Förmånscykel?
En förmånscykel är, precis som
namnet antyder, en skattepliktig
förmån som arbetsgivaren kan
tillhandahålla. Arbetstagaren
betalar skatt på förmånen och
arbetsgivaren betalar
arbetsgivaravgifter.
Arbetsgivaren väljer om
erbjudandet skall vara
kostnadsneutralt eller om man
skall subventionera
erbjudandet. Vid löneväxling
(bruttolöneavdrag) blir
kostnaden för den anställde
väsentligt lägre än om hen
hade köpt sin cykel själv.

Visste du att
• om 1 procent av bilåkandet i
Sverige förs över till cykel
minskar bensinförbrukningen
med 55 miljoner liter per år,
vilket motsvarar minskade
kvävedioxidutsläpp på drygt
22 300 ton
• cykling minskar sjukfrånvaron
och ökar livslängden
• cykling ökar
prestationsförmågan och ger
bättre sömn
• cykling ofta är det snabbaste
sättet att ta sig fram i städer

Hållbarhet i praktiken
Det råder ingen som helst tvekan om att cykelintresset i
Sverige är större än någonsin. Och det är ju inte så
konstigt. Att cykla i stället för att åka bil är ju bra både för
hälsan, miljön och plånboken. Det finns helt enkelt inga
uppenbara avigsidor med att fler och fler väljer att cykla!
Personalcyklar har tagit fram ett riktigt intressant koncept
där du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda en
Förmånscykel (med eller utan löneväxling), där vi har tagit
hand om alla frågor kring val av cykelleverantör,
finansiering, service, försäkring och administration. Det blir
inte enklare än så!
Kontakta oss redan idag så kan vi resonera om hur vi kan
hjälpa till och erbjuda en välfungerande lösning.

• cykling ger positiva
ekonomiska effekter både för
den enskilde individen och för
samhället i stort
• det kan vara fantastiskt roligt
att cykla
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Hur fungerar det?
Processen startar med att vi tillsammans identifierar era
behov och önskemål. Därefter tecknar vi ett avtal som
normalt löper över tre år. Era medarbetare informeras om
erbjudandet och kan därefter beställa cyklar. När
leveransen är klar startar avtalet och ni börjar göra
överenskomna löneavdrag.

Varför välja
Personalcyklar?
• Enkelt, tryggt och förmånligt för
både arbetsgivare och
arbetstagare
• Vi levererar enbart
kvalitetscyklar av välkända
fabrikat

Under avtalstiden kan både cyklar och arbetsgivare
omfattas av ett försäkringsskydd som ger trygghet och en
möjlighet att förutse den totala kostnaden för upplägget.
Även cykeln ska må bra under avtalstiden och ni kan välja
en årlig service.
När avtalet löper ut kan den anställde antingen lämna
tillbaka sin cykel, byta till en ny eller köpa loss den, till ett
för tidpunkten aktuellt marknadsvärde.

Vad kostar det?

• Alla cyklar levereras normalt av
handlare på er ort, till
arbetsplatsen eller hem till den
anställde

Kostnaden beror naturligtvis på vilken cykel, vilka tillbehör
och tjänster man väljer, men också på om man väljer
Förmånscykel med eller utan löneväxling.

• Årlig service ingår
• Stöldskyddsmärkning - ISR
ingår

Unika tjänster, volymrabatter hos leverantörer och
skatteeffekter gör, i samtliga fall, Personalcyklars
erbjudanden mycket förmånliga för både arbetsgivare och
arbetstagare.

• Vi kan erbjuda skräddarsydda
försäkringslösningar

Exempelvis kan en cykel för 15 000:- kosta den anställde
ca 250:- netto per månad eller ca 9 000:- totalt.

Välkommen att kontakta oss
Välkommen att kontakta oss via epost på info@personalcyklar.se
eller direkt till någon av våra
representanter:
Anders Borste
anders@personalcyklar.se
076-791 53 03
Björn Ekholm
bjorn@personalcyklar.se
070-344 11 30

El-cykel, pendlarcykel, mountainbike
eller racer? Valet är fritt och vi
levererar bara kvalitetscyklar av
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