
BusinessBike - Sveriges första 
automatiserade 
förmånscykeltjänst
Infoblad - Arbetsgivare



En del av Pon.Bike – världens 
största cykelgrupp

Performance
Bikes

Comfort
Bikes

Parts, accessories 
and maintenance

Bike Mobility 
Services (BMS)



Bike Mobility Services –
aktiv och hållbar mobilitet

> 30k företagskunder > 250k cyklar

> 5k återförsäljare Helt digitala produkter

Aktiv i fem länderMulti brand erbjudande

> 250 anställda



Mer än

5.000 Återförsäljare

25.000 Företagskunder

250.000 Förmånscyklar

BusinessBike – en 
erkänd produkt i 
Tyskland



Vill kunna köpa sin 
drömcykel och spara 

pengar genom ett 
leasingupplägg

Vill erbjuda miljövänlig 
transport, förmåner och 
möjligheter till förbättrad 
hälsa

Hjälper till med 
paketeringen; finansiera 
cyklar & erbjuda 
heltäckande försäkring

Ø AnställdaØ Arbetsgivare

Ø Finansiering & försäkring Ø Återförsäljare

Specialister och de 
som kan cyklar bäst; 

råd, försäljning & 
service

Partnerskap och paketering är centralt 
för vårt erbjudande 

Digital & automatiserad process: BusinessBike hanterar försäljning, marknadsföring, avtalshantering, support & återförsäljning



Den enda helt digitala leasingportalen:
• 2 eller 200 cyklar – spelar ingen roll för arbetsgivare

• Automatisk hantering av servicekontroller och skador

• Användarvänlig med steg-för-steg uppbyggnad 

• Direkt uppkoppling mot leasing- och försäkringsbolag 
för kortast ledtider på marknaden

• Komplett översikt över offerter och pågående 
leasingavtal

Unik plattform - Portal 
med real-time status

Vår egenutvecklade Portal
Leasing helt utan pappersarbete



Fördelar med digital paketering
Ingen tidskrävande administration

Anställd
Click and collect – kortare ledtider

Automatiska beräkningar på 
bruttolöneavdrag och förmånsvärde

Fullmakt för anställda att ingå avtal –
större frihet att välja sin drömcykel

Arbetsgivare
Inga misstag p.g.a. manuell hantering

Inga avslag p.g.a. att max-värde har 
överskridits

Ingen administration och full transperens



Hur vi gör

Vår leasingprocess
Färre steg med mer automatisering

Typiskt hur andra gör

Automatisk 

kreditcheck och 

digital signering av  

avtal med 

arbetsgivare

Leasingkonfiguration 
görs i Portalen och 

anställda bjuds in 

och bekräftas

Arbetstagare går 
till återförsäljare, 

väljer cykel som 

också kan 

hämtas ut direkt

Anställd går in 
till butik för att 
kika på cyklar

Administration för 
arbetsgivare om 

vilka som får leasa, 
till vilket värde etc.

Överens-
kommelse om 

beställningsperiod

Administration 
för att processa 

beställningar

Manuell 
hantering av 

fakturering och 
lönerapportering

Cykel kan 
levereras till 
arbetstagare

Koordinering 
mellan 

arbetsgivare, 
återförsäljare och 

cykeltjänst

Automatiserad 

fakturering för 

återförsäljare och 

beräkningar på 

individnivå för 

lönerapportering

Manuell 
kreditcheck och 

avtalsprocess med 
arbetsgivare



100% 
bekymmersfritt

Pick-up garanti där vi hämtar upp cykeln 
utan kostnad från 7:e månad vid:

1) uppsägningar av både arbetsgivare 
och anställd

2) föräldraledighet i mer än 6 mån

3) sjukskrivning i mer än 6 mån



Marknadens enda heltäckande försäkring
100% trygghet och nöjda kunder

100% 
Elcykelbatteri

Ersättningsbatteri vid plötslig och 
oförutsedd händelse

Reparationer
Ingen övre gräns för skador och ingen 

självrisk

Nyvärdesskydd
Under hela leasingperioden – i 

händelse av stöld eller total skada

Mobilitet
Ersätter transportkostnader och 
lånecykel vid händelse av skada

100% 100% 

100% 

Heltäckande försäkring 
med varje BusinessBike



Våra valbara servicepaket
För än mer trygghet

Servicefaktura skapas i Portalen av 
återförsäljare

En budget som den anställda kan använda 
för service, reparationer och reservdelar

Vi ger anställda extra bidrag på premien för 
en större servicebudget

Kan subventioneras/ bekostas av arbetsgivare 
via leasingkonfigurationen i Portalen

Brons Silver Guld

700 SEK
1 200 
SEK

2 000 
SEK

660 SEK
1 020 
SEK

1 620 
SEK

Årsbudget

Årspremie

+19%+15%+6%

Servicepaket med flexbudget över 36 mån,
inkl. service, reparationer och reservdelar

Ny budget för varje 12-mån period



Sammanfattning av avdraget
• Gäller på hela cykelförmånen, inkl. service, 

försäkring och majoriteten av cykeltillbehör

• Upp till 3 000 SEK avdrag på totala cykelförmån, 
gäller per anställd och inkomstår

Syfte
• Att främja hållbar pendling t/f arbetsplatsen

Effekt
• Finansdepartementet beräknar att 500 000 

personer (10% av alla sysselsatta) kommer att ha 
en förmånscykel inom 5 år*

20-40% besparing 
jmf med privatköp vid 
leasingavtal med 
köpoption efter 36 mån

Sedan jan 2022 kan varje anställd göra ett 
skatteavdrag på upp till 3 000 SEK per 
inkomstår på cykelförmån

År 2022 2023 2024 Varaktig effekt

Förmånscyklar 100 000 200 000 300 000 500 000

*Regeringens proposition 2021/22:34, Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar



Intresserad av en 
närmare presentation?

Kontakt
Daniel Fathi-Najafi
Country Manager

Bike Mobility Services Sweden AB
Ingenjörsgatan 8
411 19 Göteborg

Telefon: +46 702 82 26 00
E-Mail: daniel@businessbike.se

© 2022 Bike Mobility Services Sweden AB


