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Swapfiets Groningen levert vanaf nu ook fietsen met de Swapfiets-fiets
Groningen, 10 maart 2020 - Swapfiets, het fietsabonnement met de iconische blauwe voorband, levert vanaf nu ook Swapfietsen met de fiets in
Groningen. Dit kan dankzij de Swapfiets-fiets: een elektrische bezorgfiets met aanhangwagen met plaats voor drie Swapfietsen. In steeds meer steden
wordt de Swapfiets-fiets ingezet voor het swappen van fietsen en voor het uitvoeren van reparaties.

De Swapfiets-fiets is een duurzame toevoeging aan het bedrijf dat bekend staat om zijn blauwe voorband. De fiets is in in de binnenstad van Groningen het snelste
en makkelijkste transportmiddel. De Swapfiets-fiets past op een gewoon fietspad en is daarnaast perfect om fietsen te leveren in drukke stadsdelen. Richard Burger,
één van de Swapfiets oprichters, is enthousiast over de bezorgfiets: "We zijn een fietsabonnement, hoe mooi is het om onze service ook daadwerkelijk op de fiets te
kunnen leveren?."
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Swapfiets garandeert een altijd werkende fiets. Gaat er toch iets kapot aan de fiets? Dan komt Swapfiets binnen een dag de fiets repareren of vervangen. Op een
locatie en tijd naar keuze. Ook kan de klant terecht bij de Swapfiets winkel aan de Westerbinnensingel 15 in Groningen. Swapfiets is daardoor het fietsabonnement
waar altijd op gerekend kan worden.
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