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Blød i knæene med Swapfiets: vores bedste
kærlighedshistorier
Her hos Swapfiets er vi vilde med kærlighed. Og der findes ikke
en bedre undskyldning end valentinsdag til at indsamle de
allerbedste kærlighedshistorier fra vores Swappers! Sukkersødt?
Måske. Hjertevarmt? Uden tvivl.
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Romantik i trafiklysets skær
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Vi starter bloggen med historien om vores kollega Hanna. Hun mødte sin mand, mens hun

ventede ved et lyskryds på sin cykel på vej hen for at møde nogle venner. En fyr stoppede ved

siden af hende med sin cykel og inviterede hende til et afterparty. Han havde lige være til

festival og var i full-on party mode. Vi kan komme i tanke om 1000 gode grunde til aldrig at gå

hjem med en fremmed mand, man møder i et lyskryds – men Hanna fulgte sin

mavefornemmelse. Og heldigvis for det! Selvom afterpartyet ikke var noget særligt, viste deres

kærlighed sig at være det. Og eftersom deres historie startede på en cykel, var det kun passende,

at deres bryllupsgæster skulle transporteres fra A til B på cykel. Så Hanna vidste, hvad hun

skulle gøre: Hun lånte Swapfiets-cykler til alle sine gæster, så de kunne rejse med stil. Du kan

forestille dig, hvor sjov og glad en flok, det har været. Og nu er Hanna og Rob i gang med leve

lykkeligt til deres dages ende.

Evig kærlighed
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At overraske sit livs kærlighed med en æske chokolade. Det virker vel for det meste, selvom vi

må indrømme, at det nok ikke er super originalt. Hvis du virkelig vil overraske din kæreste, så

vær som den fyr, der tænkte, at hans kæreste virkelig trængte til en ny cykel. Hans kærestes

historik indholdte dog en ødelagte cykler, så han besluttede sig for at tænke på et alternativ.

Selvfølgelig var et Swapfiets-medlemskab det eneste rigtige svar. Da Swapfiets-teamet hørte om

hans planer, kunne vi ikke lade være med at skrive et digt til hans kæreste Rosa og inkludere et

chokoladebrev. Vi er helt sikre på, at kærligheden mellem Rosa og hendes Swapfiets er for evigt.
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Ikke alle helte bærer kapper
Historien om Thieu beviser, at ikke alle helte bærer kappe. Han arbejdede på et Swapfiets-lager,

da han kiggede op og så en pige med en rød cykel krydse gaden. Han tænkte, at det var mystisk,

fordi lageret ikke ligefrem lå i et hyggeligt kvarter, hvor folk normalt gik ture. Han så hendes

flade dæk og gik hen til hende for at spørge, om hun havde brug for hjælp. Hendes svar: 'Det må

du nok ikke, da det er en lejecykel fra Swapfiets'. Det næste, der skete, havde hun nok ikke set

komme. Thieu fikserede forhjulet og smurte kæden, så hun kunne komme sikkert hjem. Senere

sendte hun Thieu et sødt takkekort. De endte ikke med at blive gift – men tag det som en

påmindelse om, at det altid føles godt at gøre det rigtige.

Har du også en sød historie, du gerne vil dele? Skriv til os i en privat besked

(https://www.instagram.com/swapfietsdk/) - vil vil meget gerne høre fra dig!
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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. 

Swapfiets
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