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SWAPFIETS SIGTER MOD 100%
CIRKULÆRE CYKLER I 2025
Abonnementsmodeller disrupter traditionelle industrier, og er med
til at øge bæredygtigheden.

Amsterdam, marts 2021 - Verdens første ‘cykel-som-en-service’ virksomhed, Swapfiets, er i

2021 blevet rangeret af Financial Times, som den 10. hurtigst voksende virksomhed i Europa,

og annoncerer nu deres ambition om at blive endnu mere bæredygtige. I 2025 skal alle cykler

med det ikoniske, blå forhjul nemlig være fuldt cirkulære - samtidigt med at Swapfiets

fortsætter sin vækst i Europa.

⏲

https://news.swapfiets.com/


Med en modig opfordring til at forbruge mindre, kæmper Swapfiets for, at den gamle "take-

make-waste"-metode til produktion, salg og forbrug af produkter skal omdannes til en bruger-

fokuseret, cirkulær økonomi. Ved at lukke cirklen for reparation, renovering og genbrug viser

Swapfiets, at også cykler kan blive mere cirkulære og bæredygtige og dermed bidrage til

grønnere, bilfri byer. En ny livscyklus-analyse påviser at Swapfiets mest populære model,

Deluxe 7, er 88% cirkulær.

Richard Burger, grundlægger af Swapfiets, siger: ”At blive fuldstændig cirkulær
inden 2025 er et stort mål og en udfordring på samme tid, da vi skal overveje
hele livscyklussen fra produktion til genbrug. Hvis vi virkelig vil have indflydelse
på en bedre fremtid, ser vi intet alternativ i vores branche, end at tilbyde et
abonnement på cykler og smart mikro-mobilitet, der på alle måder er den mest
miljøvenlige måde, at transportere sig rundt i byen på. Vi beviser, at vi kan
levere en fremragende service med et bæredygtigt produkt - og vi udfordrer
andre virksomheder til at gøre det samme.”
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Swapfiets har allerede opnået “zero waste” på gummiaffald på alle cykler. Og selvom Swapfiets

mest populære cykel, Deluxe 7, har opnået et cirkulær-niveau på 88%, som er dobbelt så højt

som lignende cykler i detailhandlen, er det stadig en udfordring at opnå fuld cirkularitet. De

sidste 12% affald falder i kategorier af almindeligt affald, som sadler og bremsekabler, og

ædelmetaller, der bruges til dele, smøremidler og mere. Så selvom der opnået fuld cirkularitet

på gummi, arbejder Swapfiets på yderligere løsninger og samarbejder med eksperter for at

forbedre cirkulariteten.

Micro mobilitetsleder i Europa
Swapfiets er godt på vej til at blive det førende medlemskab af mikro-mobilitet, og tæller

næsten 220.000 medlemmer i januar 2021. De seneste seks måneder har Swapfiets

fremskyndet sin ekspansion til Milano, Paris og London og tilføjede nye e-mobilitets-produkter.

Udover en fuldt redesignet og forbedret version af sin Power 7 e-cykel introducerede Swapfiets

også et foldbart e-Kick og tester i øjeblikket en kraftfuld e-Scooter, der som altid tilbydes på et

månedligt abonnement inklusiv reparationer.

Find en detaljeret oversigt over tilgængelige produkter og priser i din by på hjemmesiden

www.swapfiets.com eller i vores app.
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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, Italien og UK i start 2021. Foråret 2021 udvider Swapfiets til
Barcelona (Spanien), Wien (Østrig) og Lyon, Nantes, Strasbourg og Toulouse (Frankrig).

 
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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