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SV BESPOKE EDITION 1988: JAGUARS RACESUCCES 

INSPIREERT BEPERKTE REEKS VAN F-PACE SVR 

 
 

• Introductie van Edition 1988: het racesucces van Jaguar diende als inspiratiebron 

voor de  beperkte reeks F-PACE SVR, ontworpen door de personaliseringsexperts 

van SV Bespoke  

 

• Topprestaties: de 405 kW/550 pk sterke F-PACE SVR met V8-compressormotor 

staat bovenaan Jaguars SUV-gamma, met een verder verbeterd en uiterst 

performant rijgedrag  

 

• Afwerking op maat: Edition 1988 met unieke Midnight Amethyst-lak, gesmede 

lichtmetalen velgen in Champagne Gold en exclusieve accenten in Sunset Gold 

 

• Strikt beperkt: er zullen slechts 394 exemplaren worden gebouwd, een voor elke 

ronde die de winnende Jaguar aflegde in de 24 uur van Le Mans 1988  

 

• Sportieve debuten: de Edition 1988 wordt van 8 tot 12 juni voorgesteld tijdens de 24 

uur van Le Mans en beleeft zijn dynamische debuut op het Goodwood Festival of 

Speed van 23 tot 26 juni 

• De Jaguar F-PACE SVR Edition 1988 is in België beschikbaar vanaf € 139.355  

Voor meer informatie kunt u terecht op www.jaguar.be  

 

Woensdag 1 juni 2022, Antwerpen – De exclusieve F-PACE SVR Edition 1988 is de eerste 

beperkte reeks van Jaguars uiterst performante SUV, ontworpen door de 

personaliseringsexperts van SV Bespoke. Wereldwijd zijn er slechts 394 exemplaren van 

beschikbaar. 

http://jaguar.be/
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De emotieve uitrusting, geïnspireerd op het rijke race-erfgoed van Jaguar, omvat de speciaal 

samengestelde lakkleur Midnight Amethyst Gloss, gesmede lichtmetalen 22” velgen in de 

kleur Champagne Gold Satin, koetswerk- en interieurdetails in Sunset Gold Satin, met als 

extraatje het opschrift “One of 394” van SV Bespoke. 

De naam “Edition 1988” en het totale aantal auto’s dat de afdeling Special Vehicle Operations 

van Jaguar zal bouwen, brengen hulde aan het aantal ronden dat de winnende XJR-9 LM 

aflegde tijdens de 24 uur van Le Mans 1988. 

Mark Turner, Commercial Director of Special Vehicle Operations bij Jaguar: “Sinds zijn 

lancering in 2019 heeft de Jaguar F-PACE SVR een reputatie verworven als een uiterst 

karaktervolle en performante sportwagen waar het rijplezier van afstraalt. Door deze 

kwaliteiten te combineren met de SV Bespoke-personalisering en een exclusiviteit die nooit 

eerder werden aangeboden op de F-PACE, wordt Edition 1988 een nog boeiender aanbod. 

Gezien de strikt beperkte beschikbaarheid hebben we er alle vertrouwen in dat hij snel zal 

uitgroeien tot de meest begeerde F-PACE SVR ooit.”  

De Midnight Amethyst Gloss-lak is een nieuwe kleur die enkel zal worden aangeboden aan 

kopers van de Jaguar F-PACE SVR Edition 1988.  

Richard Woolley, Creative Director van Special Vehicle Operations bij Jaguar: “Het 

design van de F-PACE SVR Edition 1988 put inspiratie uit de legendarische Jaguar-bolides 

voor uithoudingsraces. De Midnight Amethyst Gloss-lak ziet er zwart uit, tot de amethist-

ondertonen zichtbaar worden in fel zonlicht en het dynamische koetswerk van de SVR 

benadrukken. Om tot deze indrukwekkende Ultra Metallic Gloss-afwerking te komen, hebben 

we ruim veertig varianten beoordeeld om de gewenste kleurdiepte te creëren.” 

De Edition 1988 onderscheidt zich tevens door zijn Jaguar-leaper en zijn opschrift op de 

achterklep in Sunset Gold Satin. Op elk voorvleugelpaneel werd met laserstralen een Edition 

1988-logo geëtst. 

Behalve de onderdelen van de F-PACE SVR Black Pack, die standaard worden aangeboden 

op de Edition 1988, worden de accenten in Gloss Black uitgebreid naar de 

buitenspiegelkappen, de remklauwen, de wielnaafdoppen en de letter “R” van het SVR-logo.  

Om het geraffineerde en luxueuze interieur van de F-PACE SVR met openporige 

sierelementen in koolstofvezel nog meer te verfraaien, is de Edition 1988 uitgerust met een 

bekleding in semi-anilineleder in Ebony en exclusieve details in Sunset Gold Satin op het 
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dashboard, de spaken van het stuurwiel, de schakelhendels en de verwarmde en gekoelde 

Performance-zetels vooraan.  

De Jaguar-leaper en de claxonring op het stuurwiel kregen een afwerking in Satin Black, 

terwijl de subtiele SV Bespoke- en Edition 1988-opschriften op de verlichte drempelplaatjes 

en het dashboard het pakket vervolledigen. 

Mark Wilkes, Director of Vehicle Personalisation bij Jaguar: “De Edition 1988 werd tot 

stand gebracht door de designteams van SV Bespoke en Jaguar, die zich lieten inspireren 

door de iconische livreien van de sportwagens waarmee Jaguar Le Mans won. Het resultaat 

is een geslaagde combinatie van kleuren, texturen en voorzieningen die een hulde brengt aan 

de sportieve successen van het merk en de F-PACE SVR nog aantrekkelijker maakt.” 

