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Elcykel – du flyver afsted
Vi er nok ikke helt upartiske, men... elcykler er fantastiske.

Hvad er bedre end at ankomme fra A til B? Yup. At komme fra A til B på en
hurtigere, nemmere og mindre svedig måde! Heldigvis har vi, hvad der skal
til for, at det bliver til virkelighed. Du gættede det... vores elcykel.

Så bliver det ikke meget nemmere
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Når man bor i byen, er det langt ofte bedre – hvis ikke meget bedre – på cykel, når du skal fra A

til B. Du cykler uden om trafikpropper, uanset hvor mange mennesker der er på vejen. Du

behøver heller ikke sidde eller stå i en travl metro, eller bus i evigheder, mens du stirrer ud i den

tomme luft, mens du håber på, at 50 % af de andre passagerer skal ud ved næste stop. Og lad os

ikke komme i gang med at snakke om ventetiden for offentlig transport, eller når du ser din bus

køre væk sekunder, før du når hen til busstoppestedet. Med en cykel kører du lige forbi alle, der

besluttede sig for ikke at cykle den dag. Lyder vi lidt selvfede? Måske. Er det det værd? Uden

tvivl.

Vores elcykel tager nemt dine køretur til et helt nyt niveau. Ikke nok med at du kan køre direkte

forbi alle trafikpropperne, så får du også mange fordele. Alle med en elcykel siger, at det føles,

som om du flyver. Dine ture føles lette og luftige. Du kommer meget hurtigere fra A til B end

før, især når du har en længere pendling. Og kender du det, hvor du skal køle ned i ekstra 5

minutter ekstra, fordi du sveder efter turen? Hvis du kører på en elcykel, er problemet løst.

Ingen grund til at skynde dig unødvendigt. Hop hellere på vores elcykel.

Og lad os være helt ærlige: Der er virkelig ingen god grund til ikke at cykle eller prøve vores

elcykel med ekstra komfort og hastighed.

Holdbar og troværdig
Den bedste type elcykel er en solid elcykel, du kan regne med. Vores elcykler er lavet af

materialer i høj kvalitet, godt konstrueret og med punkterfri dæk, så chancen for at få et fladt

dæk er endnu mindre. Nu, hvor nætterne langsomt bliver længere og dagene en smule kortere,

er vores automatiske lygter, der altid virker, også en nødvendighed på enhver cykel. Og bare

rolig – de hører med alle vores cykelmodeller! Hurtig OG synlig i mørket? Selv tak.Med et

Swapfiets-medlemskab får du din helt egen elcykel. Du får også hurtig reparation, hvis den er i

stykker, eller du får en ny, hvis vi ikke kan fikse det med det samme. Stop med at eje, start med

at abonnere.



Fordele ved medlemskabet
* Gratis service indenfor 48 timer.

* En personlig elcykel i høj kvalitet.

* Holdbar og bæredygtig cykling.

Vi forstår, at behov og hastigheder kan ændre sig, og vi vil selvfølgelig gerne have, at du får den

optimale tur. Derfor kan vi hjælpe dig med alt lige repareration af et fladt dæk og et

vedligeholdelsestjek af batteriet til bare at justere højden på din sadel eller dit styr."

Er du klar til at køre hurtigt på din helt egen elcykel fra Swapfiets? Kontakt os, og så sørger vi

for, at du kan få din elcykel så hurtigt som muligt.

Klar til at få et dig et elcykelmedlemskab? Lad os komme i gang!

Har du allerede en Swapfiets-cykel og vil opgradere til en elcykel? Kontakt
Swapdesk: +45 78 79 31 58

Vil du vide mere? Følg os på sociale medier for de nyeste opdateringer, kampagner og anden

inspiration.

Vores elcykler i Danmark. - Swapfiets
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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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