Fiat firar 120 år och presenterar ”Fiat Concept Centoventi” -när elektrisk mobilitet blir
tillgänglig för alla
• På Genève-mässan firar Fiat sitt 120-årsjubileum med att presentera Fiat ”Concept Centoventi”, vilken utgör en ny
milstolpe i varumärkets historia.
• En pionjär inom mobilitet genom hela sin historia, nu erbjuder Fiat en elektrisk mobilitetslösning som är överkomlig
för alla.
• Tillgängliggöra och sätta trender är en del av varumärkets DNA- “ABC för bilar. Affordable but cool”.
• Med konceptbilen ” Fiat Concept Centoventi” kan kunden konfigurera interiören, välja tillbehör och anpassa
utrymmena efter sitt behov – allt för att skapa en bil som är helt unik.
• Möjligheten att skräddarsy bilen tar ytterligare ett kliv framåt. Det modulära batteriet i konceptbilen gör det möjligt
att köpa eller hyra ytterligare batterier för att därmed utöka räckvidden från 100 till 500 km.
• ”Fiat Concept Centoventi” är som ett ”vitt papper". Producerad i en enda design, därefter kan kunden genom 4Uprogrammet ”skapa”, välja mellan fyra olika - tak, stötfångare, hjul, och exteriörer.
• Mopar är FCAs varumärke som hanterar eftermarknadsprodukter och tjänster. De samarbetar med Fiat för att
utveckla, tillverka och hantera logistik av tillbehör för konceptet.
• Fiat Concept Centoventi tar upp de världsberömda stilelementen hos varumärket, som har blivit särskiljande för
italiensk design och kreativitet.

Elektrisk mobilitet för alla finns inom en snar framtid.
Det är en djärv framtidsvision baserad på 120 år av historia och erfarenhet inom området – därför fick den också
namnet ” Fiat Concept Centoventi ” som betyder "etthundratjugo" på italienska.
Som på femtiotalet när Fiat 500 kom till att utgöra en industriell och kulturell revolution. Modellen stack ut ifrån det
traditionella i form av utseende, design och teknik, men gjorde också att mobilitet blev överkomligt för alla.
Men kan vi föreställa oss något lika revolutionärt i våra moderna städers framtid? Svaret på frågan är “Fiat Concept
Centoventi”, marknadens mest prisvärda elektriska mobilitetslösning och en av få som också kan erbjuda ett riktigt
bra utbud som även klarar långresorna.
Fiat Concept Centoventi projekterar varumärket in i framtiden genom att tillgängliggöra och sätta trender.

Fiat Concept Centoventi - i korthet:
Fiat Concept Centoventi är som ett ”vitt papper". Producerad i en enda design, därefter kan kunden genom 4Uprogrammet ”skapa”, skräddarsy sina egna val mellan fyra olika - tak, stötfångare, hjul, och exteriörer.
Fordonet kan då uppgraderas med mesta möjliga frihet och fantasi. Färger, tak- och interiörkonfiguration,
infotainment system men också gällande räckvidd.
Det innebär att bilägarna inte behöver vänta på nya specialutgåvor eller uppdateringar- deras bilar kan ändras när
helst de önskar. Fiat lanserar samtidigt 120 st. extra tillbehör som kommer att generera en affärsmodell, men också
att många får upp ögonen för ” Fiat Concept Centoventi”.
Konceptet är en design och affärsutmaning, som visar på varumärkets funktionella tänk samtidigt som dess 120 års
historia hyllas. Vissa varumärkeselement för tankarna till 1980-talets panda.

Inspirerad av italiensk design belyser Fiat möjligheten att ta bort allting som är onödigt och komplicerat i en bil för att
ge mer utrymme, även mer uppmärksamhet på miljön och samhället. Fiats DNA blir också framträdande genom
fokus på mervärdet och design. Med dessa idéer utmanar “ Fiat Concept Centoventi ” stadens eldrivna mobilitet och
de allt hårdare utmaningarna i trafiken, regler och ägandekostnader.

