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Easy, breezy, e-Bike
Wij zijn misschien niet helemaal objectief, maar e-bikes zijn
geweldig.

Wat is er nou nog beter dan aankomen op jouw plaats van bestemming?
Da's makkelijk. Sneller en minder verhit aankomen op je plaats van
bestemming! Gelukkig kunnen wij je daarbij helpen. Je ziet 'm al
aankomen... met onze e-bike.

Net zo makkelijk als fietsen
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In een stad is fietsen natuurlijk de allerbeste manier om van A naar B te komen. Het maakt niet

uit hoeveel mensen er op de weg zijn, jij fietst gewoon langs alle opstoppingen en je hoeft niet

die benauwde bus, tram of metro in waar je alleen maar uit het raam kunt staren en heel hard

hopen dat al die mensen bij de volgende halte uitstappen. En dan hebben we het nog niet eens

over het wachten of het gevoel dat je hebt als je de deuren van jouw bus net voor je neus dicht

ziet gaan en hij zonder jou wegrijdt. Op de fiets rij je lekker langs al die mensen die besloten om

níet met de fiets te gaan die dag. Klinkt dat een beetje zelfvoldaan? Misschien wel. Maar hebben

we gelijk? Zeker.

Onze e-bike maakt dit allemaal nóg beter. Want je fietst dan niet alleen fluitend langs al die

ellende, het is nog veel leuker. Iedereen die een e-bike heeft, zegt dat het voelt alsof je vliegt.

Jouw ritten zijn makkelijk en relaxed. Je komt veel sneller van A naar B, vooral op langere

afstanden. En waar je voorheen even 5 minuten op adem moest komen en stiekem het zweet

van je voorhoofd moest deppen voordat je jouw kantoor binnenstapte, heb je daar met een e-

bike geen last van. Stop met haasten. Start met relaxen.

Zeg nou zelf, er is toch geen enkele reden waarom je dat stukje extra comfort en snelheid niet

een keer zou moeten uitproberen?

Stevig en betrouwbaar
De beste e-bike is natuurlijk een stevige e-bike waar je op kunt vertrouwen. Onze e-bikes zijn

gemaakt van kwalitatieve materialen, ze zitten goed in elkaar en ze hebben anti-puncture

banden waarmee de kans op een lekke band kleiner is. Nu de avonden langzaam langer worden

en de dagen korter, is automatische verlichting natuurlijk heel handig. En die zit standaard op

al onze fietsen, want jouw veiligheid is onze prioriteit. Dus snel EN goed zichtbaar door het

donker? Jazeker. Graag gedaan!Met een Swapfiets abonnement heb je je eigen e-bike tot je

beschikking, die je snel bij ons kunt laten repareren of omwisselen als er iets kapot is. Waarom

zou je er dan een kopen?



Voordelen van een membership
* Gratis service binnen 48 uur.

* Een persoonlijke e-bike van hoge kwaliteit.

* Stevig en duurzaam.

Wij begrijpen best dat jouw behoeften veranderen en dat je soms meer haast hebt dan andere

dagen. Maar we willen graag dat je lekker op je fiets zit, dus of je nu een lekke band hebt, je accu

wilt laten controleren of de hoogte van je stuur of zadel wilt laten aanpassen, wij helpen je

graag.

Ben jij klaar voor een snelle Swapfiets e-bike, helemaal voor jezelf? Wij
zorgen dat je zo snel mogelijk wegzoeft op je e-bike. Let's go!
swapfiets.com/ebikes

Heb je al een Swapfiets en wil je graag upgraden naar een e-bike? Neem dan
even contact op met de Swapdesk: +31 88 99 11 600

Meer weten? Volg ons op social media voor de laatste updates, acties en inspiratie.
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland, groeide de scale-up
snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van micromobiliteit in Europa, met inmiddels meer
dan 250.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In
het voorjaar van 2021 breidt Swapfiets uit naar Spanje (Barcelona), Oostenrijk (Wenen) en Lyon, Nantes,
Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben Swapfiets-leden altijd
een werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of
direct vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in Nederland beschikbaar in meer dan 50 steden.
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