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Rebeller med en sag: Du kan cykle med Double
Denim Riders mod en bedre fremtid
Som du måske allerede ved, er Swapfiets kommet for at blive. Vi
går meget op i holdbarhed, og vi er heldigvis ikke de eneste.
Udover vores forkærlighed til farven blå har vi også de samme
værdier, mål og ambitioner som det ikoniske jeansmærke
Levi's®.
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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).

Levi's® lever efter mantraet: "køb bedre, brug længere". Ligesom os er de altid på farten og

leder efter måder at forbedre deres brand på. Levi's® designer denim med langtidsholdbare

materialer og har en reparationsservice i deres Levi's® Tailor Shops. Det passer perfekt med

vores mission. Du kan ikke købe vores cykler, fordi vi mener, at mindre ejerskab fører til

mindre overforbrug. Derfor er vi gået sammen med Levi's® for at køre derudad sammen. To

verdener mødes, og vi er stolte af at introducere – trommehvirvel, tak – Double Denim Riders.

Double Denim Riders er ansigterne i dette partnerskab. Disse cykelryttere er rebeller med en

sag, klar til at overtage Amsterdam og Berlin, komplet med Levi's®-denim og udstyret med en

Swapfiets. De er på en mission for at sprede vigtigheden af holdbarhed for både cykler og

beklædning, der er skabt til at blive ved med at virke.

Men der er dog mere i vente end bare cool looks. Sammen skaber vi en bevægelse. Double

Denim Riders deler filosofien om at træffe bedre og smartere valg. Vores ryttere har en

umættelig lyst til at reducere overforbrug. Men mest af alt har de alle lyst til at køre sammen

med dig - mod en bedre fremtid.

Klar til en cykeltur, men ikke Swapfiets-medlem endnu? Tilmeld dig ved vores Double Denim

Riders på deres mission og få en limited edition denim cykeltaske af genbrugsmateriale lavet af

flygtninge på Bridge & Tunnel. Den er fyldt med ekstra cykelgaver og et reparationssæt i denim.

Åh, og selvfølgelig en rabat. Alt, du skal gøre, er at gå ind i en Levi's®-butik og bruge 501 DKK.

Så nemt er det!

Tilmeld dig nu, og få rabat på 1 måned gratis ved oprettelse af 3 måneders Swapfiets-

medlemskab. Det betyder en rabat på 348 DKK på Deluxe 7 og 948 DKK på Power 7 + intet

tilmeldingsgebyr overhovedet. Fra os til jer.

Kør sammen. For fremtiden.



 
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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