Fiat Concept Centoventi – en innovativ affärsmodell
Konceptbilen kan byggas precis som ägaren önskar, med hjälp av eftermarknadsspecialisterna på reservdelar,
tillbehör – Mopar.
Med undantag för stötdämpare, polykarbonattak, designen, instrumentkluster ”Lingotto”, batterier och digital
baklucka) som endast kan installeras hos återförsäljare.
De andra 114 tillbehören som är specialdesignade av Mopar -exempelvis ljudsystemet, instrumentpanelen och
förvaringsutrymmena i dörrar, säten etc. - kan köpas online och monteras av kunden i sitt eget hem.
Dessutom kan vissa tillbehör exempelvis mugghållare eller dokumenthållare, faktiskt skrivas ut med hjälp av en 3Dskrivare, i ägarens hem, hos deras återförsäljare eller hos en specialist.
Det är en ny affärsmodell för att skräddarsy bilen och är främst inriktad på e-handel.

Kupé med modulär layout
Modulär, rymlig och ljus - dessa ord beskriver bäst kupén i Fiat Concept Centoventi.
Den kan konfigureras om och rymmer upp till fyra personer.
Instrumentpanelen har exempelvis små hål i vilka ytterligare detaljer kan monteras, likande att bygga med lego.
Samma smarta lösning finns i dörrsidorna, som är helt anpassningsbara och har inspirerats av kylskåpsdörrar: plana
ytor och minimal design som kan förses med förvaringsfickor, flaskhållare och högtalare.
Sätena är också innovativa, med ryggstöd tillverkade av miljövänliga material. Det går även enkelt att byta färg och
material på sittdynan och nackstödet.
Passagerarsätet kan även ersättas med en förvaringslåda eller barnstol om så önskas. Baksätet består av en
infällbar bänk och ett ryggstöd som roterar för att göra ett "bagage" med extraordinär lastkapacitet.

Innovativa material i säte- och nackstöd
Nytt designtänk inspirerar trendiga vardagliga föremål och utnyttjar innovativa tekniska lösningar och unika
produktionsprocesser. En av de många referenspunkter som använts är sneakers - en modedetalj och högutvecklad
produkt.
Sätet är till exempel tillverkat av en innovativ plast som tillverkas med en exklusiv, patenterad produktionsprocess.
Plasten är formad med användning av polyolefinhartser, därmed blir slutresultatet tre gånger ljusare än annan
formbar plast. Den färgas direkt och får inte någon yttre beläggning, snyggt, men också mycket mjukt vid beröring.
Plasten som kallas antimikrobi är UV-resistent och helt tvättbar. För att inte tala om att det kan färgas i oändlig
mängd nyanser, men även metalliska och pärlande färger - ljusa eller mättade pigment.
3D sömmarna i rygg och nackstöd är tillverkade av 100 % återvunnet garn. Tekniken har redan framgångsrikt
använts vid tillverkning av sneakers eller andra tekniska sportkläder, men även inom inredning för att skapa
innovativa, funktionella och flexibla sittplatser.

Nytt patenterat system för instrumentbrädan och det nya "Lingotto” -instrumentet
Framför föraren finns den innovativa, enkla instrumentbrädan som för tankarna till den historiska "fickan" från Fiat
Panda. Fiats patenterade hålsystem för personlig "förankring" av en mängd tillbehör, mugghållare, handskfack eller
något annat som kunden behöver – allt för att bygga upp en mysig och bekväm miljö.

Instrumentpanelen är tillgänglig i två utföranden: den första, perfekt för Millenniers där smarttelefonen blir hjärtat av
systemet, i kombination med klustrets 10-tums skärm. Det andra och mer traditionella alternativet har en andra
integrerad display, vilket ger ett kluster på 20 tum.
I det första utförandet finns möjligheten att utan kostnad "ansluta" sin smartphone eller surfplatta till instrumentbrädan
för att använda navigeringsfunktioner, musik, meddelanden etc.
Den som söker en mer traditionell lösning kan däremot välja ”Lingotto” instrumentet- en digital enhet på 20 tum som
designmässigt för tankarna till den historiska Fiat-fabriken i Turin.
Integrerad i "Lingotto" – displayen finns HMI-körstöd och säkerhetsfunktioner, såsom riktningsvisare, döda vinkeln
varnare, bromssystem och batteriladdningsstatus.
En del av "Lingotto" -instrumentet (mot vindrutan) har en extra bildskärm som är perfekt för att visa meddelanden.

