
Corwin Copenhagen 2019

Corwin Cph Limited, dame Corwin Cph Limited, herre
36V/250 watt front motor med 40nm trækkraft
36V/14,5AH lithium batteri med PANASONIC celler 
(522 watt timer). Masser af lækre features bla. Shimano hydrau-
lisk skivebremse, stor LCD kørecomputer, walkassist og meget 
mere.

36V/250 watt front motor med 40nm trækkraft
36V/14,5AH lithium batteri med PANASONIC celler 
(522 watt timer). Masser af lækre features bla. Shimano hydrau-
lisk skivebremse, stor LCD kørecomputer, walkassist og meget 
mere. 

E-bikes fejrer 3 års fødselsdag
- med Danmarks bedste elcykel koncept

Vores koncept er: Fra fabrik til dig. 
Du køber din elcykel direkte fra vores fabrik, og springer de dyre 
mellemled over. Alle elcykler kan ses og prøves i et af vore 
showrooms eller købes direkte på e-bikes.dk. Vi har serviceværk-
steder i Aarhus, Aabenraa, Odense og Brøndby.

Dame og herre model
36V/250 watt front motor 
37V/13AH lithium batteri (481 watt timer)
Masser af lækre features bla. 3 bremser, LCD 
kørecomputer, walkassist og meget mere.

Vejl. pris: 14.999,-

Fabrik til dig pris

8.499,-

43%
Spar

44%
Spar

Køb 
online

e-bikes.dk

FØDSELSDAG

LUKSUS

ELCYKEL TIL

DANMARK’S 

STÆRKESTE

PRIS

44%
Spar

Din fabrikspris: 8.499,- vejl. pris 14.999,-

Din fabrikspris: 9.999,- vejl. pris 17.999,- Din fabrikspris: 9.999,- vejl. pris 17.999,-

showrooms / afsender

21

Konkurrence

en elcykelVind

Showroom Sjælland

Vallensbækvej 22B
2605 Brøndby

Showroom Jylland

Langrode 36
6200 Aabenraa

Showroom Jylland

Gåseagervej 14
8250 Egå

Åbningstider i showrooms: Tors - fre: 13:00 - 17:30 Lørdag: 10:00 - 13:00
Telefon nr. 70 25 15 75 - info@e-bikes.dk - www.e-bikes.dk
Priser er gældende t o m 1. september. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Corwin Elite PRO, centermotor
Motor: Center MAXDRIVE M420 36V/250W – 80Nm 
(markedets stærkeste centermotor). 
Batteri: Phylion 36V/13AH lithium (481WH)
Masser af lækre features bla. 3 bremser, LCD køre-
computer, walkassist samt komfortudstyr, fjeder i for-
gaffel og sadelpind og dæk med punkterbeskyttelse.

Kom ind i et af vore showrooms og aflevér 
konkurrence kuponen. Så er du automatisk 
med i konkurencen om at vinde en elcykel.

Ved tilmelding accepterer du samtidig at modtage vores nyhedsbreve, som 
udkommer 1 gang ugentlig. Nyhedsbrevene indeholder tilbud, tips og tricks 
mm. Vinderen får direkte besked. Vinderen findes ved tilfældig lodtrækning 
den 30. september 2019. 

Navn:
Adresse:
Post nr. / By:
E-mail:

Vejl. pris: 20.999,-

Fabrik til dig pris

12.999,-

38%
Spar

Deltag i konkurrencen

Din fabrikspris: 12.999,- vejl. pris 20.999,-



Frontkurv Klickfix sæt 
Kommer med standard 
monteringsbeslag.

Bagkurv Basil Cento 
Stor og rummelig kurv til baga-
gebærer. Fastmonteres med de 
medfølgende WSL beslag.

Taskesæt Basil 
Rummelig taskesæt der passer 
til de fleste El-cykler. Sort m.bro 
36x15x33cmx2 35L.

Reisenthel Klickfix sæt
Lækker og  Reisenthel 
fronttaske til montering på 
elcykler. Komplet sæt INKL. 
standardbeslag.

Corwin Elite 500 dame eller herre Corwin Premium STePS Automatic Di2
Så er der rendyrket luksus elcykel, markedets stærkeste cen-
termotor: MAXDRIVE fra Bafang. Corwin Elite 500 er med super 
kraftig centermotor (80NM). Det integrerede batteri er med den 
nyeste batteriteknologi. 36 volt og 14ah, på imponerende 500 
watt timer - giver ekstra lang rækkevidde.
Kraftig shimano hydraulisk skivebremse system samt fodbrem-
se.

