
 

 

 

 

 

HARLEY-DAVIDSON KUTSUU EUROOPAN MOTORISTEJA KOEAJAMAAN PROJECT 

LIVEWIRE™ -SÄHKÖMOOTTORIPYÖRÄÄ 

 

OXFORD (14. huhtikuuta, 2015) – Harley-Davidsonin ensimmäinen kehitteillä oleva 

sähkömoottoripyörä, Project LiveWire™, saapuu pian Euroopan motoristien ulottuville. Valikoidut 

kuluttajat ympäri Euroopan pääsevät koeajamaan ja antamaan palautetta pyörästä, joka ei ole vielä 

toistaiseksi myynnissä. Project LiveWire on osa yhtiön asiakaslähtöistä tuotekehitystä, jonka avulla 

selvitetään kuljettajien odotuksia sähköisestä Harley-Davidson-moottoripyörästä. 

 

Parhaillaan käynnissä oleva yleisökilpailu tarjoaa 1 000 halukkaalle tilaisuuden osallistua Project 

LiveWire Experience -kiertueelle, jonka aikana on mahdollista koeajaa uusi sähkömoottoripyörä. 

Kilpailuun voi osallistua verkossa vastaamalla avoimeen kysymykseen, jossa pyydetään kuvailemaan 

Project LiveWireä kolmella sanalla. 

 

Project LiveWiren Euroopan kiertuetapahtumat käynnistyvät Iso-Britanniassa (UK) 16.–17.5.2015. 

Tämän jälkeen kiertue jatkaa Ranskaan (27.–28.6.), Italiaan (11.–12.7.), Saksaan (18.–19.7) ja 

Alankomaihin (8.–9.8.). 

 

Kiertueella voi tutustua Project LiveWire -koeajopyörien ja palautejärjestelmän lisäksi 

sähkömoottoripyörän kehitysprosessin vaiheisiin. Lisäksi testikuljettajat pääsevät ikuistamaan 

ajokokemuksensa valokuvaamalla. Kiertuevieraat, joilla ei ole ajokorttia moottoripyörän kuljettamiseen, 

voivat kokeilla Project LiveWiren ajotuntumaa Jumpstart™-simulaattorin avulla. 

 

“Project LiveWire Experience -kiertue tarjoaa Euroopan motoristeille tilaisuuden antaa arvokasta 

palautetta siitä, mitä he odottavat sähköiseltä Harley-Davidson-moottoripyörältä. Yhdysvalloissa 

järjestetyn ensimmäisen kiertuevaiheen jälkeen haluamme syventää käsitystämme siitä, mihin suuntaan 

tämän kaltaisen teknologian tulisi kehittyä tulevaisuudessa”, kertoo PR-aluepäällikkö Michael Carney, 

Harley-Davidson EMEA. 

 

Yleisö voi osallistua kilpailuun rekisteröitymällä ja täyttämällä kyselyn osoitteessa projectlivewire.com. 

Kisan aikana osallistujat voivat voittaa kutsun yhteen Euroopan kiertuetapahtumista. Osallistumisaika 

päättyy neljä viikkoa ennen kunkin kiertuetapahtuman alkamispäivämäärää. Osallistujilta edellytetään 

vähintään 18 vuoden ikää ja ajokorttia moottoripyörän kuljettamiseen. Voittajille ilmoitetaan 

sähköpostitse noin kolme viikkoa ennen kutakin koeajotapahtumaa. 

 

Lisätietoja tapahtumapaikoista julkaistaan osoitteessa projectlivewire.com sitä mukaa kun kiertue etenee. 

Uutisia Project LiveWirestä sekä muista aiheista voi seurata Harley-Davidsonin sosiaalisen median 

kanavissa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. 

 

 

Tiedustelut, kuva- ja materiaalipyynnöt: 

    Harley-Davidson Europe Ltd  

Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ 

United Kingdom   
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https://projectlivewire.harley-davidson.com/en_EU/events/3189
http://projectlivewire.harley-davidson.com/en_EU


Panu Alanko 

Republic of Communications 

panu.alanko@republic.fi  

 

 
Tietoja Harley-Davidson Motor Companysta 
Harley-Davidson Motor Company valmistaa Custom-, Cruiser-, Touring- ja Street-moottoripyöriä ja tarjoaa kattavan valikoiman Harley-

Davidson® -moottoripyörien osia, varusteita, ajotarvikkeita ja -vaatteita sekä erilaisia keräilyesineitä. Lisätietoja Harley-Davidsonin 

verkkosivustolla www.h-d.com, http://www.harley-davidson.fi/ ja Facebookissa. 
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