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Persbericht 
 
FLYER Upstreet5 Anniversary Edition – Stijlvol jubileummodel ter ere van 25 jaar FLYER 

Huttwil (Zwitserland), 15-06-2020: De Zwitserse e-bike-pionier FLYER introduceert ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum een speciale versie van de Upstreet5 in een 
gelimiteerde oplage. Deze Upstreet5 Anniversary Edition combineert zijn tijdloze design 
met een exclusieve uitrusting. Een jubileumplaatje met het serienummer maakt dit 
pronkstuk van de Zwitserse e-bike-fabrikant helemaal af. 

Al sinds 25 jaar staat het merk FLYER voor premium e-bikes van Zwitserse kwaliteit. Als pionier 
heeft FLYER een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de elektrische fiets en behoort 
het tegenwoordig tot de topmerken op de markt. Het merkjubileum vieren de Zwitsers met een 
exclusieve versie van de Upstreet5 die niet alleen de harten van liefhebbers sneller zal doen 
kloppen. Deze Anniversary Edition onderscheidt zich onder andere door zijn afwerking met 
speciale retro-lak en de nieuwste technologie, waaronder elektronische naafversnelling, een 
hoogwaardig kleurendisplay en een krachtige Panasonic GX Ultimate-motor. De 
uitgebalanceerde geometrie en een accu van hoge capaciteit staan garant voor ongelimiteerd 
rijplezier en een grote actieradius. 

“Met dit speciale model ter ere van ons 25-jarig jubileum onderstrepen we het premiumkarakter 
van ons merk tot in het kleinste detail. Een speciale oppervlaktebehandeling van bepaalde 
componenten laten de bijzondere looks van het frame nog beter tot hun recht komen. Of het nu 
om de aandrijving, versnelling of andere onderdelen gaat, bij dit jubileummodel hebben we 
consequent voor het allerbeste gekozen”, vertelt het hoofd van FLYER's ontwikkelingsafdeling 
Philipp Suter. 

Niet alleen het design en de uitrusting maken het model exclusief, maar ook de gelimiteerde 
oplage van 1000 stuks. Alle exemplaren van de Anniversary Edition zijn voorzien van een 
jubileumplaatje met het serienummer. Wie er snel bij is, kan zelf zijn eigen voorkeursnummer 
kiezen. 

De FLYER Upstreet5 Anniversary Edition is per direct bij de FLYER-dealer te bestellen (met 
lage-instapframe of herenframe, verkoopprijs EUR 7.499.-). 
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In het spoor van de pioniers 

Onder het motto ‘In het spoor van de pioniers’ zet FLYER in zijn jubileumjaar behalve zijn e-bikes 
vooral de mensen in het middelpunt die zowel in het verleden als heden hun stempel hebben 
gedrukt op de geschiedenis van het merk. FLYER laat ze hun bijzondere verhalen vertellen: van 
de startup-ondernemers rond techneut Philippe Kohlbrenner tot het huidige management. Verder 
geeft Kurt Schär, die jarenlang directeur was, zijn visie en komen diens toenmalige kompanen 
aan het woord. 

Deze jubileumverhalen vindt u hier: https://www.flyer-bikes.com/nl-nl/25-jaar-flyer 

Recent nieuws over alle activiteiten en aanbiedingen in het jubileumjaar op de website van 
FLYER, https://www.flyer-bikes.com/nl-nl/25-jaar-flyer, en in de nieuwsbrief van FLYER 
(registreer op https://www.flyer-bikes.com/nl-nl/nieuwsbrief ). 

 

Foto's FLYER Upstreet Anniversary Edition downloaden: 

https://media.flyer-bikes.com/share/12BEC679-0DD1-474C-A571743F4CA82359/ 

Foto's jubileum downloaden: 

https://media.flyer-bikes.com/share/7F3680DC-C1DD-4B33-BDC860403914AB7E/ 

Foto's (vrijstaand en sfeerbeelden) FLYER modellen 2020 downloaden: 
 
Website: https://media.flyer-bikes.com/login/ 
Gebruikersnaam: presse@flyer.ch 
Wachtwoord: Presse_Media 

 

Het Zwitserse FLYER AG ontwikkelt en produceert premium e-bikes van het merk FLYER. Als e-bike-
pionier biedt het elektrische fietsen aan voor elke behoefte: van klassieke lage-instapmodellen, tot 
stadsfietsen en sportieve e-mountainbikes. Bij de moderne en uitsluitend voor de productie van elektrische 
fietsen ontworpen hoofdvestiging in centraal Zwitserland werken ongeveer 230 mensen. Bij 
dochterondernemingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland zijn nog eens 50 medewerkers werkzaam. 
De fabriek in Huttwil die eendachtig het duurzaamheidsstreven van het merk is gebouwd conform de 
Minergie-P®-norm, is een attractie op zich die jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers trekt. FLYER is marktleider 
in Zwitserland. Ruim 75% van de productie gaat naar het buitenland, met Duitsland en de Benelux als 
voornaamste exportmarkten. FLYER is ook op de Oostenrijkse, Franse en Italiaanse markt aanwezig. In 
2020 viert het merk FLYER zijn 25-jarig jubileum. 

www.flyer-bikes.com 
 
 
Meer informatie (pers): 
  
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 55 75  Mobiel: +41 79 199 93 29  a.knaus@flyer.ch 
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