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Vi er klar med nye power moves.
Derfor vil Power 1 – vores nyeste, urbane elcykel – giver et boost
til mængden af elcykler i Europa.

Alle er på vej et sted hen. Men i disse dage vil man gerne kunne komme hurtigere og lettere

derhen. Uden at medvirke til Jordens ødelæggelse. Derfor har efterspørgslen på elcykler

naturligvis aldrig været større. For mange mennesker har de høje priser og bekymringer om

vedligeholdelse stoppet dem i tage det endelige skridt. Power 1 er her for at ændre det.

Swapfiets Power 1 er en game-changer, når det kommer til markedet for elcykler. Den slanke

cykelmodel er designet specifikt til hurtig cykling i byen. Vigtigst af alt er det også det billigste

elcykelmedlemskab på markedet. For kun 399 kr. om måneden (inkl. reparationer og

forsikringer) gør vi vores bedste for at gøre cykling tilgængelig for alle.

⏲

https://news.swapfiets.com/


Vi mener, at cykling er den sundeste, sjoveste og mest bæredygtige måde at komme rundt på.

Så hvilken bedre måde at få folk til at skifte over til to hjul end ved at gøre det endnu mere

tilgængeligt?

Designet med byen i tankerne
Siden begyndelsen af 2014 har vi allerede fået mere end 250.000 medlemmer til vores

cirkulære mobilitetsservice. I mellemtiden har vi også samlet en stor mængde data, fakta og

ekspertise – og i bund og grund betyder det, at Power 1 har været under udvikling i årevis.

Alle Swapfiets-reparationer spores og analyseres, så vi kan forny og forbedre vores cykler i

realtid. Al denne vigtige viden er indarbejdet i Power 1. Resultatet? En elcykel til den nye

generation. Cyklen er skræddersyet til alle bylivets særlige facetter og sørger for, at du altid når

frem til målet – men hurtigere, lettere og billigere end nogensinde før.

“Vi er utroligt glade for at lancere Power 1, da vi tror på, at den er en game-

changer for markedet med elcykler. Det er første gang, at branchen ser dette –

en premium elcykel designet specielt til byen og for mindre end 400 kroner om

måneden, inkl. problemfri reparationer og service. Power 1 gør det let at få en

elcykel og leverer toppræstation til en uforlignelig pris” - Marc de Vries, CEO hos

Swapfiets

De saftige detaljer
Navnet stammer fra opsætning med en enkelt hastighed (ingen gear), som gør den nem både at

bruge og vedligeholde. Den har et Shimano E5000-motorsystem til elcykler med tre niveauer af

elektrisk assistance og en tophastighed på 25 km/t. Desuden er det også utrolig let at tage

batteriet af stellet. På den måde skal du ikke bakse med ledninger ud af vinduet ved opladning –

som man ser hos andre modeller på markedet. Ved fuld opladning kan den nå en maksimal

rækkevidde på op til 80 km. Det er perfekt til en hel dags arbejde og sjov rundt om i byen. Den

stilfulde aluminiumramme fås i 5 flotte farver og vejer kun 26 kg – og det er ret let for en

elcykel med fuldt udstyr.

Som alle andre Swapfiets-produkter er Power 1 bygget til at holde. Den er lavet af komponenter

i topkvalitet og i streng overensstemmelse med vores engagement til en cirkulær

forretningsmodel. Men vi ved godt, at livet har et par bump på vejen: Så hvis du støder på et

problem på turen, lover vi en reparation (eller bytte) inden for 48 timer. Ikke dårligt, hva'? Vi er

SUPERGLADE for, at denne model nu lanceres.



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. 

Vi kan dermed udvide vores mission om mere beboelige byer og give vores fantastiske

medlemmer en ny og endnu mere effektiv måde at komme rundt på. Næste misson:

verdensherredømmet.

Men du ved... på den gode måde :)

TLDR;

Swapfiets lancerer slank, ny elcykel til bylivet - Power 1 - til en super god pris. Det inkluderer

service og reparationer. Kort fortalt:

Motor og display: Shimano E5000-elcykelsystem

Hastighed: maks. 25 km/t (tilpasset EU-lovgivning)

Batteri: aftageligt batteri på stellet

Rækkevidde: 60-80 km fra en fuld opladning; 50% opladning på 1,5 timer eller fuld

opladning på 4 timer

Bremser: rullebremse foran og baghjulsbremse

Aluminiumsramme: to størrelser, 49cm eller 55cm

Dæk: antipunktering, 47 mm bred for ekstra komfort

Indbyggede automatiske LED-lys og dobbeltlåse

Vægt: 26,6 kg

Maximum belastning: 120 kg



Swapfiets

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets
https://news.swapfiets.com/
http://news.swapfiets.com/da-DK/

