BUSINESSBIKE
SVERIGES FÖRSTA
AUTOMATISERADE
FÖRMÅNSCYKELTJÄNST
Så gör vi för att förmånscykeln
ska bli lyckad på varje arbetsplats

VÅR SYN PÅ
FÖRMÅNSCYKELN
En framgångsfaktor för varje företag är nöjda anställda.
Men spännande uppgifter och en attraktiv lön räcker inte längre för att
inspirera arbetstagare. Detta visar sig redan vid rekryteringen: Vid valet
av framtida arbetsgivare tar mer än hälften av alla sökande hänsyn till
utbudet av personalförmåner – extra förmåner utöver lönen.
Särskilt populära är förmåner som rör friskvård och mobilitet.
Varumärket BusinessBike är ägt av Bike Mobility Services och är en
del av Pon.Bike. – världens största cykelkoncern. Vi utvecklar hållbara
och prisvärda cykeltjänster för arbetsgivare och dess anställda, där
BusinessBike är det största varumärke i vår portfölj. Med över 30 000
företagskunder och 300 000 leasade förmånscyklar är BusinessBike
Tysklands marknadsledande förmånscykeltjänst.
Förutom ett stort, tillgängligt och lokalt utbud av förmånscyklar är de
viktigaste ingredienserna i ett framgångsrikt förmånscykelprogram
enkelhet och paketering. Genom vår automatiserade realtidsportal och
full-serviceerbjudande ser vi till att förmånscykeln blir en bekymmersfri
och enkel förmån att erbjuda sina medarbetare - och det kan faktiskt
ingen annan aktör i landet matcha oss med.

Över 1 000 000 anställda drar
nytta av en förmånscykel.
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Bilen blir mindre viktig.
Cykeln är framtidens
transportmedel.
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SVERIGES STÖRSTA
UTBUD AV FÖRMÅNSCYKLAR
Vi har på kort tid etablerat oss i Sverige som den förmånscykeltjänst
med både störst utbud av cyklar och med störst geografisk närvaro i
landet. En grundpelare i BusinessBike:s erbjudande är att vi använder
oss av partners, då vi anser att alla ska göra det de är bäst på. Vi
tror på den lokala entreprenörsandan som finns hos återförsäljare,
varför vi har etablerat ett nätverk av återförsäljare från Ystad i söder
till Luleå i norr. Fler är dessutom på ingång - varje vecka ansluter sig
flera återförsäljare och saknar vi en återförsäljare på en plats som är
viktig för kunden ser vi dessutom alltid till att ansluta en återförsäljare
på eller i närheten av den platsen.
Eftersom vi aldrig låser en medarbetare till en specifik återförsäljare
kan man fritt välja varumärke och cykel från den återförsäljare
som har det utbudet och den lokala närvaro som man önskar. Med
vårt koncept blir även förmånscykeln så likt ett vanligt köp som det
bara går - då man kan gå in till en återförsäljare, kan klämma och
känna på cykeln och sedan plocka upp den direkt på första besöket.
Behöver man hjälp med ett service- eller försäkringsärende kan man
dessutom gå in till vilken ansluten återförsäljare som helst och få
hjälp med cykeln, man måste alltså inte välja den återförsäljare man
leasat cykeln ifrån.
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ALLTID FRIHET ATT VÄLJA SIN DRÖMCYKEL
- OAVSETT VARUMÄRKE OCH MODELL

I vårt sortiment av återförsäljare finns något i alla prisklasser premiumbutiker såsom Specialized Concept Store, de som har allt såsom
Cykelhuset och alla våra anslutna Team Sportia butiker. Vi har dessutom
flera el-cykelspecialister hos oss, som exempelvis Elcykelkompaniet i
Göteborg och Elcykelvaruhuset i Stockholm. Hittar man inte cyklar hos
sin lokala återförsäljare går det självklart bra att beställa på nätet, vi har
flera duktiga återförsäljare med stor onlinehandel, exempelvis TCM-cykel
och Cykelgiganten. Alla cyklar som finns i återförsäljarnas sortiment går
att leasa, så kort och gott finns något för alla. Detta är en viktig del av vårt
erbjudande då varje medarbetare ska få möjlighet att välja sin drömcykel.

Klicka på datorn för att hitta din närmsta återförsäljare!
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VÅRA PRISER?
TRANSPARANTA
OCH ALLTID MED
HELFÖRSÄKRING.
Genom att leasa en förmånscykel med BusinessBike sparar man upp till
40% jämfört med privatköp! Oavsett vilken cykel man väljer och vilken
återförsäljare man vänder sig till appliceras samma leasingfaktor, varför man
enkelt kan få en överblick över alla kostnader i vår förmånscykelkalkylator.
Vi har medvetet gjort vår kalkylator så konfigurerbar och detaljrik som
möjligt, då vi vill uppnå transparens och göra kunden helt införstådd om vad
den ger sig in på. På nästa sida finner ni även några prisexempel på olika
cyklar man kan välja, men kika gärna själva in på vår kalkylator genom att
klicka på datorn och få en mer detaljerad översyn och egen konfiguration!
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NÅGRA PRISEXEMPEL.
För att konkretisera våra kalkyler och urval har vi valt ut tre modeller
som finns hos våra anslutna återförsäljare. Första spalten är beräknad
med en marginalskatt på 33% varpå den andra är beräknad med 53%
marginalskatt. Även marginalskatten kan man fritt konfigurera i vår
kalkylator och därför helt anpassa utifrån sin lön och hemvist.

