
Förmånscykel
för anställda

LYCKAD
LÄTTSAM
LEASING



5 AV MÅNGA GODA 
SKÄL TILL ATT LEASA 
EN FÖRMÅNSCYKEL
MED BUSINESSBIKE

Modell och varumärke kan väljas 
fritt – redan från 5 000 SEK

Alltid billigare - Spara upp till 40% 
jmf med privatköp

Lokal förankring med anslutna 
återförsäljare i hela landet

Helförsäkring med nyvärdesgaranti 
– utan åldersavdrag eller självrisk

Servicepaket kan väljas till för ännu 
mer trygghet



Mountainbike, elcykel eller
lastcykel? Leasa exakt den cykel 
du vill ha – och betala av den med 
din lön. Fritid eller på väg till
jobbet, med BusinessBike är du 
alltid fri från stress på vägarna.



LYCKAD LÄTTSAM LEASING
Med en förmånscykel förbättrar 
du inte bara hälsan och miljön, 

utan också din ekonomi.

Leasingpremie

Spara upp till 40%
Med skatteeffekter blir 

det alltid billigare än 
privatköp.

Beräkna dina besparingar på 
www.businessbike.se

Scanna mig!

Bruttolöneavdrag

Minskad inkomstskatt 
och arbetsgivaravgift

Arbetsgivaren för vidare 
leasingpremien som 

avdrag på lönen

Cykelförmån

Avdrag på 3 000 kr 
per inkomstår

Arbetsgivaren redovisar 
en cykelförmån



100% BEKYMMERSFRI.
UTAN NÅGRA OM OCH MEN.

Helförsäkring med varje BusinessBike - alltid 0 kr i 
självrisk och utan åldersavdrag

Alltid nyvärde vid total förlust eller stöld

Mobilitetsgaranti med ersättning för transport och 
hyrcykel

Stora besparingar jämfört med att köpa cykeln privat 
- alltid helt kostnadsneutralt för arbetsgivaren

Flexibel incidenthantering med arbetsgivare vid 
exempelvis uppsägning, sjukskrivning m.m.

Efter leasingperiodens slut kan du välja att köpa ut 
cykeln eller så plockar vi upp den kostnadsfritt från 
din bostad

Servicepaket som tillval för service och reparationer 

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.



GÖR DIN
ARBETSPLATS 
MER HÅLLBAR 
OCH ATTRAKTIV
Rekommendera BusinessBike 
till din arbetsgivare idag!

www.businessbike.se

Scanna mig!

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

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


