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Blå hjul, grønne ambitioner.
Vi fortsætter ufortrødent vores mission om at gøre byer bedre at
bo i ved at bruge vedvarende energi på alle vores lokationer.
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Swapfiets ønsker at skabe en bedre fremtid for alle. Første skridt var at genopfinde den måde, vi

alle sammen bruger cykler på. Nu går vi skridtet videre ved at forpligte os til at drive vores

virksomhed på den allermest ansvarlige måde – bæredygtigt. I 2021 har vi derfor forpligtet os

til at anvende 100 % vedvarende energi på alle vores lokationer, uanset om det er kontorer,

lagerbygninger eller butikker. Og ja, vi ved godt, at det var på tide.

Vedvarende energikilder kan bane vejen for en renere og grønnere fremtid, hvilket (som du nok

allerede ved) jo rent faktisk er hele årsagen til, at vi eksisterer! Vores smukke verden fortjener

grøn, ren og bæredygtig energi, og det samme gør vores legendariske team og lækre cykler med

blå forhjul.



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. 

Forholdsstatus: Det er kompliceret...
Lige nu opererer vi i 9 lande, hvor vi findes i 64 byer og har over 80 forskellige lokationer. Når

vi selv kan bestemme (dvs. de steder, hvor vi selv vælger forsyningsvirksomhed), vælger vi grøn

energi helt fra starten. Men de steder, hvor forsyningen er fastlagt på forhånd, skal vi kæmpe

lidt ekstra for at overbevise vores udlejere om at vælge det grønne alternativ. I disse tilfælde ved

vi ikke, hvor energien kommer fra. For os er det selvfølgelig langt fra en optimal energipolitik,

og det er noget, vi vil bruge al vores energi på at få fikset i løbet af det kommende år.

Brugen af vedvarende energi på alle Swapfiets-lokationer vil reducere vores samlede CO2-

udledning med ca. 10 %. Kort sagt: Omstillingen til 100 % vedvarende energi er virkelig

indsatsen værd. Og vi brænder for at sætte yderligere gang i den omstilling.

Vi arbejder også hårdt på at gøre hele Swapcar-flåden elektrisk. Det er et andet område, hvor

vedvarende energi kan gøre en endnu større forskel for vores brand og for verden. Og det er et

(ikke så fjernt) fremtidsscenarie, som vi glæder os til.

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets


Swapfiets

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

