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SERIAL 1 UTVIDER TILGJENGELIGHETEN
AV ELSYKLER I EUROPA
Et dedikert merke vil nå kunne tilby elsykkel serien eksklusivt hos
Harley-Davidson forhandlere fra og med august 2021

4. august 2021 - Serial 1 CycleCompany, et dedikert elsykkel merke skapt av det ikoniske

amerikanske motorsykkel merke Harley-Davidson er stolte av å kunne presentere et samarbeid

med Harley-Davidson Europe som vil tilby en serie av Serial 1 elektriske sykler til Harley-

Davidson forhandlere over hele Europa fra og med i sommer.

⏲
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Med oppstart 1. august vil Europas raskt voksende elsykkel samfunn kunne besøke en Harley-

Davidson forhandler og velge fra en serie av pedal-assist elektriske sykler som kombinerer

friheten og enkelheten av en sykkel med den uanstrengte lettheten av elektrisk kraft. Serial 1

elsykkler gir muligheten for å sykle lengre, raskere og bruke mindre krefter, noe som gjør at

elsykkling er den perfekte løsningen på by-pendling og fritidsaktiviteter. Presidenten av Serial

1, Jason Huntsman, sier, «Vi er veldig glade for å kunne introdusere et fantastisk produkt til

Harley-Davidson forhandlere over hele Europa. Vi tror kombinasjonen av et godt produkt, et

raskt voksende marked og et lidenskapelig forhandlernettverk er en oppskrift som vil lykkes.»

«Det dynamiske og raskt voksende elsykkel markedet står i spissen av den globale mobilitets-

revolusjonen,» legger Aaron Frank til, varemerkesjef for Serial 1. «Å tilby Serial 1 sykler hos

forhandlere i Europa gjør at Harley-Davidson spiller en viktig rolle i denne mobilitets-

revolusjonen samtidig som det tillater Serial 1 å kunne levere en unik sykkelopplevelse

forankret i glede, frihet og eventyr på to-hjul.



Om Serial 1
Serial 1, drevet av Harley Davidson, tilbyr premium sykler som er skapt av intelligent,

menneskesentrert design og produsert med den mest avanserte sykkel teknologien tilgjengelig

for å skape den letteste og mest intuitive måten for å erfare gleden, friheten og eventyret som er

å bruke en pedal-assist elektrisk sykkel. For å finne ut mer besøk www.serial1.eu.
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