DEN SVENSKA STARTUPEN UNITI LANSERAR SIN FÖRSTA ELBIL “UNITI ONE”
Den 7:e december 2017 - Uniti, Sveriges nya elbilstillverkare visar idag upp sitt nya fordon, Uniti One. Den eleganta,
prisvärda elbilen är utformat för att sätta nya standarder i hållbarhet, säkerhet och bekvämlighet för en prislapp under
199 000 kr.
Unitis första årliga lanseringsevent (U17) kommer att hållas i företagets nya produktionsanläggning i Landskrona. U17eventet avslöjar för första gången Uniti Ones kapacitet och ytterligare potential inför tvåtusen entusiaster, investerare,
partners och media. Publiken får en förhandsgranskning av fordonets många innovativa funktioner, till exempel den
imponerande energieffektiviteten (300km med endast ett 22kWh batteri) och den unika och intuitiva
användarupplevelsen. Stort intresse väcktes när två styralternativ visades upp. Ett med traditionell ratt och det andra
med Unitis egendesignade koncept med ett centrerat joystick styrsystem - ett innovativt alternativ till det traditionella
sättet att köra.
“Vi är glada att dela med oss av våra framsteg och visa vår vision för framtida mobilitet samtidigt som vi närmar oss
massproduktion", Lewis Horne, VD för Uniti.
Eventet omfattade också demonstrationer och konferenser med representanter från tjugofyra nyckelpartners, bl.a.
Nvidia, Siemens, Tele2, E.ON., Kuka Robotics, Haldex, BorgWarner, Fanuc Robots. För att illustrera hur den ytterst
hållbara Uniti One kommer att släppa ut minst 75% mindre koldioxid under hela livscykeln än andra (el)bilar höll partnern
Kuka Robotics en demonstration av Unitis lätta och automatiserade tillverkningsmetod, en som är betydligt mer skalbar
än traditionella produktionsmetoder för bilar.
Uniti kommer erbjuda tre olika bilmodeller med första leveranstid i början av 2019. Även om alla modeller är i
premiumklassen kommer priserna ligga mellan 145 000 kr och 199 000 kr beroende på typ. Ivriga kunder kan ansluta sig
till en ständigt växande skala av Uniti-entusiaster (över tusen bilar är redan förbeställda) genom att reservera sin Uniti
One för en återbetalningsbar deposition på 1399 kr. Genom att förbeställa Uniti One får kunden möjlighet att anpassa
bilen efter sina önskemål, berättigande till ett beta-testprogram och tidigare leverans av bilen bland andra förmåner.
Vidare detaljer och andra valbara tillköp finns tillgängliga online på www.uniti.earth/order eller genom Unitis
återförsäljningspartner MediaMarkt, www.mediamarkt.se/uniti. Intresserade köpare i Sverige kan besöka in-store
showrooms för att se Uniti One på MediaMarkt i Malmö, Svågertorp eller i Stockholm, Nacka. Den 8:e december kl 10:00
öppnas dörrarna för lanseringen av Uniti One i dessa butiker där stor skala besökare förväntas.
Eventet kommer livestreamas på www.uniti.earth/u17 från och med kl 19:30 och Uniti uppdaterar löpande processen
via sin YouTube kanal.
Om Uniti
Uniti existerar för att designa, producera och leverera ultramoderna, högpresterande, premium-elbilar till massorna.
Uniti-fordon är lättviktiga och konstruerade med ett särskilt fokus på holistisk hållbarhet. Fordonet kommer att lanseras
den 7:e december 2017 i sin produktionsanläggning i Landskrona med första leverans under 2019.
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