Stockholm 28 juni 2016

Unik Sverigevisning i Almedalen av ny konceptbil
- nästa generations elbil
Mitsubishi Motors är officiell bilpartner till Dagens Industri under
Almedalsveckan i Visby första veckan i juli. På plats i Dagens
Industris arena premiärvisar Mitsubishi konceptbilen eX Concept.
Mitsubishi eX Concept – fyrhjulsdriven elbil med 400 km räckvidd
Konceptbilen eX är en fyrhjulsdriven sportig kompakt SUV som är en förstudie på nästa
generations elbilar. Det är en ren elbil med avancerade säkerhetssystem och en räckvidd
på upp till 400 km.

-

Almedalen är en strategiskt bra plats för oss att premiärvisa konceptbilen
på. Vi är stolta över att vara Dagens Industris officiella bilpartner under
veckan, och därmed få möjligheten att visa Mitsubishis framtid i deras
välbesökta arena säger Lotta Thulin, PR och Informationschef Mitsubishi
Motors Sverige.

Avancerade system
Mitsubishi Motors Corporation har utvecklat ett system för eX Concept som gör bilen
delvis självkörande med hjälp av bilens säkerhetssystem och ”connected
car” teknologin. Connected car innebär att bilen är uppkopplad och kan kommunicera och
förhålla sig till andra fordon, uppdatera föraren om vägförhållanden, händelser mm. Med
hjälp av tekniken ”connected car” kan man via sin smartphone styra sin bil att parkera
automatiskt samt även ladda bilen via induktion.

I stället för backspeglar är bilen utrustad med kameror som registrerar såväl vad som
händer runtomkring bilen samt koncentrationen hos föraren.

Mitsubishi eX Concept säkerhetssystem:











AR Windshield (projicering av information direkt i rutan)
Automated parking assist (automatisk parkeringsassistans)
Driver monitor (avläser förarens koncentration)
Blindspot Warning system (döda vinkeln)
Communications-based accident avoidance system (system som varnar föraren för objekt
nära fordonet)
Lane change assist system (filbytesvarnare)
FCM (automatiskt kollisionsvarningssystem)
Road condition detection sensor (avläser vägens underlag med radar)
Connected Car Technology – fordonet kommunicerar med andra fordon samt uppdaterar
föraren om vägförhållanden mm
Automatisk fickparkering och induktionsladdning via Connected car Technology
”Vehicle – to – Home”
Mitsubishi eX Concept kan förse ett hushåll med el upp till fyra dagar via ”V2H” dvs
”Vehicle – to-Home” vilket betyder att du kan konvertera energin från bilen till ett hus vid
behov.
Outlander Plug-In Hybrid – Sveriges populäraste supermiljöbil på plats
På plats i Almedalen finns även ett par Outlander Plug-In Hybrider för provkörning, som
äger rum hos BilSweden vid hamnen.

Fakta om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB. Företagets svenska huvudkontor
ligger i Sollentuna utanför Stockholm. MMC Bilar Sverige AB har 34 anställda och ett nätverk av
73 återförsäljare och 85 serviceverkstäder runt om i Sverige.
Mer information finns på www.mitsubishimotors.se
För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR- och informationsansvarig, Mitsubishi Motors Sverige
070-580 68 06 eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se