PRIVATKÖP
Nypris
20 000 SEK
Försäkring
2 160 SEK
Service
2 100 SEK
Totalkostnad
24 260 SEK

BUSINESSBIKE

BUSINESSBIKE

Nettokostnad på 36 mån
12 664 SEK

Nettokostnad på 36 mån
8 884 SEK

Försäkring
Inkluderat i pris

Försäkring
Inkluderat i pris

Service
Inkluderat i pris
Köpa ut
4 000 SEK
Totalkostnad
16 663 SEK
Bruttolöneavdrag
525 SEK
Förmånsvärde
0 SEK *

PRIVATKÖP
Nypris
40 000 SEK
Försäkring
4 320 SEK
Service
2 100 SEK
Totalkostnad
46 420 SEK

PRIVATKÖP
Nypris
11 000 SEK
Försäkring
1 188 SEK
Service
2 100 SEK
Totalkostnad
14 288 SEK

Spara
Upp t il l
11 376
SEK

Service
Inkluderat i pris
Köpa ut
4 000 SEK
Totalkostnad
12 884 SEK
Bruttolöneavdrag
525 SEK
Förmånsvärde
0 SEK *

BUSINESSBIKE

BUSINESSBIKE

Nettokostnad på 36 mån
27 728 SEK

Nettokostnad på 36 mån
21 527 SEK

Försäkring
Inkluderat i pris

Försäkring
Inkluderat i pris

Service
Inkluderat i pris

Service
Inkluderat i pris

Köpa ut
8 000 SEK

Köpa ut
8 000 SEK

Totalkostnad
35 728 SEK

Totalkostnad
29 527 SEK

Bruttolöneavdrag
1054 SEK

Bruttolöneavdrag
1054 SEK

Förmånsvärde
193 SEK *

Förmånsvärde
193 SEK *

BUSINESSBIKE

BUSINESSBIKE

Nettokostnad på 36 mån
7 419 SEK

Nettokostnad på 36 mån
5 204 SEK

Försäkring
Inkluderat i pris

Försäkring
Inkluderat i pris

Service
Inkluderat i pris

Service
Inkluderat i pris

Köpa ut
2 200 SEK

Köpa ut
2 200 SEK

Totalkostnad
9 619 SEK

Totalkostnad
7 405 SEK

Bruttolöneavdrag
308 SEK

Bruttolöneavdrag
308 SEK

Förmånsvärde
0 SEK *

Förmånsvärde
0 SEK *

Spara
upp till
16 893
SEK

Spara
upp till
6 883
SEK
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*prisexemplerna är baserade på 2022 års leasingfaktor och förmånsvärde

SVERIGES ENDA
HELTÄCKANDE
FÖRSÄKRING
Varje BusinessBike inkluderar marknadens bästa
försäkring i form av helförsäkring med mobilitetsgaranti
- alltid 0 kr självrisk, inga åldersavdrag och alltid nyvärde.
Försäkringen är helt skräddarsydd för BusinessBike och
kommer från vår försäkringspartner Europeiska ERV
som är en del av den tyska försäkringskoncernen ERGO
Group. Gruppen har lång erfarenhet av försäkringar av
förmånscyklar på marknader i Europa och är också en av
de största försäkringsaktörerna i Europa.
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Med vår mobilitetsgaranti ersätter vi utlägg
för transportkostnader om en olycka inträffar
när du cyklar och inte kan ta dig därifrån
med cykeln, samt hyrcykel under tiden för ett
försäkringsärende.

I våra produktvillkor för försäkring i
portalen hittar du alltid alla villkor och hur
du går tillväga för att hantera en skada.
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SVERIGES ENDA
REALTIDS-PORTAL
Med vår realtidsportal tar vi bort all onödig administration och ger en
transparent översikt över alla pågående offerter och avtal. Vill man ha
flera administratörer för kontot kan man också lägga till fler medarbetare
till det kontot som hanterar alla förmånscyklar.
Genom att portalen har direktintegration med vår leasingpartner Peac
Finance och vår försäkringspartner Europeiska ERV kan BusinessBike
erbjuda en helt automatiserad leasingprocess med kortast möjliga ledtider
och maximal smidighet. Exempelvis görs det en automatisk kreditcheck
och signeringen av ramavtalet sker helt digitalt i portalen. Firmatecknaren
behöver endast signera en enda gång, sedan sköter administratören eller
administratörerna resten av leasingprocessen. På så sätt behöver vi aldrig
inhämta firmatecknarens godkännande för varje leasingtransaktion.

