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Pressmeddelande 
 
 
 
                                                                           Stockholm, den 21. januar 2014 
 
 

Fiat Panda 4x4 Antartica kör rutten Turin - Sochi 
 
• "Panda till Sochi" startar idag. En spännande resa med en Panda 
4x4 Antartica för att fira modellens 30-årsdag och framgångar. 
Starten sker vid Mirafiori Motor Village i Turin. 
• Resan är ett resultat av samarbetet mellan Fiat och Vice Media 
Publishing Group. Den slutliga destinationen för projektet är Casa 
Italia i OS-staden Sochi (Ryssland). 
• En resedagbok som uppdateras i realtid med hjälp av Nokia Lumia 
1520 smartphone finns på www.fiatfreestyleteam.com och på de 
officiella Fiat Freestyle Team- och Nokia-kanalerna för Facebook 
och YouTube. 
• Bilen körs av en del av idrottarna från Fiat Freestyle Team och 
Vice Medias redaktionella personal. Deras Panda 4x4 Antarktis har 
en 85 hk 0,9 TwinAir Turbo bensinmotor och tvåfärgad kaross med 
orange detaljer. 
 
"Panda till Sochi" startar idag från Mirafiori Motor Village i Turin. 
Centralfiguren i det här projektet är Panda 4x4 Antarktis, specialmodellen 
som firar 30-årsjubileet av den bästsäljande 4x4-modellen med mer än 
500.000 sålda bilar. 
 
Pandafamiljen bekräftar sin position som obestridd bestseller i Italien för 
andra året i rad, med mer än 102.000 registrerade bilar och en 
marknadsandel på över 40 % i A-segmentet. Den är också fast förankrad 
i EU27 + EFTA rankingen med en marknadsandel på över 13 %, tack 
vare en modell lineup som är den mest omfattande i segmentet. 
 
”Panda till Sochi” projektet härrör från samarbetet mellan Fiat och 
multimediaförlaget Vice Media, som vänder sig till unga 
storstadsmänniskor som inte bara älskar nya mode, sport och 
musiktrender utan också är intresserade av konst och kultur. De andra 
prestigefyllda märken som deltar i projektet: Nokia, Nitro Snowboards 
och Beats by Dr Dre - uppfyller också ofelbart kraven i detta specifika 
projekt. 
 
Också på plats vid "Panda till Sochi" startceremonin var Fiat Freestyle 
Team åkaren Stefano Munari - stjärnan inom italiensk snowboarding  - 
och Stefan Lantschner, en BMX-stjärna från Alto Adige-regionen, 
tillsammans med Markus Keller, det berömda Nitroteamets åkare som 
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kommer att turas om med Dmitri Sartor under resan. De har sällskap av 
Gersin Livia Paya, redaktör för Vice media, och som gör laget komplett. 
 
Genom att använda Nokia Lumia 1520 med 6" superkänslig full-HD 
skärm kommer Gersin att berätta historien om resan i realtid med bilder 
och videoklipp som tagits med 20 MP Pureview kamera och spridas via 
sociala media medan HERE maps guidar laget till sin destination. 
 
Teamet kommer att stanna på 16 olika europeiska orter - av vilka en del 
är obekanta för allmänheten. Syftet är att fånga de mest intressanta 
aspekterna av de lokala kulturerna. Ett team av framstående fotografer 
och videofilmare kommer också att föreviga besättningens tricks och 
manövrar vid några karakteristiska platser som Draculas slott i 
Transsylvanien och Potemkintrapporna i Ukraina eller vid andra 
spektakulära geografiska platser som Mont Blanc och Genèvesjön. 
Teamet kommer att få chansen att träffa och intervjua idrottsmän och 
trendsättare i städerna som de reser igenom. 
 
Hela resan kan följas på www.fiatfreestyleteam.com och på de officiella 
Fiat Freestyle Team och Nokia-kanalerna för Facebook och YouTube, 
samt www.vice.com/pandatosochi . 
 
"Panda till Sochi" projektet ligger i linje med Fiats engagemang för 
"actionsport"  som framför allt Fiat Freestyle Team visar (mer information 
finns på den officiella webbplatsen www.fiatfreestyleteam.com och på 
Facebook/FiatFreestyleTeam). 
 
Stjärnan i äventyret mellan Turin och Sochi är Fiat Panda 4x4 Antartica 
utrustad med en 85 HK TwinAir Turbo 0.9 bensinmotor och med 
tvåfärgad kaross - vit med svart tak - och några speciella komponenter 
som ger ännu mer personlighet: grå diamant finish 15" lättmetallfälgar, 
orange navkapslar, dimljus, tonade sidorutor, orange backspegelkåpor 
och ett speciellt emblem på B-stolpen. 
Interiören har elegant grått och orange tyg och läderklädsel. 
 
Panda 4x4 Antarktis har alla de starka sidorna i 4x4-modellen som 
tilldelades den prestigefyllda titeln "Årets SUV 2012" av brittiska Top 
Gear magazine. Bland annat "moment on demand" drivsystemet som 
aktiveras automatiskt när det behövs så att man kan ta itu med alla 
körsituationer. Panda 4x4 har även ESC (Electronic Stability Control) 
med ELD (Electronic Locking Differential) som standard. Detta system 
ger ytterligare hjälp när du kör i hal terräng . 
 
Antartica Limited Edition erbjuder också alla de dynamiska egenskaper 
och den komfort du behöver för att slutföra långa och utmanande resor, 
framförallt tack vare de uppdaterade hjulupphängningarna: MacPherson 
fjäderben fram och torsionsbakaxel med sammankopplade hjul samt 
särskilda 175/65 R15 84T M+S vinterdäck .  
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Fiat Panda 4x4 Antartica på väg längs rutten Torino-Sochi med Gersin Livia Paya, 
Stefano Munari, Markus Keller och Stefan Lantschner. Från den italienska bilstaden till 
den ryska OS-staden. 

 

Bilder finns här: http://www.fiatpress.com/gallery/detail/1369  

 

 

Torbjörn Lundgren 
PR Manager 
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