
Förmånscykel
för arbetsgivare

LYCKAD
LÄTTSAM
LEASING



Ut ur trafikstockningen, 
in i friheten. Med
förmånscykel förbättrar 
man inte bara hälsan 
och miljön, man blir 
också mer mobil.

ALLTID BILLIGARE!
med förmånscykeln 
sparar anställda upp 
till 40% jämfört med 

privatköp



Kom avslappnad fram, börja dagen motiverad, 
håll dig i form, spara pengar och gör något för 
miljön. De som cyklar har många fördelar. Som 
arbetsgivare är förmånscykel en enkel och 
kostnadsfri förmån som ger mervärde och en 
nöjdare arbetsplats.

Förmånscykeln har snabbt blivit en av de mest 
populära förmånerna för anställda. Dessutom är 
den 100% kostnadsneutral för dig som
arbetsgivare!



SVERIGES FÖRSTA
AUTOMATISERADE
FÖRMÅNSCYKELTJÄNST
Den första portalen med real-tidsstatus 
som i princip tar bort all administration åt 
dig - 100% pappersfritt!

Prisbelönt portal med över 30 000
företagskunder och 300 000 gjorda leasingavtal

Enkel process med bara några få klick till
signerat ramavtal

Rikstäckande nätverk av återförsäljare - den 
anställde väljer helt fritt vilken cykel och från 
vilken återförsäljare

Automatisk hantering av service- och
försäkringsärenden

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

100% GDPR kompatibel



Kör igång direkt!
www.businessbike.se

Scanna mig!



100% BEKYMMERSFRI
LEASING!
För att förmånscykeln ska bli en uppskattad
förmån behöver inte bara själva leasingprocessen
vara enkel, det behöver också vara bekymmersfritt 
att leasa. Därför ser BusinessBike till att ha
täckning för alla eventualiteter som kan
uppstå – ingen annan erbjuder så generösa
leasingvillkor som BusinessBike.



100% CYKELGLÄDJE. 0% RISK.
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 med anslutna
återförsäljare i hela landet

100% kostnadsfri ta-tillbaka-garanti efter 6
månader vid uppsägning och långvarig 
föräldraledighet eller sjukskrivning

100% pick-up-garanti där vi kostnadsfritt plockar
upp cykeln från den anställdes bostadsadress om
den väljer att inte köpa ut cykeln

VÅRA VALBARA SERVICEPAKET - FÖR EN 
ÄN MER BEKYMMERSFRI FÖRMÅNSCYKEL

Vi ger den anställde extra servicebidrag på 
sin månatliga servicepremie och budgeten 
kan utnyttjas fritt för varje 12-mån period 
under leasingperioden hos någon av våra 
anslutna återförsäljare för service och 
reparation inkl. reservdelar.



BLI EN MER 
HÅLLBAR OCH 
ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE!
SÅ HÄR ENKELT KOMMER DU IGÅNG MED BUSINESSBIKE:

Scanna mig!

Bike Mobility Services Sweden AB
Sankt Eriksgatan 6, 411 05 Göteborg

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

Registrera på businessbike.se eller prata med en 
ansluten återförsäljare

Genomgå automatisk kreditcheck och digital 
signering av avtal

Bjud in anställda till portalen och godkänd dem 
som förmånscykeltagare

Anställda sköter sedan själva resten genom att 
gå till valfri ansluten återförsäljare och hämta ut 
sin drömcykel


