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ENDELIG ET FITNESS-ABONNEMENT DU
MED GARANTI FÅR BRUGT – HVER DAG.

Vi kender det alle sammen; Ambitionen om at få strammere baller i det nye år og

vi melder os på stribe ind i nye fitnesscentre landet over. Desværre holder

viljestyrken hos mange af os ikke længe, og den dårlige samvittighed for både

pengepung og krop er den eneste ”muskel” der vokser. Løsningen: Få et

cykelabonnement i stedet! 

Nu kan du give de dårlige erfaringer og samvittighed bag(h)jul med et motionsabonnement,

som du får brugt hver dag: En cykel fra Swapfiets!

⏲

https://news.swapfiets.com/


 

Med en Swapfiets kan du spare pengene på et månedligt abonnement til fitnesscentret og i

stedet abonnere på en cykel i højeste kvalitet, som kan give dig motion hver eneste dag.

 

En Swapfiets er kendt for sin høje kvalitet, cykel-service og de ikoniske blå fordæk. Et

abonnement koster hhv. 160kr. om måneden for en ”Original”, en robust ”mormorcykel”,

eller 190kr. om måneden for en ”Deluxe 7” – en velsmurt kvalitetscykel med 7 gear. 

 

Med i abonnementet følger gratis service, dvs. at opstår problemer med cyklen, så kommer

Swapfiets ud til dig – hvor du end er – inden for 48 timer og reparerer cyklen – eller bytter til

en helt ny, hvis det tager mere end 10 minutter at fikse. Uden ekstra betaling.

Julegaven over alle: Medvind på cykelstien
Hvis man har brug et ekstra rygstød til at klare cykelturen til arbejdspladsen eller studiet, så

kan du også abonnere på en garanti for medvind på cykelstien. Swapfiets har netop lanceret den

nye designer-elcykel, Power 7, som sikrer en komfortabel cykeltur, der både giver motion – og

lidt ekstra hjælp til at træde i pedalerne. 

 

Et abonnement på den nye Power 7 koster 595kr. om måneden, inkl. gratis service –

og er dermed markant billigere end andre elcykler på markedet.  

 

 

Læs mere om Swapfiets’ modeller her: https://swapfiets.dk/offer/copenhagen

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. 

 

Konceptet er simpelt og brugervenligt: For et fast beløb om måneden får du din egen cykel eller

elcykel, der aldrig går i stykker, fordi gratis reparation eller ombytning inden for 48 timer er

inkluderet i abonnementet. 
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