
FÖRMÅNS
CYKEL

BESLUT & AVTAL VÄLJ CYKEL CYKLA!

SÅ ENKELT KOMMER NI IGÅNG:

En förmån för bättre
hälsa, miljö och produktivitet.
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Beroende på vad som avtalats för just Ert företag så sköter vi allt som har med cyk-
lar, service och utrustning att göra lokalt i våra butiker. Vår personal är i många fall 
cyklister själva och kan på ett bra sätt fungera som både rådgivare och inspiratörer 
likväl som hantera löpande service och underhåll. 

Som arbetsgivare kan ni välja att erbjuda de anställda förmånscykeln med eller utan 
löneväxling. Den faktiska kostnaden kommer att variera beroende på avtalets totala 
längd, omfattning och innehåll. Normalt löper förmånsavtal över 36 månader. Cykel-
förmånen är skattepliktig vilket innebär att den anställde betalar extra skatt och före-
taget arbetsgivaravgi� er på förmånsvärdet. 
Med hjälp av större samlade volymer och skattee� ekter blir förmånscykeln ett 
attraktivt alternativ för både den anställde och företaget. 

Hur funkar det?

BESLUT & AVTAL
Beslut fattas om

cykelförmån till de
anställda samt vilka

förutsättningar som ska
gälla för den aktuella

förmånen.

CYKLA!
Den anställde får en

förmån kopplad till sin
lön och cyklar sedan

förmånligt till och från
arbetet eller på sin

fritid.

VÄLJ CYKEL
I butik eller via beställ-
ningsportalen väljer de 
anställda sin utrustning

som alltid levereras
monterad och körklar.
Även verkstad finns i

alla våra butiker.

1 2 3

Cykelservice där du är

Med vårt mobila servicekoncept, 
Sportson Patrol, kan vi även erbjuda 
alla förmånscyklister på arbets-
platsen att cykelverkstaden 
kommer till dem, vilket kortar ned 
väntetiderna för service och skapar 
en ännu bättre förmån.



SKAPAR GOODWILL         
MINSKAR SJUKSKRIVNINGAR 
SNABB PENDLING I STÄDER

TIDSEFFEKTIV TRÄNING
BÄTTRE MILJÖ
ÖKAD HÄLSA

Att erbjuda de anställda en cykelförmån handlar om så mycket mer än bara en ekono-
misk förmån. Genom att öka vardagsmotionen ökar även välmående och fokus hos de 
anställda. Undersökningar visar att det räcker med ca 15 minuters fysisk aktivitet för 
att markant öka koncentrationen, det bidrar även till att vi mår bättre, håller oss fris-
kare och dessutom kan vi i vår vardag vara en del av att minska miljöpåverkan genom 
att resa smartare.

Så, vad är fördelarna med förmånscykel?

• En förmån att erbjuda de anställda som kan 
hållas helt kostnadsneutral för företaget 

• Minimal egen administration

• Förmånsvärden och hyror beräknas och rap-
porteras av oss vid leverans

• Full kontroll och administrativt stöd i hela 
processen

• Möjlighet att subventionera 
erbjudandet 

• Cykeln/cyklisten som marknadsföringsplats 

• Goodwill genom gröna satsningar 

• Mindre behov för parkeringsplatser

• I stort sett hela Sportsons sortiment av kva-
litetsprodukter från välkända varumärken 
tillgängligt inom förmånserbjudandet.

• Tillgång till drömcykeln på ett enkelt, tryggt 
och förmånligt sätt.

• E� er hyrestiden lämna tillbaka eller köpa 
loss sin cykel till då aktuellt marknadsvärde.

• Stora besparingar genom att cykla istället 
för att åka bil.

• Ett snabbt sätt att pendla till jobbet i stor-
städerna.

• Tidse� ektiv daglig träning.

• Låg månadskostnad.

• Det ingår ett servicetillfälle/år motsvaran-
de servicepaket Stor under avtalstiden om 
inget annat avtalats.

• Det går att lägga till ytterligare service vid 
behov, detta betalas på plats i butiken.

• Kostnader för eventuella reparationer, byte 
av slitagedelar samt material bekostar du 
som anställd själv.

• Priser på våra servicepaket fi nns på:
www.sportson.se/verkstadsprislista

ARBETSGIVAREN FÅR FÖRMÅNSTAGAREN FÅR



Din kostnad beror huvudsakligen på två 
saker: 

Se våra kostnadsexempel nedanför för 
att få en uppfattning.

