 solgte vi 425 974 biler i 127 land. Land
Rover er verdensledende innen luksus-SUV segmentet med de tre
familiemedlemmene Range Rover, Discovery og Defender. Jaguar er en av
verdens fremste luksusmerker, i tillegg til å være det første bilmerket med en

premium helelektrisk performance-SUV – Jaguar I-PACE. Vi er et britisk
selskap med to store designsentre og tekniske anlegg, tre bilfabrikker, et
motorproduksjonssenter og et senter for batterimontering i Storbritannia. Vi
har også bilfabrikker i Kina, Brasil, India, Østerrike og Slovakia. Tre av våre
syv teknologisentre ligger i Storbritannia (Manchester, Warwick (NAIC) og
London)) med flere anlegg i Shannon i Irland, Portland i USA, Budapest i
Ungarn og Shanghai i Kina. Sentralt i vår Reimagine-strategi er
elektrifiseringen av både Land Rover- og Jaguar-merkene, med to særpregede
personligheter. Alle Jaguarer og Land Rovere vil være tilgjengelig i
helelektrisk form innen utgangen av tiåret. Dette markerer starten på
selskapets reise for å bli en netto nullutslippsvirksomhet på tvers av
forsyningskjeden, produkter og operasjoner innen 2039. Som heleid
datterselskap av Tata Motors siden 2008, har Jaguar Land Rover uovertruffen
tilgang til ledende globale aktører innen teknologi og bærekraft i hele Tata
Group.