De F-PACE SVR is de toonaangevende prestatiegerichte SUV van Jaguar. Hij wordt enkel 

aangedreven door Jaguars 405 kW/550 pk sterke 5.0 V8-benzinemotor met compressor, 

sprint in 4,0 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 286 km/u.  

Een compleet pakket technische verbeteringen, uitgedacht en ontwikkeld door de experts van 

Special Vehicle Operations, zorgt ervoor dat de F-PACE SVR een prestatiegerichte rijervaring 

biedt zonder aan dagelijks gebruiksgemak in te boeten.  

Het luxueuze interieur met panoramisch schuifdak, een head-up display en de nieuwste 

connectiviteitstechnologieën zoals een draadloze smartphonelader en integratie van Amazon 

Alexa1 (nog niet beschikbaar in België), benadrukt de rol van de F-PACE SVR Edition 1988 

als een geraffineerde SUV met uitzonderlijke prestaties.  

Het Pivi Pro-infotainmentsysteem bevat nu ook what3words2, waardoor u bestemmingen kunt 

instellen aan de hand van unieke driewoordenreeksen die overeenkomen met precieze 

locaties van 3 m². Zo kunt u de woorden “wins.report.miracle” ingeven om aan te komen bij 

de hoofdingang van het Circuit van de 24 uur van Le Mans. 

De Jaguar F-PACE SVR Edition 1988 wordt samen met de XJR-9, die in 1988 won in Le Mans, 

voorgesteld op de stand van Special Vehicle Operations op de 24 uur van Le Mans van 8 tot 

12 juni. Zijn dynamische debuut beleeft hij op het Goodwood Festival of Speed van 23 tot 26 

juni. 

De SVR Edition 1988 is het topmodel van het F-PACE-gamma, bestaande uit de modellen 

F-PACE S, SE, R-Dynamic SE, R-Dynamic Black, 300 SPORT, 400 SPORT en SVR. 

Benzine-, diesel- en oplaadbare hybridemotoren zijn verkrijgbaar op het hele F-PACE-gamma 
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(naargelang de markt). Het nieuwe model is beschikbaar vanaf € 139.355 in België. Voor meer 

informatie kunt u terecht op www.jaguar.be  

EINDE 
 
1 Bestuurders mogen de voorzieningen van de wagen enkel gebruiken wanneer dat veilig is. Ze moeten steeds de volledige 

controle over de wagen behouden. Amazon Alexa is enkel beschikbaar in specifieke markten. Amazon, Alexa, Amazon Music, 

Audible en alle aanverwante logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen. Bepaalde 

Alexa-functies zijn afhankelijk van smarthome-technologie. 

2 what3words is wereldwijd verkrijgbaar op de F-PACE SVR, behalve in Japan en Zuid-Korea. 

 

Aantekeningen voor de redacteurs 

Belangrijk bericht  

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

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

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

mag dit document niet beschouwd worden 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. 

Over Jaguar 

Jaguar bouwt al sinds 1935 spectaculair mooie luxewagens, gedreven door zijn passie om het leven 

van zijn klanten nog specialer te maken. Het huidige Jaguar-gamma omvat de berlines XE en XF, de 

XF Sportbrake, de sportwagen F-TYPE, de prestatie-SUV F-PACE, de compacte prestatie-SUV  

E-PACE en de zuiver elektrische prestatie-SUV I-PACE. Vanaf 2025 zal Jaguar uitgroeien tot een 

modern, zuiver elektrisch luxemerk met een spectaculair nieuw gamma van emotioneel aantrekkelijke 

designs en baanbrekende technologieën van de volgende generatie. De reis naar elektrificering is al 

goed ingezet, met een gamma mild- en plug-inhybrides en volledig elektrische modellen dat vandaag 

verkrijgbaar is. 

Over Special Vehicle Operations 

Special Vehicle Operations omvat een gespecialiseerd team van ontwerpers, ingenieurs en technici die 

de prestaties en luxe van Jaguar-modellen met het keurmerk SVR 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 – Behalve SV Bespoke is het Vehicle Personalisation-team ook 

verantwoordelijk voor de accessoires voor Jaguar-modellen 

http://jaguar.be/
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• Classic – De officiële bron van authentieke auto's, deskundige diensten, originele onderdelen 

en onvergetelijke ervaringen voor wereldwijde liefhebbers van klassieke Jaguars 

Over de Jaguar XJR-9 

De XJR-9 LM met zelfdragend koolstofvezelkoetswerk en V12-motor, die Jaguar en Tom Walkinshaw 

Racing (TWR) gezamenlijk ontwikkelden voor Groep C, behaalde de zesde van de in totaal zeven 

overwinningen die Jaguar behaalde in de 24 uur van Le Mans, de legendarische uithoudingsrace in 

Frankrijk, nadat het merk in 1951, 1953, 1955, 1956 en 1957 ook al zegevierde met de sportwagens C-

type en D-type. In 1990 won de Jaguar XJR-12 Le Mans opnieuw. 

De winnende auto uit 1988 werd bestuurd door Andy Wallace, Johnny Dumfries en Jan Lammers, die 

in 24 uur tijd 394 ronden of zo’n 5.318 kilometer aflegden. Hij maakt vandaag deel uit van de collectie 

van het Jaguar Heritage Trust. 

Andere successen van Jaguar zijn onder andere de eerste plaats in de 24 uur van Daytona in 1988 en 

1990 en de titels van het World Sportscar Championship in 1987, 1988 en 1991, waardoor dit een van 

de succesvolste periodes in de autosportgeschiedenis van het merk is.   

Sociale mediakanalen van Jaguar: 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.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/JaguarBelux
http://www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX
http://www.media.jaguar.com/
mailto:avancauw@jaguarlandrover.com

