Maak kennis met de fiets met een
persoonlijkheid
De nieuwe VanMoof Smart S & X zijn uitgerust
met futuristische responsive technologieën zoals
persoonsherkenning en gefaseerde diefstal
bescherming.

AMSTERDAM, 24 april 2018 – Vandaag lanceert fiets/tech-bedrijf VanMoof hun nieuwste serie
slimme stadsfietsen. VanMoof Smart S & X fietsen hebben een persoonlijkheid: ze zijn loyaal naar
hun eigenaar en vijandig tegen iedereen die ze probeert te stelen. De Smart-reeks heeft
geïntegreerde technologie zoals persoonsherkenning en gefaseerde diefstalbescherming. Je kunt al
een abonnement op een VanMoof Smart krijgen vanaf slechts €19 per maand.
8 eigenschappen van de VanMoof Smart-reeks:
Persoonsherkenning – Dankzij beveiligde bluetooth-technologie reageert de fiets
wanneer de eigenaar in de buurt is, waardoor het diefstalpreventie systeem meteen wordt
uitgeschakeld.

Ultieme diefstalbescherming – De fiets maakt een geluid dat steeds harder wordt
wanneer ermee geknoeid wordt, zodat het de dief duidelijk wordt dat je van deze fiets beter
kunt afblijven.
Bodyguards zijn inbegrepen – Als locatietracking geactiveerd is, worden de Bike Hunters
ingelicht, geven de lampen een SOS-signaal en worden alle functies gedeactiveerd.
X-frame uit Tokio – Het gelikte unisex X-frame was eerst exclusief voor de Japanse
markt. Nu is het wereldwijd beschikbaar in een Smart-versie, geschikt voor iedereen met
een lengte tussen de 155 en 200 cm.
Beschikbaar in abonnementsvorm – Vanaf €19 per maand heb je al een sleutel van een
van deze hightechfietsen. Onbeperkte service en diefstalbescherming inbegrepen.
App – Onthoudt je parkeerplek, beheert de verlichting en de instellingen voor
diefstalbescherming. Met de gratis draadloze updates wordt de fiets na verloop van tijd
letterlijk slimmer.
Zelfvoorzienend – De fietsen zijn ontworpen zodat ze nagenoeg onderhoudsvrij zijn. Alle
elektronica wordt aangedreven door je eigen trapkracht.
Stadsbestendig – Met alle eigenschappen die je van VanMoof gewend bent: krachtige
geïntegreerde verlichting, geheime gadgets en een afgesloten zelfspannende ketting.

Pittige persoonlijkheid: slimme diepe verbinding.
De VanMoof Smart groet zijn eigenaar als deze eraan komt, en schakelt automatisch het alarm uit
zodat er altijd meteen vertrokken kan worden. De app die met de fiets verbonden is, vertelt je waar
je je fiets geparkeerd hebt als je dit vergeten bent, en om de connectie nog dieper te maken mag je
de fiets zelfs een naam geven.
Als alles zo leuk is dan is diefstal wel het laatste waar je aan wilt denken. Daarom heeft VanMoof de
laatste tien jaar gewerkt aan de perfecte technologie om wannabe-dieven te slim af te zijn. De
nieuwe Smart S en X hebben meerdere trucs om zichzelf te beschermen:
1. Geluid – Wanneer een potentiële dief met de fiets knoeit, geeft deze waarschuwende
geluiden af (dankzij ’s werelds eerste geïntegreerde speakersysteem) die steeds luider en
opvallender worden.
2. Tracking – Wanneer de fiets als gestolen wordt opgegeven, wordt de locatie van de fiets
automatisch doorgegeven aan de VanMoof Bike Hunters, die meteen beginnen met
opsporen
3. Lockdown Mode – wanneer de fiets gestolen wordt, gaan alle vitale functies op slot. De
lichten geven een SOS-signaal in morsecode net zolang tot de fiets herenigd is met zijn
rechtmatige eigenaar.
“We kunnen grotere en stevigere sloten bouwen, of we lossen het probleem écht op door
te zorgen dat onze fietsen schrikbarend moeilijk te stelen zijn. Met gebruik van smart
technology hebben wij een fiets ontwikkeld die prima voor zichzelf kan zorgen, zodat de
fietser geen zorgen meer heeft.”
Ties Carlier, medeoprichter VanMoof

Abonnement op je fiets
De Smart S en Smart X zijn de eerste fietsen die beschikbaar zijn op VanMoof+, een innovatieve

pay-as-you-go abonnementsdienst vanaf slechts €19 per maand. Inbegrepen bij VanMoof+abonnementen zijn onbeperkte service en toegang tot Peace of Mind, de anti-diefstalservice die
ervoor zorgt dat het bedrijf gestolen fietsen vindt en vervangt.
“Onze fietsen zijn gemaakt om zolang mogelijk op de weg te blijven. Met VanMoof+
willen we bewijzen dat kwaliteitsfietsen met superieure diefstalbescherming op de lange
termijn minder duur zijn.”
Taco Carlier, medeoprichter VanMoof

Nu beschikbaar
De VanMoof Smart is te koop in VanMoof-winkels wereldwijd en online op vanmoof.com. De
fietsen zijn verkrijgbaar in S- of X-frame-ontwerp, met 3 of 8 versnellingen, in de kleuren Thunder
Grey en Fog White. Verkoopprijzen zijn vanaf €898, met een early bird korting van €100 voor de
eerste vier weken. Abonnementen beginnen vanaf €19 per maand.

Over VanMoof
VanMoof is in 2009 opgericht door de Nederlandse broers Ties en Taco Carlier en is sindsdien
uitgegroeid tot een succesvol internationaal fietsenproducent. De broers Carlier startten VanMoof
met het doel de perfecte stadsfiets te creëren. Dit zagen zij als de eerste stap om de Hollandse
fietscultuur wereldwijd te laten doorbreken. Omdat zij geloven dat de fiets het ideale, meest
duurzame vervoersmiddel is in de moderne stad. Waar ook ter wereld. Acht jaar later bestaat het
VanMoof team uit ruim 70 personen, verspreid over drie continenten en staat het merk bekend om
haar design, focus op functionaliteit en de innovaties die ze introduceerde om de fiets rijklaar te
maken voor de 21ste eeuw. Inmiddels is de VanMoof fiets bekroond met diverse internationale
prijzen, waaronder EUROBIKE award, Fast Company Innovation By Design Award, de Nederlandse
Dutch Design Award en de prestigieuze RED DOT design award. Voor het laatste nieuws, volg ons
via Facebook, Instagram en Twitter.

