
 

 
LAND ROVER SPECIAL VEHICLE OPERATIONS CREËERT ULTIEME  

RANGE ROVER SPORT SVR  
 

 
Range Rover Sport SVR Ultimate Edition van SV Bespoke tilt snelste en krachtigste SUV van Land Rover 

naar nog hoger niveau met exclusieve kleurencombinaties en details 
 

• De nieuwe Range Rover Sport SVR Ultimate Edition voegt de unieke exclusiviteit van SV Bespoke toe 
aan het ultraperformante 423 kW/575 pk sterke vlaggenschip, de snelste en krachtigste SUV die 
Land Rover aanbiedt 

• De nieuwe Ultimate Edition is verkrijgbaar in drie lakkleuren: het exclusieve Maya Blue Gloss en 
Marl Grey Gloss, met spectaculaire basislagen met glasdeeltjes voor een intense sterachtige 
glinstering, of de discrete Satin-afwerking in Ligurian Black 

• Contrasterende details in Fuji White strekken zich uit tot de zijdelingse verluchtingsroosters en de 
randen van het glanzend zwarte geribbelde Range Rover-opschrift op de achterklep en de 
koolstofvezelmotorkap in koetswerkkleur  

• Andere koetswerkaanpassingen zijn het contrasterende dak in Narvik Black, de glanzend zwarte 22” 
gesmede lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken en de zwarte remzadels  

• Het interieur is van zijn kant getooid met verchroomde SV Bespoke-logo’s op de B-stijlen, verlichte 
‘Ultimate Edition’-drempelplaatjes en schakelhendels in zwart geanodiseerd metaal 

• De Ultimate Edition beleeft zijn première van 1 tot 5 september op de stand van Special Vehicle 
Operations op het Salon Privé in Blenheim Palace (Verenigd Koninkrijk).  

• De Range Rover Sport SVR Ultimate Edition is beschikbaar in België. Prijs op aanvraag. Voor meer 
info, ga naar www.landrover.be/nl/special-vehicle-operations 

• Potentiële klanten van de Land Rover SV Bespoke-diensten worden uitgenodigd om hun wensen te 
bespreken met de personaliseringsexperts van SV Bespoke in Salon Privé of bij hun lokale Land 
Rover-concessiehouder 
 

http://www.landrover.be/nl/special-vehicle-operations/special-vehicles.html


 

24 augustus 2021, Antwerpen – Special Vehicle Operations heeft voor het eerst een speciale editie van 

de Range Rover Sport SVR gelanceerd met spectaculaire nieuwe lakkleuren met glasdeeltjes.  

Met een selectie van exclusieve kleurencombinaties en interieurdetails op maat, ontworpen door het 

personaliseringsteam van de SV Bespoke, versterkt de 423 kW/575 pk sterke Range Rover Sport SVR 

Ultimate Edition de visuele aantrekkingskracht van de snelste en krachtigste wagen in de Land Rover-

familie.  

Drie met de hand afgewerkte koetswerkkleuren zijn onder andere de nieuwe kleuren Maya Blue Gloss en 

Marl Grey Gloss, die allebei exclusief zijn voor de Ultimate Edition. Fijne en sterk reflecterende witte 

glasdeeltjes in de basislaag geven een intense sterachtige glinstering. Een derde optie, voor een meer 

discrete look, is Ligurian Black Satin. Elke kleur wordt gecombineerd met een contrasterend dak in Narvik 

Black. 

De aandacht voor details van het SV Bespoke-team uit zich ook in de zwarte geribbelde Range Rover-

belettering op de motorkap en achterklep, met een exclusieve contrasterende rand in Fuji White, een 

kleur die ook terugkomt in de accenten op de flanken. 

Een koolstofvezelmotorkap in koetswerkkleur met ventilatieopening, 22” gesmede lichtmetalen velgen 

met vijf dubbele spaken en zwarte remzadels versterken de krachtige uitstraling van de Ultimate Edition 

en vullen het contrasterende dak in Narvik Black aan, alsook de spiegelbehuizingen, de radiatorroosters 

en radiatorroosterranden, de voorvleugeldetails en de sierelementen op de achterklep van de SVR. 

