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Jaguary zawitały do Galerii Krakowskiej
W dniach 7-23 marca w centrum handlowym zaparkuje 20 modeli tej kultowej marki samochodów.
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Handel - centra handlowe

Marka Jaguar to prawdziwa legenda

motoryzacji, znana nie tylko z uczestnictwa w

wyścigach Formuły 1.

 

W dniach 7-23 marca w Galerii Krakowskiej

będzie można podziwiać 20 modeli tych

kultowych samochodów.

 

Na pasażach zaparkują między innymi takie auta

jak produkowany w latach 30., 40. i 50. Jaguar SS

100, a także poszukiwany i ceniony SS 2,5l, który

przetrwał do dziś w liczbie ok. 20 sztuk.

 

Wśród eksponatów będzie można zobaczyć Jaguary z serii XK, będącej synonimem wyścigowego sukcesu w latach 40. i 50.

Nie zabraknie też kultowej limuzyny – modelu Jaguar Mark IV oraz jego późniejszych następców: Mark V i Mark VII.

Entuzjaści motoryzacji będą mogli zobaczyć także ikonę lat 60. – sportowego Jaguara E-Type. Oprócz luksusowego grand

tourera – Jaguara XJS, zaprezentowany zostanie również najszybszy Jaguar w historii marki, dwuosobowy roadster

powstały w limitowanej serii 250 sztuk w 5 kolorach – F-Type Project 7, który został wyprzedany jeszcze przed startem

produkcji w 2015 roku. Piękno brytyjskiego stylu na wystawie dopełni Jaguar XK8, będący najszybciej sprzedawanym

samochodem marki w historii.

 

Wystawa obrazująca ewolucję popularnych modeli Jaguara obejmuje także opisy prezentowanych samochodów – ich

historię, specy�kację oraz intrygujące fakty i ciekawostki.

 

Wystawę prezentującą historię motoryzacyjnej legendy: marki Jaguar można oglądać na pasażach (na poziomie -1 i 0) w

dniach 7-23 marca w godzinach otwarcia Galerii Krakowskiej.

 


Czytaj więcej na temat:  Jaguar  Galeria Krakowska  wystawa Jaguarów

Podziel sie:  

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa,

kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.
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Twój komentarz..

Lubię to! Udostępnij Zarejestruj się, aby zobaczyć, co lubią Twoi znajomi.

O AUTORZE ARTYKUŁY AUTORA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

wpisz swój adres email

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera.

NAJNOWSZE WYDANIE

AKTUALNOŚCI NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Sławomir Nitek: z Netto do Action

Sławomir Nitek zakończył współpracę z duńską siecią

Netto i na początku marca objął stanowisko

dyrektora generalnego holenderskiej sieci dyskontów

nie...

Rovita w restrukturyzacji

Zarząd tej dystrybucyjnej spółki poinformował, że

konieczna jest restrukturyzacja. Decyzja jest

wynikiem m.in. bardzo słabych wyników �nansowych

odno...

Zarekwirowano susz tytoniowy o wartości

ponad 3 mln zł

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału

Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą zajmującą

się produkcją i sprzedażą suszu tytoniowego. Wa...

We wtorek roczne podsumowanie niedziel w

Sejmie

12 lutego w Sejmie odbędzie się konferencja

podsumowująca zakaz handlu w niedziele po roku

jego obowiązywania. Oceny jego funkcjonowania

dokona m.in....

Opóźnienia w płatnościach gnębią handel

Branża handlowa jest tą, która najmocniej cierpi przez

opóźnienia w płatnościach, wynika z raportu Coface.

Co dalej z legalną sprzedażą papierosów?

 



SZUKAJ HANDEL U PRODUCENTA
ALKOHOLE
PAPIEROSY

DROGERIA NOWOŚCI W SKLEPIE E-COMMERCE DZIEJE SIĘ SPOD LADY O NAS

  Warszawa, Polska  12.7 °C / 50 % / 1001 hPa  Masz konto ? ↓  Kontakt     
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