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Swapfiets introduceert e-bike in Utrecht
Amsterdam, 17 december 2019 – Binnenkort zal de Swapfiets e-bike, de Power 7,

ook te zien zijn in het Utrechtse straatbeeld. Voor een vast bedrag per maand

fietsen inwoners van de domstad zorgeloos door de stad op de Swapfiets Power 7.

De e-bike is voorzien van Bosch middenmotor, krachtige uitneembare accu en

heeft een bereik van 200 kilometer. Voor het Swapfiets e-bike fietsabonnement

geldt dat service aan huis óf in de winkel zijn inbegrepen bij de maandelijkse

abonnementskosten.

Swapfiets Power 7 e-bike in Utrecht

In Utrecht zal de Power 7 op 16 december 2019 gelanceerd worden. Afgelopen zomer werd de

Swapfiets Power 7 e-bike geïntroduceerd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Door het

succes van de Original en de Deluxe 7 modellen in Utrecht, werd de vraag naar een elektrische

variant in de stad steeds groter. Wie zeker wil zijn van de beschikbaarheid van de e-bike in

Utrecht, kan zich vanaf nu aanmelden op swapfiets.nl. 

Steven Uitentuis, mede-oprichter Swapfiets: “Voor grote steden blijft mobiliteit een grote

uitdaging. Hoe faciliteer je mensen in hun zoektocht naar alternatieve vervoersmiddelen? De

fiets is daarin een logische keuze, maar voor wie een langere afstand moet afleggen, is dat een

ander verhaal. Daarom introduceren wij onze Swapfiets Power 7 e-bike nu ook in Utrecht.  

Moeiteloos door de stad

De Swapfiets Power 7 is voorzien van een Bosch middenmotor die tot een snelheid van 25

kilometer per uur ondersteunt. Dankzij de krachtige accu heeft de e-bike een bereik van 200

kilometer en is dus ook geschikt om grotere afstanden af te leggen. In het frame van de fiets is

een uitneembare accu verwerkt, waardoor de accu in huis kan worden opgeladen. Dit laatste is

een groot voordeel voor inwoners van drukke binnensteden die geen schuurtje of oprit hebben

om hun e-bike op te laden. 
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets started in a very classical way. A group of friends having a good idea and just trying it out. For a fixed
price a month you get a Swapfiets bicycle and we ensure your Swapfiets bicycle always works.

It turned out to be a great concept. After a period of fixing up bikes ourselves, Swapfiets has now arrived at a
point where it has designed its own bicycle and started spreading out the service to a growing number of cities.

The iconic blue front tire is placed on every bicycle. This way you can always tell which bicycles belong to
Swapfiets and who is part of our family.

Meanwhile more and more people find out just how convenient Swapfiets is. Epic service, made easy.

In het buitenland is de Swapfiets Power 7 e-bike momenteel beschikbaar in Antwerpen en

Brussel in België en in München en Münster in Duitsland. 
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