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ELEKTROBICYKLE ZNAČKY SERIAL 1 SA
ŠÍRIA DO CELEJ EURÓPY
Špecializovaná značka bude ponúkať inovatívnu zostavu e-
bicyklov výhradne u autorizovaných predajcov z Harley-Davidson
už od augusta 2021 

2. augusta 2021 – Spoločnosť Serial 1 Cycle Company, značka špecializujúca sa na e-bicykle,

ktorá vznikla pod záštitou ikonického amerického výrobcu motocyklov Harley-Davidson,

Inc., nám teraz s potešením oznamuje, že nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Harley-

Davidson Europe, ktorá prinesie celý rad elektrických bicyklov Serial 1 do predajní Harley-

Davidson po celej Európe, a to už toto leto.  
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Od 1. augusta si bude rýchlo rastúca európska komunita nadšencov môcť zadovážiť e-bicykle od

Harley-Davidson a bude možné si vybrať z množstva pedálov na elektrický pohon, ktoré v sebe

spájajú nielen jednoduchosť vyhotovenia, ale aj nespútanosť a radosť z jazdy bez akejkoľvek

zbytočnej námahy. E-bicykle značky Serial 1 umožnia jazdiť komukoľvek z nás oveľa ďalej,

rýchlejšie a s menšou námahou, a vďaka týmto vlastnostiam sú preto ideálnym riešením na

mestské dochádzanie a rekreačné jazdenie. Jason Huntsman, prezident značky Serial 1,

poznamenáva: „Je nám cťou, že môžeme našim predajcom Harley-Davidson predstaviť

vynikajúci produkt v rámci celej Európy. Pevne veríme, že kombinácia skvelého produktu,

rýchlo rastúceho trhu a vášnivej siete predajcov je tým správnym receptom na úspech.“ 



„Dynamický a rýchlo rastúci trh s e-bicyklami zaujíma v časoch globálnej revolúcie prvé priečky

v oblasti mobility,“ dodáva Aaron Frank, riaditeľ značky Serial 1. „Harley-Davidson sa

uvedením e-bicyklov do autorizovaných predajní po celej Európe zaradí medzi popredných

globálnych revolucionárov v oblasti mobility, a to vďaka značke Serial 1, ktorá ľuďom poskytne

neporovnateľný zážitok založený na zábave, slobode a dobrodružstve z jazdy na dvoch

kolesách.“ 



O značke Serial 1
Serial 1 pod záštitou spoločnosti Harley-Davidson ponúka prémiové elektrobicykle, ktoré so

sebou nesú inteligentný dizajn, v ktorého centre sú potreby človeka. E-bicykle sa vyrábajú

pomocou najpokročilejšej dostupnej technológie, aby si bicykloví nadšenci čo najľahším a

najintuitívnejším spôsobom mohli dopriať zábavu, slobodu a okamžité dobrodružstvo z jazdy na

bicykli s pedálmi poháňanými elektrickou energiou. Viac informácií nájdete na

stránke www.serial1.eu. 
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