De Range Rover Sport SVR is de snelste, krachtigste en meest dynamische Land Rover die ooit werd 

gemaakt. Het huidige model, dat intussen aan zijn tweede generatie toe is, wordt aangedreven door een 

423 kW/575 pk sterke versie van de 5.0 V8-compressormotor, die 700 Nm koppel levert. Dat volstaat om 

de SVR in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u te stuwen en een topsnelheid van 283 km/u te halen. 

Mark Turner, Commercial Director van Land Rover SV Bespoke, vertelde: “De Range Rover Sport SVR gaf 

de prestatiegerichte kwaliteiten van Land Rover een nieuwe dimensie bij zijn lancering in 2014. We hebben 

tot nog toe meer dan 20.000 exemplaren verkocht en de vraag naar de karaktervolle mix van kracht, luxe 

en meeslepende dynamiek van de SVR neemt elk jaar verder toe. De personaliseringsmogelijkheden van 

SV Bespoke tillen zijn aantrekkingskracht naar een nog hoger niveau voor deze Ultimate Edition.” 



 

Ook het vakmanschap van het SV Bespoke-team komt tot uiting in het interieur. Speciaal ontworpen SV 

Bespoke-logo’s met chroomafwerking op de B-stijl, schakelhendels in zwart geanodiseerd metaal en 

verlichte drempelplaatjes met ‘Ultimate Edition’-opschrift versterken de aanbevolen interieurcombinatie 

in Ebony en Cirrus, met lichte Performance-zetels met SVR-logo in Windsor-leder en contrasterende 

suèdestof. 

Hannah Custance, Design Manager bij SV Colour and Materials, zei: “Ons SV Bespoke-designteam verlegt 

steeds weer grenzen om schitterende voertuigkleuren met een uitgesproken individualiteit te creëren. Dit 

is de eerste SV Bespoke Edition die we aanbieden met prachtige textuurlakken met reflecterende 

glasdeeltjes, waardoor de Range Rover Sport SVR Ultimate Edition een voortrekkersrol speelt in onze 

innovatieve benadering van personalisering.” 

De nieuwe SVR Ultimate Edition beleeft zijn publieksdebuut van 1 tot 5 september op de stand van Special 

Vehicle Operations op Salon Privé, Blenheim Palace, nadat de wereldwijde orderboekjes op 24 augustus 

worden geopend. 

 

EINDE 

 

Meer informatie 
 
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 

 

  

http://www.facebook.com/landroverbelgium/
http://www.media.landrover.com/
mailto:avancauw@jaguarlandrover.com


 

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.  
 
Over Special Vehicle Operations 
Special Vehicle Operations omvat een gespecialiseerd team van ontwerpers, ingenieurs en technici die 
de prestaties, luxe en capaciteiten van Land Rover-modellen met het keurmerk SV naar een hoger 
niveau tillen. Dit team werkt samen met: 

• SV Bespoke – Het team van SV Bespoke verbindt zich tot unieke en speciale bestellingen, 

beperkte reeksen en de Premium Palette-kleuren en Match-To-Sample-kleuren van SV Bespoke.  

• Vehicle Personalisation – Naast SV Bespoke is Vehicle Personalisation ook verantwoordelijk 

voor de accessoires, bedrijfsvoertuigen en gepantserde Land Rovers. 

• Classic – De officiële bron van authentieke auto's, deskundige diensten, originele onderdelen en 

onvergetelijke ervaringen voor wereldwijde liefhebbers van klassieke Land Rovers. 

• Bowler Motors – Deze constructeur uit Derbyshire produceert prestatiegerichte terreinwagens 

en rallywagens, onder meer de Bowler Defender Challenge. 

 

Belangrijk bericht 

Jaguar Land Rover streeft er constant naar om de specificaties, het design en de productie van zijn 

voertuigen, onderdelen en accessoires te verbeteren, wat betekent dat er voortdurend wijzigingen 

worden doorgevoerd. Hoewel we alles in het werk stellen om u de recentste informatie te bezorgen, 

mag deze brochure niet worden beschouwd als een onfeilbare referentie inzake de huidige specificaties 

of beschikbaarheid. Ze vormt evenmin een bindend aanbod voor de verkoop van gelijk welk voertuig, 

onderdeel of accessoire. Alle cijfers zijn schattingen van de constructeur. 