Ta gärna själv en titt genom att klicka på datorn!
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HELT AUTOMATISERAD PROCESS
100% INTUITIVT OCH DIGITALT

REGISTRERING &
SIGNERING

KONFIGURATION &
INBJUDAN

Först registreras och
kontrolleras företaget i vår
öppna portal, för att
därefter signera ett
ramavtal som möjliggör att
företaget kan leasa cyklar

Sedan görs en
konfiguration i portalen
och anställda bjuds in via
företagets unika
inbjudningslänk för signup och auktorisering via
vår Quickstart-funktion

GODKÄNNANDE AV
OFFERT &
UPPHÄMTNING

AUTOMATISERAT
AVTAL &
FAKTURERING

Efter auktorisering sköter
den anställde resten genom
att gå till någon av våra 90+
anslutna återförsäljare för
att godkänna offert och
hämta ut cykeln

Arbetsgivaren erhåller
därefter ett avtal med alla
värden, inkl.
bruttolöneavdrag och
förmånsvärde.
Fakturering sker sedan
månadsvis genom en
samlingsfaktura

Kan göras på första besöket!

Fördelarna med att ha en helt digital process är inte endast att det tar
bort onödig administration, utan även att det ger flera mervärden för
både er som arbetsgivare och era medarbetare:

Inga beställningsfönster - möjlighet att när som helst under
året hämta ut sin cykel
Automatiska beräkningar på bruttolöneavdrag och
cykelförmånsvärde på offerter
Click and collect - medarbetare n kan plocka upp cykeln på
första besöket i butik
Inga misstag p.g.a. manuell hantering
Inga avslag på offerter p.g.a. max-värde
Automatisk hantering av service- och försäkringsärenden,
medarbetaren sköter detta via portalen tillsammans med
återförsäljaren under leasingperioden
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VAD HÄNDER VID
UPPSÄGNING AV
INDIVIDUELLT
LEASINGAVTAL?
Vi tror på att förmånscykeln ska vara en så bekymmersfri förmån som
möjligt för både arbetsgivare och medarbetare. Det kan hända mycket
under 36 månader och därför är flexibilitet en annan central punkt i
vårt erbjudande. BusinessBike har därför täckning för i princip alla
eventualiteter som kan uppstå – det är faktiskt ingen annan som erbjuder
så generösa leasingvillkor som oss. Det kan vi göra då vi har en nära
relation med vår leasingpartner och kan lösa situationer direkt när de
uppstår. Detta möjliggör att vi hela tiden kan hitta en lösning, även om det
inte nödvändigtvis står i våra avtalsvillkor eller är en del av nedanstående
garanti.
Något som vi är ensamma om att alltid garantera samtliga av våra kunder,
är att vi uttryckligen ger en garanti i våra avtal där vi lovar att hämta upp
cykeln från medarbetarens bostad efter leasingsavtalets 6:e månad vid
uppsägning från endera part, helt utan extra kostnad. Vi river helt enkelt
det individuella leasingavtalet och sköter resten med vår leasingpartner.
Fram till och med den 6:e månaden är därmed medarbetaren genom
det användaravtal arbetsgivaren har med sina anställda bundna att stå
för de kostnader ni som arbetsgivare har gentemot oss. Säger någon
upp sig månad fyra, kan ni exempelvis dra av de sista två månadernas
leasingavgifter på medarbetarens slutlön.
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För än mer bekymmersfri leasing rekommenderar vi
att varje förmånscykel leasas tillsammans med ett
servicepaket, där servicepremier då tillkommer på
leasingavgiften och blir en del av bruttolöneavdraget
samt förmånsvärdet.

SERVICEPAKET
FÖR VARJE BEHOV
Servicepaketen är uppdelade i budgetar som man får disponera fritt
under varje 12-månadersperiod, totalt 3 perioder under leasingperiodens
36 månader. Servicebudgeten kan användas för inspektioner och
reparationer inkl. reservdelar. Budgeten kan utnyttjas hos alla våra ansluta
återförsäljare. Eventuella servicegarantier från återförsäljaren som denne
erbjuder till alla sina privatkunder gäller fortfarande, exempelvis är det
vanligt att man erbjuder en fri service.
Utöver tryggheten att ha ett servicepaket är fördelarna med att ha ett flera:

Cykelförmånsavdraget kan användas även på service vilket medför
skattemässiga fördelar
En extra budget tillskjuts av BusinessBike på servicepremien vilket
ger en större servicebudget att utnyttja
Med ett servicepaket betalas service månadsvis istället för en
större summa per servicetillfälle
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LYCKAD
LÄTTSAM
LEASING
Vill du veta mer?
www.businessbike.se

