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Landelijke mediacampagne en 5 jaar garantie-actie 

QWIC van start 

 

Het gaat de Amsterdamse e-bike fabrikant QWIC voor de wind. In tegenstelling tot de 

veelgehoorde geluiden in de markt heeft QWIC de voorraad van haar collectie op orde. E-bikes zijn 

beschikbaar en voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van QWIC. Hierdoor heeft QWIC alle 

vertrouwen in haar e-bikes en de beschikbaarheid van de collectie. Dit vertrouwen wordt 

onderstreept met een grote landelijke mediacampagne en een 5 jaar garantie-actie op het grootste 

deel van de QWIC-collectie.  

5 jaar garantie-actie 

Consumenten die tot en met 30 november 2021 een QWIC actiemodel kopen, kunnen aanspraak 

maken op vijf jaar garantie.  

Deelnemende modellen aan de actie zijn de e-bikes uit de gehele Performance serie (Performance 

RD11, MD11, MN380, MA11 Speed, RD11 Speed en MD11 Speed), de gehele Premium i serie 

(Premium i MN7+ Belt, i MN7+, i MD9, i MN7) en de Premium MN7D+ en Premium MN7D.    

Grootse mediacampagne 

Om de 5 jaar garantie-actie ook bij het brede publiek bekend te maken is QWIC een grote 

mediacampagne gestart. Er staan printadvertenties in de zaterdagedities van het AD (+ regionale 

edities), de Volkskrant, het Parool en het Financieele Dagblad. Ook start QWIC een abri-campagne 

verspreid door het hele land. Daarnaast is er online aandacht door de inzet van interactieve banners 

en social media advertenties.  



 

QWIC.nl 

Promotiemateriaal voor QWIC dealers 

Naast deze grootse landelijke media-actie worden QWIC dealers ondersteund met fysiek 

promotiemateriaal voor op de winkelvloer. Ook is er online beeldmateriaal beschikbaar gesteld aan 

QWIC dealers om via hun social-mediakanalen of de website aandacht te geven aan de 5 jaar 

garantie-actie.  

Meer informatie over de 5 jaar garantie-actie: www.qwic.nl/actie-5-jaar-garantie/ 

 

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.  
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Contact voor redactie 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 

Janne van den Tweel  |  Marketing QWIC  | +31 (0)6 44 900 569| jvandentweel@qwic.nl  
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