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Read the English text here.

Swapfiets følger alle myndighedernes retningslinjer og med de gældende

restriktioner åbner vi nogle af vores butikker fra den 20 april 2020.

Fra i dag åbner nedenstående butikker, hvor vi tilbyder den service, som er en del af

abonnementet. Har du brug for service, bedes du venligst booke en aftale via vores Swapfiets

app, hjemmeside eller ringe til vores kundeservice på +45 78793158.

Åbningstider: 

København: 

Nørregade butik: Lukket 

Frederiksberg butik (Nordre Fasanvej 15, 2000 Frederiksberg): 

Åben: Mandag - Fredag fra kl.  12:00-17:00

Lukket: Lørdag & Søndag

 

Odense:

Åben: Mandag - Fredag fra kl. 13:00-17:00

Lukket: Lørdag & Søndag

 

Aarhus:

Åben: Mandag - Fredag fra kl. 11:00-15:00 

Lukket: Lørdag & Søndag

 

Aalborg:

Åben: Mandag - Fredag fra kl. 13:00-17:00

⏲
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OM SWAPFIETS

Swapfiets blev stiftet i 2014 af tre hollandske studerende. Under deres studier opdagede de, hvordan de fleste af
deres venners cykler altid enten var gået i stykker eller godt på vej. Derfor lancerede de Swapfiets: Verdens
første abonnement på cykler. 
 
Konceptet er helt simpelt: For et fast månedligt beløb giver vi dig din egen Swapfiets. Vi sørger for, at din
Swapfiets altid virker - går cyklen i stykker, kommer vi nemlig og reparerer den eller skifter den ud inden for 24

Lukket: Lørdag & Søndag

Ved at følge myndighedernes retningslinjer betyder det, at vi tager ekstra

hygiejneforanstaltninger for at sikre alles sundhed og sikkerhed. Du bedes venligst booke en

aftale før du kommer forbi en af vores butikker via vores Swapfiets app, hjemmeside eller ringe

til vores kundeservice på +45 78793158. Venligst overhold din aftale!

 

Vi servicerer også kunder uden aftale i butikken, men kunder med en aftale vil være først i

rækken til at få den service, som de har bestilt. Vi tillader kun to kunder i butikken ad gangen.

Hvis der allerede er to kunder i butikken, bedes de resterende kunder vente uden for butikken

med en afstand på to meter til hinanden ind til, at man bliver kaldt ind i butikken.

 

Hvis du ikke ønsker, at komme forbi en af vores butikker tilbyder vi fortsat cykler og service lige

til døren.

Da situationen omkring coronavirus/COVID-19 hele tiden udvikler sig, vil denne side blive

opdateret løbende.

Vi gør alt, hvad vi kan for at opretholde vores serviceniveau, men vi beklager på forhånd den

længere ventetid.

Hvis du har spørgsmål, så kan du ringe til os på +4578793158

Pas på hinanden.

De kærligste hilsner fra,

Swapfiets

http://www.swapfiets.dk/


timer. Hvor som helst og når som helst i København, Odense, Aarhus og Aalborg.  
 
Fremragende service, når det passer dig. 
 
Du kan altid genkende en Swapfiets på det ikoniske blå forhjul. På den måde kan du se, hvem der er en del af
Swapfiets-familien. I Danmark cykler mere end 11.500 cykelglade kunder rundt med det blå forhjul.  
 
Der findes en Swapfiets til ethvert behov: Den robuste ”Original”, der er en solid hollandsk bedstemorcykel, samt
Swapfiets Deluxe 7, som er en 7-gears kvalitetscykel med hånd- og fodbremse. Vi tilbyder også cykler til
virksomheder med vores Swapfiets for Business: En cykel, der altid virker, til dine medarbejdere for et fast
månedligt beløb. 
 
Swapfiets er baseret på en cirkulær og bæredygtig tankegang. Vi forlænger cyklernes levetid ved omhyggeligt at
vedligeholde dem, så de kan holde i lang tid. Alle cykler og reservedele bruges så ofte og længe som muligt. At
cykle gavner både klimaet, sundheden og økonomien, og vi vil gerne bidrage til færre biler på vejene samt til en
sundere livsstil, mere overskud i hverdagen og mindre besvær med trafikpropper og bøvl med manglende
parkeringspladser.  
 

Swapfiets - Dit smarte cykelabonnement.
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