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Bikelease som företag - bakgrund
▪ Etablerat 2018

▪ Fem delägare, alla inbitna cyklister men också företagsledare
och bilpendlare

▪ Trafiksituationen i städer allt värre

▪ Kostnader och förutsättningar för bilpendling försämras

▪ Miljö och hälsa allt viktigare i dagens debatt

▪ Rekryteringssituation för företagare – hur hitta förmåner?

▪ Skatteverkets regler kring förmånscykel
mycket attraktiva

▪ Bra cykel kostar pengar – men förmåns-
cykel är billigt!



Affärsidé Bikelease
Vi hjälper företag och organisationer att erbjuda sina anställda ett smidigt och 
kostnadseffektivt förmånspaket i form av personlig cykel/elcykel. 

I tjänsten ingår

▪ Inköp - Ett omsorgsfullt valt sortiment genom vår partner Länna Sport AB

▪ Finansiering – genom vår partner Wasa Kredit

▪ Leverans – komplett, färdigmonterad och leveransservad

▪ Service – varje år ingår

▪ Administrationslösning för enkel hantering av bruttolöneavdrag (el. liknande)



Vad är en förmånscykel
▪ Förmånscykel är ett ekonomiskt fördelaktigt cykelinnehav, som 

arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare. 

▪ Medarbetaren får genom bruttolöneavdrag tillgång till en 
kvalitetscykel, som blir billigare än att äga själv. (Företaget kan 
givetvis välja att subventionera hela eller delar av löneavdraget.)

▪ Skatteverket har då räknat ut ett förmånsvärde - baserat på cykelns 
pris, kapitalkostnad och servicekostnad - som läggs ovanpå på den 
anställdes skattegrundande bruttolön.

▪ Medarbetaren hyr cykeln av företaget i 36 månader

▪ Efter 36 månader kan cykeln köpas loss för marknadsvärde eller 
återlämnas till Bikelease, ev. för att välja en ny cykel.
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Varför förmånscykel för företaget?
▪ I princip kostnadsneutral förmån att ge medarbetaren.

▪ Positiv image: ”Vi tar ansvar för miljö och våra medarbetares hälsa!” Sjukfrånvaron 
minskar vid kontinuerlig träning.

▪ Förmånsbilar allt kostsammare. Hitta ny form för förmåner till medarbetaren. 

▪ Parkeringsproblematik vid arbetsplatsen minskar 

▪ Förutsättning för nya hälsoaktiviteter inspirerad av arbetsgivaren

▪ Friska medarbetare presterar bättre!

▪ ”Varje satsad krona i aktivt resande ger hela nio kronor tillbaka i form av minskade 
sjukvårdskostnader.” (Cykelfrämjandet)*

*Health impact assessment of active transportation: A systematic review



Varför förmånscykel för medarbetaren?
▪ Kvalitetscykel till en låg månadskostnad

▪ Tidseffektiv daglig träning och bättre hälsa

▪ Positiv miljöpåverkan – insats även för företaget

▪ Kostnadsbesparing; cykla till jobbet istället för att åka 
bil eller kollektivt

▪ Tidsbesparing; slippa sitta i bilköer 

▪ Motionsredskap eller transportmedel på sin fritid

▪ Bra cyklar är dyra, inte minst om man söker eller behöver en elcykel

Klassikern: Skeppshult



Vad kostar en förmånscykel?
Exempel 1:

Cykelns pris inkl. moms, tillbehör och 
årlig service : 10 000kr

Förmånsvärde: 150kr

Bruttolöneavdrag: 249kr

Nettokostnad vid 33% marginalskatt 
per månad för medarbetaren: 216kr

Exempel 2:

Cykelns pris inkl. moms, tillbehör och 
årlig service : 20 000kr

Förmånsvärde: 249kr

Bruttolöneavdrag: 457kr

Nettokostnad vid 33% marginalskatt 
per månad för medarbetaren: 388kr Landsvägscyklisten: 

Specialized Allez Elite



Tillbehör, garantier och försäkring
▪ Medarbetaren kan välja tillbehör för < 30 % av cykelns värde, 

t ex godkänt lås, vinterdäck, hjälm, cykeljacka etc.

▪ Full garanti för fabrikationsfel under hela hyresperioden, 36mån. 

▪ Förmånscykeln är alltid försäkrad via hemförsäkringen.
Bikelease kontrollerar nivån per bolag vid särskilt dyra cyklar, 
och ev. bistå med särskild cykelförsäkring.

