
 16 april 2020, 13:30 (CEST)

Zo volg je de lancering van de VanMoof S3 en
X3 per livestream
Vanwege corona-maatregelen organiseert VanMoof een digitale
onthulling voor pers en fans

Vanaf 21 april zijn de nieuwe VanMoof S3 en X3 beschikbaar voor € 1998.

Amsterdam, 16 april 2020 – Volgende week onthult VanMoof zijn nieuwste hoogstaande e-
bikes in een livestream-event voor pers en fans. Uitnodigingen voor dit evenement zijn te
verkrijgen via vanmoof.com/bikes/nl-NL/future. Fietsers van over de hele wereld kunnen de
onthulling volgen. Zij zien welke stappen het Nederlandse bike-meets-tech-merk neemt in haar
missie de next billion on bikes te krijgen. Oprichters Taco en Ties Carlier laten alle features en
details zien en delen het volledige verhaal achter deze fietsen (inclusief de radicale prijs van €
1998). Aansluitend staan zij klaar voor een live Q&A. 
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OVER VANMOOF

VanMoof is in 2009 opgericht door Taco en Ties Carlier, twee Nederlandse broers met een visie op de perfecte
stadsfiets. Tien jaar later wordt er wereldwijd op hun high-tech feature-rijke e-bikes gereden door een community
van meer dan 120.000 internationale rijders. De winkels van het merk VanMoof zijn te vinden in Amsterdam,
Berlijn, Londen, New York, Parijs, San Francisco, Seattle, Taipei en Tokio, met rijders over de hele wereld die
online kopen. VanMoof opereert als een volledig geïntegreerd end-to-end bedrijf en is volledig eigenaar van
alles, van ontwerp tot productie, van verkoop tot after-service - allemaal gericht op het verkrijgen van de next
billion on bikes wereldwijd. VanMoof is een belangrijke speler in de huidige golf van e-bike adoptie en ligt op
koers om de mobiliteit in de stad voorgoed te herdefiniëren.

De livestream start dinsdag 21 april om 14:00 uur Nederlandse tijd. De hoogstaande VanMoof
S3 & X3 maken baanbrekende technologie voor het grote publiek beschikbaar voor slechts €
1998. Vanaf 21 april zijn de fietsen wereldwijd verkrijgbaar via vanmoof.com.
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