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E-bikemerk QWIC lanceert Outlet

Het Amsterdamse e-bikemerk QWIC opent vandaag de deuren van haar online outlet voor
consumenten. Voor een scherpe prijs zijn er gloednieuwe e-bikes verkrijgbaar in de laatste maten
en uitvoeringen. Op alle outlet e-bikes geeft QWIC 2 jaar garantie.
Na aankoop van een e-bike via de online outlet kan gerekend worden op de vertrouwde service van
QWIC dealers. De uitlevering van de fiets vindt namelijk plaats via het QWIC dealerkanaal en de fiets
kan daardoor opgehaald worden bij een dealer in de buurt. Dit is direct ook het servicepunt met de
vertrouwde en professionele service van de QWIC dealer.
Aanwezige modellen in de QWIC Outlet zijn: de sportieve Performance RD10 Speed, de comfortabele
Premium MA8 Tour en de stoer en stedelijke Urban R1 (foto).
De QWIC outlet staat nu live en is te vinden via qwic.nl. Alle e-bikes beschikken over 2 jaar garantie
en worden door jouw dealer in de buurt volledig naar wens afgesteld en rijklaar gemaakt.
Bezoek de QWIC Outlet via www.qwic.nl/outlet

QWIC.nl

Over QWIC
QWIC is een snelgroeiende fabrikant van design e-bikes. De producent is actief in Nederland, België,
Duitsland en Oostenrijk. Het is de ambitie van QWIC om de huidige mobiliteitsproblemen en
milieuvervuiling te reduceren door het ontwikkelen van innovatieve elektrische fietsen. Met een
modern design en het gebruik van de beste componenten tilt QWIC ieder jaar haar elektrische
fietsen naar een hoger niveau. Dit bewijzen de vele e-bike prijzen die QWIC recent heeft gewonnen,
zoals de AD Fietstest 2021 en internationaal erkende designprijzen als de iF DESIGN AWARDS 2020
en de prestigieuze Red Dot Design Award.
www.qwic.nl
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