▪ Cykel måste vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen godkänt 
cykellås eller alltid hållas inlåst. 

▪ Viktigt att cyklisten betraktar cykeln som sin egen under hela 
hyresperioden.

Elpendlaren:
Scott Sub Tour Eride



Enkel process från avtal till leverans
Samarbetsavtal

Bikelease och 
företaget tecknar 
samarbetsavtal

Efter snabb 
granskning kan 

processen starta

Presentation för 
medarbetarna

Förmånens innehåll

Kostnader och åtagande

Beställningsförfarande

Beställningsfönster

Företagsunik portal sätts upp; 
www.bikelease. 

Länkar till Länna Sport

Avtal mellan finansbolag och 
företagskunden

Medarbetaren beställer i 
portalen

Företaget slutgranskar innan 
beställning går.

Leverans

Leverans sker till arbetsplats 
eller enl. överenskommelse

Underuthyrningsavtal tecknas 
mellan företag och 

medarbetare

Bruttolöneavdrag per individ 
meddelas företaget

Månatlig faktura från 
finansbolaget

http://www.bikelease/


Klassikern
Tillbakalutad i lugnt tempo. Matlådan i korgen på styret. Klassikern får dig att
må gott och ta det lugnt. Finns med både lågt och högt insteg. Bra för en tur 
till affären, en lagom sträcka till jobbet. Levereras 7-växlad eller 3-växlad med
säkerhetspaket. Kanske komplettera med en Hövding i stället för vanlig hjälm?

*osubventionerat samt 33% marginalskatt

Skeppshult Nova
Nettokostnad: 188 kr/mån*

Skeppshult Stil
Nettokostnad: 188 kr/mån*

Bantoni Flavio
Herr resp. Dam
Nettokostnad: 190 kr/mån*

Monark Karin 3-vxl
Nettokostnad: 146 kr/mån*

Våra rekommenderade cykelpaket



Motionspendlaren
Vill jobba för egen maskin utan att nödvändigtvis se ut som en tävlingscyklist. 
Finns med både rakt styre (hybrid) och bockstyre (gravel bike). 

Våra rekommenderade cykelpaket

Bantoni Andio Dam
Nettokostnad: 216 kr/mån*

Bantoni Andio Herr
Nettokostnad: 216 kr/mån*

Nishiki Pro SLD Herr
Nettokostnad: 216 kr/mån*

Nishiki Pro SLD Dam
Nettokostnad: 216 kr/mån*

*osubventionerat samt 33% marginalskatt

Trek Checkpoint ALR 5
Nettokostnad: 405 kr/mån*



Elpendlaren
Lite längre att pendla. Vill kanske inte bli svettig på väg till jobbet, men tar gärna i lite extra på 
hemväg. Bikelease har lösningen för alla. Finns med högt och lågt insteg. Säkerhetspaketet ingår 
alltid. 

Scott Sub Tour Eride 20
Nettokostnad: 543 kr/mån*

Scott Sub Tour Eride Lady
Nettokostnad: 543 kr/mån*

Monark Sture
Nettokostnad: 440 kr/mån*

Monark Nytan
Nettokostnad; 440 kr/mån*

*osubventionerat samt 33% marginalskatt

Våra rekommenderade cykelpaket



Landsvägscyklisten
Lite vassare, lite dyrare men ack så eftertraktansvärda.  Här kan man inte längre skylla på cykeln.
Ut på landsvägen för egen kraft. Kanske Vätternrundan?

Specialized Dolce Elite
Nettokostnad: 284 kr/mån*

Specialized Allez Elite
Nettokostnad: 284 kr/mån*

*osubventionerat samt 33% marginalskatt

Våra rekommenderade cykelpaket



MTB-cyklisten 
Underlaget får inte vara något hinder.  De här cyklarna trivs bäst i skogen men rullar lätt oavsett vägval.
Välj SPD-pedal eller platt för säkrare pendling i stan. 

Trek X-Caliber 8 Herr
Nettokostnad: 207 kr/mån*

Specialized Rockhomper Comp Dam
Nettokostnad: 169 kr/mån*

*osubventionerat samt 33% marginalskatt

Våra rekommenderade cykelpaket



Bikelease

i samarbete med

Hållbarhet, miljö, hälsa och personalvård i ett paket!

www.bikelease.se


