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WORLDTOUR-HOLDET TEAM JUMBO-VISMA
OG SWAPFIETS I FÆLLES INDSATS FOR
CYKLING
Fra 18. januar 2021 har Swapfiets og det professionelle
WorldTour cykelhold Team Jumbo-Visma indgået en 3-årig
sponsoraftale. Med aftalen får den danske professionelle
cykelrytter Jonas Vingegaard en ny sponsor i den hollandske
cykelabonnementsvirksomhed, Swapfiets.
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Amsterdam, 18. januar 2021 – Swapfiets er den førende europæiske

mikromobilitetsvirksomhed, kendt for de ikoniske blå forhjul på cyklen og

abonnementet, som inklusiv fri reparation sikrer en cykel, ”der aldrig går i

stykker”. I dag annoncerer Swapfiets et 3-årigt partnerskab med verdens mest

succesfulde professionelle WorldTour cykelhold Team Jumbo-Visma, med

formålet at promovere cykling i alle aldersklasser og på alle niveauer. Dermed får

danske Jonas Vingegaard ny sponsor.

I en lang række europæiske storbyer – herunder København, Odense, Aarhus og Aalborg – er

servicebilerne fra Swapfiets blevet et kendt syn. Bilerne – med cykler på taget – giver

associationer til følgebilerne, som vi kender fra bl.a. Tour de France og Giro d’Italia. Og

servicebilerne er da også inspireret af det kritiske behov for øjeblikkelig og hurtig assistance i de

store landevejsløb.

Både Team Jumbo-Visma og Swapfiets bygger på en insisteren på den højeste kvalitet og

performance inden for cykling – og fra i dag går parterne sammen om en mission for at

promovere cykling i Europa og resten af verden.

Danske cykelfans vil bl.a. kende Team Jumbo-Visma for holdets danske islæt, Jonas

Vingegaard, som  i maj 2020 forlængede kontrakten med det hollandske hold frem til 2020. 

Som en del af partneraftalen vil Swapfiets støtte ungdomsakademiet Team Jumbo-Visma

Academy med professionelle Swapfiets-cykler, som skal gøre det muligt for flere unge talenter

at starte deres karriere i cykling. Derudover vil alle professionelle atleter og hele teamet

tilknyttet Team Jumbo-Visma altid have Swapfiets-cykler til rådighed.

”Team Jumbo-Visma og Swapfiets deler en passion for cykling – og tror på, at cykler er det

bedste transportmiddel i de europæiske storbyer. Cyklen er den sundeste og mest bæredygtige

transportform for alle,” siger Richard Burger, en af de tre stiftere af Swapfiets.

Richard Plugge, direktør for Team Jumbo-Visma, siger: ”Swapfiets er den førende innovative

spiller inden for cykling i storbyen. Vores hold er innovative på måden, vi arbejder på, og det

match vi deler med Swapfiets vil man kunne se i feltet. Vi tror begge på, at jo flere mennesker,

der cykler, jo bedre for sundheden for alle i de byer, hvor vi bor. Sammen vil vi hjælpe flere til at

vælge cyklen – både som sportsgren og i hverdagen. Vi håber, at en dag vil vores næste

stjernerytter have startet sin karriere på en Swapfiets racer-cykel.”
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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.

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.

I Danmark blev Swapfiets lanceret i 2018, og i dag kører omkring 14.500 medlemmer rundt

med det velkendte blå forhjul i hhv. København, Aarhus, Odense samt Aalborg – hvor Swapfiets

åbnede i 2020. og i København, hvor virksomheden i april 2020 åbnede butik nummer to i

Hovedstadsområdet på Frederiksberg.

For mere information, besøg www.swapfiets.dk
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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. 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. I Danmark blev Swapfiets
lanceret i 2018, og i dag kører omkring 14.500 medlemmer rundt med det velkendte blå forhjul i hhv.
København, Aarhus, Odense samt Aalborg – hvor Swapfiets åbnede i 2020. og i København, hvor
virksomheden i april 2020 åbnede butik nummer to i Hovedstadsområdet på Frederiksberg.
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