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LÄTTSAM
LEASING

Förmånscykelleasing
för återförsäljare



BusinessBike bygger på nära
samarbete med duktiga
återförsäljare där vi vill erbjuda
kunder en lokal närvaro – var
man än befinner sig i Sverige.

företagskunder
30 000

300 000
leasade

förmånscyklar



Förmånscykeln har snabbt blivit en av de mest
populära förmånerna för anställda. Den är
100% kostnadsneutral för arbetsgivare och
anställda kan spara upp till 50% jmf med

vanligt privatköp. 

Fördelar
för dig som

återförsäljare

Möjliggör att fler har råd med
dyrare cyklar och att nya

kunder hittar till er

Genom servicepaket och
försäkring hjälper vi till med

eftermarknad

Vi paketerar allt åt er och
kunden – inget krångel, ingen

administration, inget
pappersarbete

Vi gör det möjligt för er att
rekrytera egna kunder – utan

kostnad eller provision

WIN-WIN MOT NÖJDARE KUNDER



Click and collect lösning där anställda kan
hämta upp cykeln på första besöket i butik

Automatiska beräkningar på bruttolöneavdrag
och förmånsvärde

Systemintegration med leasing- och
försäkringsbolag för snabbast möjliga ledtider

Automatisk hantering av service- och
försäkringsärenden

Steg-för-steg process som gör den enkel att
använda – även för mindre företag

100 % GDPR-kompatibel

SVERIGES FÖRSTA
AUTOMATISERADE
FÖRMÅNSCYKELTJÄNST
Den första portalen med real-tidsstatus
som sköter all administration åt dig – 100%
pappersfritt!



Scanna mig!

www.businessbike.se/aterforsaljare

Vill du veta mer eller
komma i kontakt?

Cykel Användare



För att förmånscykeln ska bli en uppskattad
förmån för kunder behöver inte bara själva
leasingprocessen vara enkel, det behöver också
vara bekymmersfritt att leasa. Därför ser
vi till att ha täckning för alla eventualiteter som
kan uppstå. Det är faktiskt ingen annan på
marknaden som erbjuder så generösa villkor ut
mot kund som oss.

100% PAKETERING!



100% helförsäkring med varje BusinessBike - alltid
0 kr i självrisk och utan åldersavdrag

100% nyvärde vid total förlust eller stöld

100% mobilitetsgaranti med ersättning för transport
och hyrcykel

100% körglädje med årliga servicepaket, inklusive
reparationer

100% varumärkesoberoende – det ska alltid vara
upp till återförsäljaren och kunden

100% pick-up garanti från 7:e månaden med
kostnadsfri upphämtning vid uppsägning och vid
långvarig föräldraledighet eller sjukskrivning

VÅRA VALBARA SERVICEPAKET – EN BUDGET SOM
KAN UTNYTTJAS HOS ANSLUTNA ÅTERFÖRSÄLJARE

100% CYKELGLÄDJE. 0% RISK.



ÄR DU 
VÅR NÄSTA
SAMARBETSPARTNER?
Registrera dig nu!
www.businessbike.se/aterforsaljare

Bike Mobility Services Sweden AB
Ingenjörsgatan 8, 411 19 Göteborg

T: +46 010 516 47 44
M: info@businessbike.se

Scanna mig!


