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JAGUAR E-PACE: АБСОЛЮТНО НОВИЙ КОМПАКТНИЙ КРОСОВЕР ВІД JAGUAR
•
•

•

Jaguar E-PACE це унікальне поєднання яскравого дизайну та динаміки спорткару з
повсякденною практичністю кросовера.
Яскраве доповнення лінійки кросоверів від Jaguar, серед яких Jaguar F-PACE, переможець у
номінації Світовий Автомобіль 2017 Року, та перший повністю електричний концепт-кар
Jaguar I-PACE
Cвітова прем’єра Jaguar E-PACE відбудеться 13 липня 2017 року.

Jaguar представляє свій новий компактний кросовер - Jaguar E-PACE.
Абсолютно новий кросовер у лінійці Jaguar позиціонується виробником як старший брат легендарного
спорткару Jaguar F-TYPE, або як молодший брат першого кросовера Jaguar F-PACE і першого автомобіля
в лінійці Jaguar, який завоював одразу дві найпрестижніші нагороди на Світовій церемоній
нагородження Автомобіль Року, як Кращий Автомобіль 2017 року та Кращий Дизайн 2017 року.
Cлідуючи за успіхом Jaguar F-PACE, виробництво якого спричинило зростання продажів бренду на 83%
у 2016 році, Jaguar анонсує вихід абсолютно нового компактного кросоверу Jaguar E-PACE вже в першій
половині 2018 року.
Ян Каллум, Директор із дизайну Jaguar, сказав: “Поєднання спортивної зовнішності та продуктивності
Jaguar зробить Jaguar E-PACE найяскравішім компактним кросовером із нині існуючих. Кожен Jaguar
створений, щоб збуджувати почуття, а Jaguar E-PACE створений саме для того, щоб притягувати
захоплені погляди та виділятися своїм унікальним характером.”
Jaguar E-PACE оснащено технологією інтелектуального повного приводу, розробленою на базі
спорткарів, широкою лінійкою бензинових і дизельних двигунів Ingenium, а також переліком
інноваційних технологій та функцій безпеки.
Світова презентація компактного кросоверу Jaguar E-PACE відбудеться 13 Липня 2017 року.

Про компанію:
Володіючи 25-річною історією діяльності в Україні, «Віннер Груп Україна» виступає одним із лідерів вітчизняного
автомобільного бізнесу. Наша дилерська мережа, яка офіційно представляє Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley,
пропонує автомобілі, запчастини, сервісне обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у більше ніж 50 дилерських
центрах. «Віннер Коледж» навчає та розвиває всіх членів команди «Віннер» задля забезпечення сервісу найвищого рівня.
Також «Віннер» будує та обслуговує житлову та комерційну нерухомість. «Віннер» націлений бути прикладом чесного,
прозорого і соціально відповідального бізнесу, підвищувати якість життя клієнтів і співробітників, надаючи першокласні
товари, послуги та кар'єрні можливості. З детальною інформацією ви можете ознайомитися на сайті www.winner.ua
За додатковою інформацією звертайтесь:
Ковальчук Вікторія, Менеджер з маркетингових комунікацій преміум брендів
044 585 63 00 (вн. 2760), vkovalchuk@winner.ua
Рудницька Неля, Фахівець з маркетингових комунікацій Jaguar Land Rover
044 585 63 00 (вн. 2762), nrudnytska@winner.ua
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