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Fietsabonnement Swapfiets lanceert
revolutionaire nieuwe e-bike
De ‘Power 1’ is een gamechanger voor elektrisch fietsen

Swapfiets stelt vandaag de nieuwe e-bike Power 1 voor, met ambitie. “We geloven dat deze

fiets grote impact zal hebben op de boom van elektrisch fietsen in Europa”. 

De vraag naar e-bikes was nooit groter dan vandaag. Maar de hoge aanschafkost enerzijds en

het onderhoud dat een elektrische fiets vraagt anderzijds blijven een belemmering voor velen.

De Power 1 maakt komaf met die belemmeringen.  
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De e-bike is beschikbaar voor een ultra-competitieve 49,90 euro per maand. Onderhoud,

reparaties en verzekering zijn inbegrepen. Daarmee is de Power 1 een gamechanger op de markt

van e-bikes: een fiets van topkwaliteit, op instapniveau, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de

stad en erg betaalbaar. 

Ontwikkeld op basis van inzichten van 250.000 abonnees 
Swapfiets werkte al enkele jaren in stilte aan de ontwikkeling van dit nieuwe model. Sinds de

start van Swapfiets in 2014 namen meer dan 250.000 mensen een abonnement.

Hierdoor werden gaandeweg een immens groot aantal data, inzichten en expertise

verzameld. Elke herstelling wordt immers gelogged en geanalyseerd. Alle feedback wordt dus

gebruikt om de producten steeds beter te maken. 

De combinatie van deze inzichten leidde tot de Power 1, een gestroomlijnde en verfijnde e-bike

voor stadsgebruik.  

“We zijn ontzettend blij om de Power 1 te lanceren. We geloven dat het een
gamechanger is op de e-bike markt. Dit is een primeur voor de industrie: een
premium e-bike speciaal ontwikkeld voor de stad, en geïntroduceerd voor
minder dan 50 euro per maand, ontzorgende service en reparaties inbegrepen.
De Power 1 neemt de hindernissen om voor een e-bike te kiezen weg, met
een topperformance voor een onklopbare prijs.” 
— Marc de Vries, CEO van Swapfiets

Autonomie tot 80 kilometer 
De Power 1 heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij maar één versnelling heeft, wat het

onderhoud ook vergemakkelijkt. Hij wordt aangedreven door een Shimano steps E5000-

systeem, dat drie soorten ondersteuning biedt, tot een snelheid van 25 kilometer per uur. De

batterij is afneembaar. Wanneer volledig opgeladen, heeft de fiets een autonomie tot 80

kilometer. Perfect voor een hele dag in de stad.  

De Power 1 heeft een strak aluminium step-over frame, is beschikbaar in verschillende kleuren,

en weegt 26 kilogram. Zoals elk Swapfiets-model is hij ontworpen om zo lang mogelijk mee te

gaan, maar mochten zich toch technische problemen voordoen, garandeert Swapfiets

herstelling binnen de 48 uur.  

Circulair engagement 



De onderdelen van de Power 1 zijn zo gekozen dat ze in lijn zijn met het engagement van

Swapfiets om tegen 2025 volledig circulaire fietsen te hebben. Dat wil zeggen dat op dat

moment elk onderdeel hergebruikt, herwerkt of gerecycleerd kan worden.  

De Power 1 heeft natuurlijk ook de voor Swapfiets kenmerkende blauwe voorband. De fietsen

zijn beschikbaar in Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven, Amsterdam, Berlijn en

Kopenhagen. Een verdere uitrol naar andere Europese Swapfiets-steden volgt in de maand

november. 

Meer info of abonneren op een Power 1? www.swapfiets.com 

Indien u een Power 1 wenst te testen, of een andere samenwerking wil opzetten met Swapfiets,

aarzelt u niet contact op te nemen. 

http://www.swapfiets.com/
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Specificaties   

Motor en display: Shimano E5000 e-bike systeem  

Snelheid: max 25km/h (conform de EU-regelgeving) 

Batterij: on-tube, verwijderbare batterij 

Reikwijdte: 60-80km wanneer volledig opgeladen; 50% opgeladen in 1,5 uur tijd, volledig

opgeladen in 4 uur tijd. 

Remmen: roller-rem vooraan en terugtraprem achteraan 
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Aluminium frame – twee maten, 49cm of 55cm, beschikbaar in vijf kleuren (Black Matt, Hunter

Green Matt, Blue Granite Matt, Blackberry Wine Matt, Gloss Salt Grey) 

Banden – 47mm breed voor comfort, bestand tegen lekken 

Ingebouwde automatische lichten en twee sloten 

Gewicht – 26.6kg 

Maximum lading – 120kg 
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