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STORM Eindhoven staat in april 2017 aan de start van de 80 Day Race. Dit maakte
de organisatie van het evenement, waarbij teams in 80 dagen de wereld rondgaan
zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, op maandag 15 juni in Parijs

wereldkundig. STORM Eindhoven zal met zijn eigen elektrische toermotor de strijd
aan gaan met bekende namen uit de automotive industrie en racerij.

Naast de startplaats Parijs, kondigde de 80 Day Race ook de eerste vier teams aan
die deel willen gaan nemen. STORM Eindhoven zal het opnemen tegen initiatieven

vanuit Rimac, Albert Bosch en Eric Vigouroux. Rimac is een Kroatische fabrikant van
elektrische voertuigen, bekend van de spectaculaire Concept One. De Spanjaard

Albert Bosch nam vorig jaar als eerste deel aan de Dakar rally met een elektrische
auto. De Fransman Eric Vigouroux is eveneens een Dakar veteraan die zich

tegenwoordig ook bezighoudt met het promoten van duurzame energie en

mobiliteit. Ieder van deze teams heeft aangegeven zich voor te bereiden op de
start van de 80 Day Race in 2017.

In september 2014 startte STORM Eindhoven met een groep van 30 ambitieuze

studenten de ontwikkeling van de eerste elektrische toermotor ter wereld. In maart
dit jaar werd het design gepresenteerd. De onthulling van het prototype zal

plaatsvinden in oktober 2015. Ter voorbereiding van de 80 Day Race zal STORM
Eindhoven in april 2016, een jaar voor de start van de race, een ultieme test

uitvoeren met haar motorfiets. Hierbij zal de wereld alvast een voorproefje krijgen
van wat het in 2017 te wachten staat.

Volgens de visie van STORM Eindhoven vormt het ervaren van de voordelen van
elektrisch vervoer de sleutel tot een omslag in de mentaliteit omtrent duurzame

mobiliteit. De 80 Day Race is voor STORM het perfecte platform om deze visie uit
te dragen door het tonen van ’s werelds eerste elektrische toermotorfiets.

De informatie in dit persbericht dient niet te worden gepubliceerd voor 15 juni
2015 11:00 uur.
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Voor vragen betreffende dit persbericht of interviewverzoeken kunt u contact
opnemen met pers contactpersoon van STORM Eindhoven:
Senja Boom

+31 40 247 4258
+31 6 220 53332

Volg STORM Eindhoven via:
Facebook

www.facebook.com/STORMEindhoven

Linkedin

www.linkedin.com/company/storm-eindhoven

Twitter

Instagram
Website

www.twitter.com/STORMEindhoven

www.instagram.com/stormeindhoven
www.storm-eindhoven.com

