
 

Pressinformation  

Första arbetsdagen blev inte som han tänkt sig 
-Här är nya reklamfilmen från Volvo Lastvagnar 
I Volvo Lastvagnars nya reklamfilm, The Casino, får parkeringsvärden Ambrogio 
Adani en väldigt oväntad första dag på jobbet. Vad han inte vet är att allt är ett 
enda stort skämt och att han själv spelar huvudrollen.  

Volvo Lastvagnar spinner vidare på den kommunikationsresa som påbörjades 2012 med 
publikframgångar som the The Ballerina Stunt, The Epic Split och The Hamster Stunt. I 
nya filmen, The Casino, låter man en skimrande Volvo FH inta röda mattan under en 
galakväll på Casino San Remo i Italien.  

– Filmen är en del i lanseringen av vår nya världsunika växellåda I-Shift Dual Clutch, en 
teknik som liknar den som återfinns i många av världens lyxigaste sportbilar. Att sätta 
denna tunga lastbil i en elegant miljö som ett casino – en klassisk arena för sportbilar – 
kändes helt rätt, säger Per Nilsson, PR-chef på Volvo Lastvagnar.  

Filmen bygger på ett dolda-kameran-upplägg, där 23-åriga Ambrogio Adani innehar 
huvudrollen. Efter att Adani parkerat den ena lyxiga sportbilen efter den andra, kör en ny 
Volvo FH plötsligt upp vid hans sida. Den välklädde föraren lämnar över nycklarna till 
Ambrogio Adani, som ser minst sagt förvirrad ut.  

– Med vår nya film vill vi fortsätta att informera om våra tekniska innovationer på ett 
sätt som är roligt och skapar spänning och nyfikenhet hos en bredare publik, säger Claes 
Nilsson, vd för Volvo Lastvagnar. 

The Casino är regisserad av Henry Alex Rubin, som även ligger bakom Volvo 
Lastvagnars Live Test-filmer The Chase och The Ballerina Stunt. Utöver reklam har 
Henry Alex Rubin även regisserat bland annat långfilmen Disconnect (2012). 

Om I-Shift Dual Clutch 

I-Shift Dual Clutch är en världsunik växellåda som har dubbla kopplingar, vilket ger en 
mjukare och enklare körning. Växellådan lanserades i Europa i juni 2014 och blir i 
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september 2014 tillgänglig på alla marknader som säljer Volvo FH med Euro 6-
godkända D13-motorer på 460, 500 eller 540 hästkrafter. 

 

The Casino – se filmen här 
https://www.youtube.com/watch?v=NpoBwFD1D5k 

The Casino – Behind the Scenes  
https://www.youtube.com/watch?v=xEBEElxJzp8 

 
Film om I-Shift Dual Clutch 
 http://www.youtube.com/watch?v=MR5iFgJBpYk 

 
Ladda ner högupplösta bilder här 
http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?records=Volvo+Trucks:24569,Volvo+Trucks:24566,Volvo+
Trucks:24567,Volvo+Trucks:24570,Volvo+Trucks:24574,Volvo+Trucks:24575,Volvo+Trucks:24556,Vol
vo+Trucks:24557,Volvo+Truck:24560,Volvo+Truck:24559,Volvo+Truck:24588,Volvo+Truck:24588,Vo
lvo+Truck:19861,Volvo+Truck:20415,Volvo+Truck:24278 
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För ytterligare information kontakta: 
Jan Strandhede 
PR- & Marknadskommunikationsansvarig Sverige, 
tel: 031-323 37 15, e-post: jan.strandhede@volvo.com. 
 
För videomaterial i sändningskvalitet som kan användas bland annat för den här pressinformationen, gå till 
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks 
Pressbilder och filmer finns i Volvo Trucks Image and Film Gallery på http://images.volvotrucks.com 
 

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella kunder med höga krav och erbjuder 
ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar. Kunderna stöttas av ett globalt nätverk med över 
2 100 återförsäljare och serviceställen i mer än 140 länder. Produktionen av Volvolastbilar bygger på global närvaro 
med produktionsanläggningar i 14 länder. Under år 2013 levererades över 116 000 Volvolastbilar världen över. 
Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggnings-
maskiner och drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta 
finansiella tjänster. Volvos arbete baseras på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. 
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