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Swapfiets tilbyder gratis cykler til danske
sundhedsmedarbejdere
2 måneder gratis cykelabonnement skal gøre en hektisk hverdag
lidt nemmere for sundhedspersonale i Danmark. Under forårets
lockdown gav Swapfiets samme tilbud til sundhedspersonale i
Danmark.
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Cykelabonnementsvirksomheden Swapfiets er kendt for det ikoniske blå fordæk

og for at give alle medlemmer en cykel, der ”aldrig går i stykker”, fordi alle

reparationer er inkluderet i det månedlige abonnement. For at hjælpe et

sundhedspersonale, som er presset af corona-epidemien, tilbyder Swapfiets nu

gratis cykler til sundhedspersonale i Danmark for den daglige vej til og fra arbejde

lidt nemmere og sikrere.

København, 20. november 2020 – Fra i dag og til og med d. 31. januar 2021 tilbyder Swapfiets

igen to måneders gratis cykelabonnement til sundhedspersonale i København, Aarhus, Odense

og Aalborg. I april under det første lockdown tilbød Swapfiets også gratis cykler til

sundhedsprofessionelle, og nu gentages succesen.

Swapfiets tilbyder en gratis Swapfiets Deluxe 7 i to måneder. Cyklen kan nemt bestilles via

hjemmesiden https://covid.swapfiets.dk – og leveres direkte til døren. Abonnementet udløber

automatisk efter de to måneder, hvor cyklen leveres tilbage til Swapfiets.

Alle sundhedsprofessionelle, som tager imod tilbuddet, får automatisk en e-mail en måned

inden abonnementet udløber, hvor det er muligt enten at aflevere cyklen tilbage efter den gratis

periode eller fortsætte med et månedligt abonnement. Et Swapfiets-abonnement kan til enhver

tid ophæves per løbende måned og inkluderer altid gratis, kontaktløs reparation, hvor en

mekaniker kommer ud til en hvilken som helst placering for at reparere eller ombytte (swappe)

cyklen til en ny, hvis det tager mere end tid at reparere cyklen.

Richard Burger – en af de tre stiftere af Swapfiets – siger:” Vi ser, hvordan man mennesker og

samfund kæmper i disse dage, hvad enten de er direkte påvirket af lockdowns eller har fået nye

og anderledes arbejdsbetingelser. Covid-19 epidemien har sat sit mærke over hele verden – og

selvom vi ikke kan hjælpe alle, så vil vi gøre vores for at bidrage som en

mikromobilitetsvirksomhed.”
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Om Swapfiets:

Swapfiets er verdens første ’cykel-som-en-service’-virksomhed. Siden stiftelsen i Holland i 2014

er Swapfiets vokset til at være en af de førende mikro-mobilitetsvirksomheder i Europa med

over 220.000 medlemmer i Holland, Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig og Italien per

september 2020.
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For mere information, besøg www.swapfiets.dk og for billedmateriale, besøg:

https://news.swapfiets.com/da-DK/media_kits/
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