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Estlandse president bezoekt e-bike maker
Ampler en vestigd aandacht op het belang van
duurzaam transport.
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Berlijn | 30 JUNI, 2020 - Het in Estland opgerichte e-bike bedrijf Ampler ontving maandag

de president van Estland Kersti Kaljulaid in hun Berlijnse showroom. Het bezoek van de

president, die in Duitsland was om het 100-jarig jubileum van de Estse ambassade te vieren,

onderstreepte het belang van e-bikes en hoe ze de missie van Ampler stimuleren om stedelijke

mobiliteit en duurzaamheid te verbeteren. President Kaljulaid presenteerde het Ampler model

Stout als een nationaal geschenk aan de Duitse president, Frank-Walter Steinmeier. Het bezoek

van president Kaljulaid markeert het 100 jarig jubileum van de Estse ambassade.

Dit is het eerste bezoek van een staatshoofd aan Duitsland sinds het begin van de coronavirus

pandemie en de daaropvolgende restricties. Vanaf 1 juli is Duitsland voor een periode van 6

maanden voorzitter van de EU. Tijdens haar staatsbezoek betuigde president Kaljulaid haar

steun voor Ampler Bikes en de groeiende wereldwijde fietstrend, en verklaarde:



“Ik denk dat fietsen de kracht hebben om de wereld te veranderen en onze
planeet te redden, maar ook om ons als gezonde mensen te redden. Buiten
zijn, op de fiets zitten is een bijzonder gevoel en ik ben zo blij dat Ampler dit
gevoel voor meer mensen mogelijk maakt. ”
— Kersti Kaljulaid, president van Estland

Om de daad bij het woord te voegen schonk president Kaljulaid een Ampler Stout aan de Duitse

president, Frank-Walter Steinmeier. Het schenken van een Ampler fiets aan staatshoofden lijkt

een traditie te worden, In november 2019 ontving de president van Oekraïne een Ampler Stout

als nationaal geschenk.  



In de showroom van Ampler maakte president Kaljulaid een fietstocht met Ardo Kaurit, de CEO

en mede-oprichter van Ampler Bikes. Toen ze terugkwam van haar fietstocht, was president

Kaljulaid louter positief over de fietscultuur en -infrastructuur in Berlijn:

“Aangezien ik uit Tallinn kom en Tallinn geen erg fietsvriendelijke stad is, ben ik
een beetje bang voor alle auto's en alles hier, maar ik raakte mijn angst kwijt
toen ik zag hoe fijn en comfortabel alles past. We hebben een paar rondjes
gereden en het was een fantastisch gevoel.”
— Kersti Kaljulaid, president van Estland
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Over het belang en de politieke wil om de fietsinfrastructuur te verbeteren, zei president

Kaljulaid:

“Als je het echt wilt en er is steun van de burger, kun je de manier waarop een
stad werkt radicaal en snel veranderen. Schuif de bussen bijvoorbeeld een
baan naar links. Zo ontstaat een eigen baan voor fietsen. Ja, dat betekent dat
er op sommige plekken helemaal geen plaats is voor auto's, maar misschien
zullen meer auto's dan de stad omzeilen of thuis blijven. Je kunt het doen als
je de wil hebt, en natuurlijk komt de politieke wil van de wil van de burgers.
Dus als burgers dit soort ontwikkeling steunen, kunnen we het thuis ook doen.
”
— Estonian President Kersti Kaljulaid

Ardo Kaurit, CEO en mede-oprichter van Ampler Bikes, voegde daaraan toe:



“Over het algemeen is het goede aan fietsen dat het goed is voor het milieu.
Onze missie is om meer mensen te laten fietsen en we zijn van mening dat het
creëren van betere forensoplossingen het leven gemakkelijker kan maken en
tegelijkertijd goed is voor het milieu. Dit is een sterke motor voor ons als
bedrijf. We zijn verheugd dat dit vooral door mensen in Duitsland wordt erkend
en voor hen erg belangrijk is.”
— Ardo Kaurit, CEO en mede-oprichter van Ampler Bikes

Hoewel de pandemie een tragisch effect op de wereld heeft gehad is er hoop voor de toekomst

door hoe steden actie ondernemen voor een groenere en gezondere toekomst. De populariteit

van fietsen als dagelijks vervoermiddel neemt in heel Europa snel toe. In steden als Londen,

Berlijn en Parijs wordt de ruimte die ooit voor automobilisten was gereserveerd, herwonnen en

vervangen door nieuwe fietspaden. Wanneer deze trend wordt ondersteund door presidenten

en andere staatshoofden, ziet de toekomst voor duurzaam stadsvervoer er rooskleurig uit.
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More about Ampler:

Ampler Bikes maakt lichte elektrische fietsen voor forenzen. Het bedrijf is in 2016 begonnen

met de missie om betere woon-werkervaringen te creëren en obstakels voor fietsen weg te

nemen. Ampler heeft momenteel meer dan 64 mensen in dienst die werken tussen de twee

kantoren in Berlijn en Tallinn. De showroom van Ampler Bikes bevindt zich in de levendige

wijk Prenzlauer Berg in Berlijn aan de Kollwitzstrasse 47.
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Photos of President of Estonia Kersti Kaljulaid's visit to Ampler's Berlin

showroom on June 29, 2020

News cut of Estonia Kersti Kaljulaid's visit to Ampler's Berlin showroom (Youtube

edit due Friday)

http://www.twotoneams.link/newsletter
https://twitter.com/twotoneams
skype:jwoodroof?chat
http://news.twotoneams.nl/media_kits/223780?reheat_cache=1
https://drive.google.com/drive/folders/1G-213sSi0z2WqvByzpHVVW9Ybej5sNIc


Momenteel zijn er Ampler ambassadeurs in 22 verschillende Duitse steden en regio’s, als ook in

10 steden in Nederland, België, het VK, Zwitserland, Oostenrijk en Estland. Neem een kijkje op

hun website om te zien waar gratis testritten mogelijk zijn in jouw omgeving.

Feiten & cijfers

Met 13,5 kg is Ampler 35% lichter dan de gemiddelde elektrische fiets

Een keer opladen met een gemiddeld batterij ondersteund bereik is 70 km

Volledig opladen duurt maar 2,5 uur

Een verborgen batterij waardoor de fiets eruit ziet als een normale fiets

Onderhoud en garanties

Huidige en toekomstige Ampler eigenaars kunnen hun fiets laten onderhouden bij speciaal

opgeleide experts in Berlijn, München, Frankfurt, Hamburg en Hannover. Meer locaties en

partners zullen volgen in Stuttgart, Zürich en Amsterdam. Garantiegevallen kunnen

gemakkelijk worden opgelost met partner shops in samenwerking met de Ampler

klantenservice. Regulier onderhoud en reparaties kunnen natuurlijk ook worden uitgevoerd

door elke lokale fietsenwinkel.

Test Ride Ampler E-Bikes 

Light Electric Bikes for Urban Commuters
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