Luksus elcykel, med komplet Shimano STEPS system med 8 
elektroniske automatgear.
Motor: Center Shimano STePS 36V/250W – 50Nm
Batteri: Shimano STePS 36V/11,6AH lithium (418 watt timer)
Kraftig shimano hydraulisk skivebremse system både for og 
bag.

Herre eller dame

Vejl. pris 24.999,-

14.999,- 40%
Spar

Din fabrikspris

Vejl. pris 23.999,-

16.999,- 29%
Spar

BEMÆRK!

AUTOMAT

GEAR

AXA Linq kædelås
Axa linq. En rigtig stærk lås 
med ekstra sikkerhed. Sikkerhe-
den er vurderet til 14 på AXAs 
egen liste. Låsen er forsikrings-
godkendt Der medfølger to 
nøgler. Længden er 100 cm.

Spirallås Plugin AXA 150cm
Ekstra wire som bruges sam-
men med den godkendte lås 
på cyklen. Passer til til AXA 
Rock og AXA Defender lås.

Cykelhjelm Limar 690
Sikkerheden er i højsædet, og 
hjelmen er med reflekser på 
både toppen samt i stropper-
ne. Desuden er der monteret 
en lygte bagpå hjelmen, som 
ekstra sikkerhed. 

Cykelhjelm, Karry CITY
Flot og elegant cykelhjelm der 
sidder perfekt og beskytter 
optimalt ved den høje fart på 
elcykel. Hjelmen er udstyret 
med nakkespænde der gør 
det nem at justere størrelsen. 
Den passer til hovedstørrelse 
57-62cm.

Nu fra: 299,- før: 449,-

Din fabrikspris: 14.999,- vejl. pris 24.999,-
Din fabrikspris: 16.999,- vejl. pris 23.999,-

Nu fra: 599,- før: 699,-Nu: 199,- før: 299,- Nu: 199,- før: 299,-

Nu: 329,- før: 449,- Nu: 129,- før: 149,- Nu: 299,- før: 599,- Nu: 299,- før: 599,-

E-pulze Cross Herre

E-pulze E-MTB

E-pulze Cross Dame

Motor: Center MAXDRIVE 36V/250W – 80Nm 
(markedets stærkeste centermotor). 
Batteri: Phylion 36V/11AH lithium (396 WH). 
LCD-Kørecomputer med 5 assistniveauer og walk assist. Viser trip, 
og total distance mm.

Motor: Center MAXDRIVE 36V/250W – 80Nm 
(markedets stærkeste centermotor). 
Batteri: Phylion 36V/11AH lithium (396 WH). 
LCD-Kørecomputer med 5 assistniveauer og walk assist. Viser trip, 
og total distance mm.

Motor: Center MAXDRIVE 36V/250W – 80Nm 
(markedets stærkeste centermotor). 
Batteri: Phylion 36V/11AH lithium (396 WH). 
LCD-Kørecomputer med 5 assistniveauer og walk 
assist. Viser trip, og total distance mm.

Frit valg

Vejl. pris 19.999,-

12.999,-

35%
Spar

Frit valg

Vejl. pris 14.999,-

8.999,-

40%
Spar

Din fabrikspris

Vejl. pris 20.999,-

12.999,-

38%
Spar

ELCYKLER 

BEHØVER 

IKKE AT VÆRE 

KEDELIGE

Corwin Copenhagen Sport
- Extra punkterbeskyttede dæk med 4mm indlæg 
- Kraftig forlygte 30 lux 
- Platin batteri 36V 14,5 ah 522WH med PANASONIC 
kvalitetsceller 
- Kraftig lydløs frontmotor med 40nm
- 3 bremser 
- Stor kørecomputer - ”One Key”, samme nøgle til både 
forsikringgodkendt lås samt batterilås.
Let og Sporty elcykel, der fås i flere farver. 
Både dame og herre model.

Din fabrikspris: 8.999,- vejl. pris 14.999,-

Din fabrikspris: 12.999,- vejl. pris 19.999,-

Din fabrikspris: 12.999,- vejl. pris 19.999,-

Din fabrikspris: 12.999,- vejl. pris 20.999,-