Bara en design
Fiat Concept Centoventi byter ny mark. För att förenkla produktionen och göra bilen extremt anpassningsbar så
kommer endast en färg, som påminner om en behandlad metallplatta att finnas.
Det nya programmet "4U" kommer att ge möjligheten att välja mellan 4 olika -tak, stötfångare, hjul, och exteriör.
Tillsammans med omfattande valmöjligheter på tillbehör blir Fiat Concept Centoventi unik och exklusiv.
Exteriören kan när som helst ändras hos återförsäljaren. Arbetet går snabbt, effekten metallfärg, men i detta fall blir
det ingen färg som stannar för evigt.

Taklösningar med stil och innovation
Fiat Concept Centoventi levereras med ett ”öppet tak” som standard, perfekt för körning med vinden i håret.
Andra anpassningar av taket kan vara en tvåfärgad polykarbonatplatta, soft top, eller en integrerad lastbox.
Det finns till och med ett tak som en innovativ solpanel. De 50 watt som solpanelen alstrar håller bilen sval när den
parkeras, men kommer också att driva den innovativa digitala displayen på bakluckan

Modern display på bakluckan
Den stora bakluckan rymmer en innovativ display som gör det möjligt för konceptbilen att bli en social media enhet
där meddelanden kan delas med omvärlden. På grund av säkerheten så visas bara Fiat-logotypen när fordon är ute
på vägarna. Skylten kan även fungera som en ”reklampelare” som kan hyras ut till annonsörer.

Modern tolkning av Fiats stilistiska språk
Allt i denna speciella konceptbil härstammar från Fiat, särskilt i de mest charmiga och funktionella detaljerna,
exempelvis de retro-futuristiska minimalistiska gångjärnen och låsen. Den nya multifunktionella instrumentpanelen
påminner om den från Panda historiska ”fickan”.
De smala sätena, färgade hjulöverdragen i de mest innovativa av material. Främre grillens vertikala öppningar
fungerar som batteriladdningslampor.
Konceptmodellen har enkla, robusta och kompakta proportioner. Dimensioner som gör det mesta av varje utrymme.

Modulerbar räckvidd upp till 500 km
Anpassningsbar är även den elektriska kraftkällan som driver Fiat Concept Centoventi.
Den består av en uppsättning modulbatterier som ger stora valmöjligheter. Bilen levereras som standard med ett
fabriksmonterat batteri med en räckvidd på 100 km, men om längre räckvidd behövs, kan upp till 3 extra batterier
adderas. Det ger en ökning av räckvidden på 100 km vardera, dessa kan köpas eller hyras.
Extrabatterierna installeras under golvet i bilen av servicenätverket.

En glidskena gör installationen eller borttagningen snabb och enkel.
Ett extra batteri, för montering under sätet, är också tillgängligt. Detta kan kopplas från och laddas direkt i
användarens hem, precis som batteriet i en modern e-cykel. Den totala räckvidden som kan uppnås blir då 500
kilometer.
Bilen är så smart utformad, att batterierna perfekt balanserar bilens tyngdpunkt. Bilens viktfördelning och hantering är
oförändrad oavsett de antal batterier som är installerade.
Bromssystemet är konstruerat för att maximera regenerering även när det är fulladdat.
Sist men inte minst, det finns flera laddningsuttag vid framrutans nederkant, vilket eliminerar behovet av ett utrymme
för kabeln i bagageutrymmet. Tack vare sitt centrala läge, är det lika långt från laddpunkterna på båda sidor.
Stickkontakten tänds i mörkret och kan användas som ljuskälla eller defroster.

Perfekt för företag och bildelningstjänster
Fiat Concept Centoventi kan användas av alla, varför inte som en del av företagens flotta eller i bildelningstjänster?
Tack vare den modulära uppsättningen batterier, enkelheten att rengöra, reparera och serva, säkerhetsutrustning och
lägre totala ägandekostnader blir konceptet den förmånligaste elbilen på marknaden.

Tekniska data för konceptet - Fiat Concept Centoventi
• Längd: 3680 mm
• Höjd: 1527 mm
• Bredd: 1740 mm (med speglar 1846 mm)
• Hjulbas: 2430 mm
• Överhäng fram: 658 mm
• Överhäng: bak: 592 mm