Vad kostar det?

(för 36 månaders hyresperiod)

Monark
Margareta 7

Ecoride
Ambassador AXS

Nettokostnad (33%) 
Nettokostnad (50%)
Bruttlöneavdrag
Förmånsvärde

131 kr/mån
98 kr/mån

195 kr/mån
0 kr/mån

Nettokostnad (33%) 
Nettokostnad (50%)
Bruttlöneavdrag
Förmånsvärde

318 kr/mån
238 kr/mån
475 kr/mån

0 kr/mån

7.995 kr 19.995 kr

KOSTNADSEXEMPEL

NYHET!

Fr.o.m 2022-01-01 subventionerar staten 
förmånsvärden upp till 3 000:- per år!
Vid löneväxling blir kostnaden för den anställ-
de väsentligt lägre än vid kontant- eller avbe-
talningsköp

1. Ditt val av cykelpaket
2. Din marginalskatt.



Vanliga frågor & svar
Vad ingår i avtalet? Avtalen kan variera av olika skäl, men generellt gäller att din arbetsgivare ger dig 
tillgång till en cykel på ett förmånligt och tryggt sätt. Under hela hyresperioden ingår, förutom hyran av 
din cykel och eventuella tillbehör, också leverans och injustering, garanti under hela hyresperioden och 
en 3 månaders självriskeliminering genom Solid Försäkring (kan förlängas årsvis av förmånstagaren).

Vem tecknar jag avtalet med? Avtalet är ett så kallat ”Underuthyrningsavtal” som tecknas mellan din 
arbetsgivare och dig som anställd. 

Vad kostar min förmånscykel? Din kostnad beror huvudsakligen på två saker: ditt val av cykelpaket 
och din marginalskatt. Din arbetsgivare gör ett bruttolöneavdrag och lägger på ett förmånsvärde varje 
månad. Din nettokostnad beror på din lönenivå och marginalskatt. 

Vid beställning kommer du se du vad din månadskostnad för ditt valda cykelpaket blir i beställ-
ningsportalens kassa. Ju högre marginalskatt  desto lägre månadskostnad

Vad kostar det att köpa loss cykeln e� er avtalstiden? Enligt Skatteverkets regelverk skall utköp gö-
ras till då gällande marknadsvärde vid den aktuella tidpunkten. Vi har därför ingen möjlighet att förut-
bestämma ett utköpspris. Lokala marknadens tillgång och e� erfrågan kommer vara vägledande. 

Måste man köpa loss sin cykel? Nej, e� er hyrestiden går det bra att lämna tillbaka cykeln. Eller varför 
inte byta den mot en ny?

När och hur levereras cykeln? Cykeln levereras normalt inom ett par veckor e� er att beställnings-
fönstret har stängts. I de fl esta fall hämtar du ut cykeln i närmaste Sportsonbutik. I vissa överens-
komna fall sker leveransen till arbetsplatsen alternativt till din bostad. 

Är cykeln färdigmonterad vid leverans? Ja, cykeln är alltid monterad, testad, injusterad och körklar vid 
leverans. E� er någon månad rekommenderar vi ett besök i en Sportsonverkstad för e� erjustering. 

Vilka garantier gäller? Din förmånscykel omfattas av garanti under hela hyresperioden.

Ingår service? Ja det ingår ett servicetillfälle/år motsvarande servicepaket Stor underavtalstiden om 
inget annat avtalats. Det går att lägga till ytterligare service vid behov, detta betalas på plats i butiken. 
Kostnader för eventuella reparationer, byte av slitagedelar samt material bekostar du som anställd 
själv. Priser på våra servicepaket fi nns på: www.sportson.se/verkstadsprislista

Vad händer om cykeln skulle bli stulen? Du ansvarar för att cykeln är försäkrad. I de fl esta hemför-
säkringar ingår cykel som är lånad eller hyrd via arbetsgivaren. Se över dina villkor för t ex. självrisk. Vår 
samarbetspartner, Personalcyklar (info@personalcyklar.se), hjälper till i kontakten med ditt försäkrings-
bolag e� er att du har polisanmält stölden. De ser sedan till att du får en ny, likvärdig cykel. 

Vad händer om min anställning upphör under avtalet? Om din anställning upphör har du två val: 
1) arbetsgivaren reglerar återstående bruttolöneavdrag och förmånsvärden på din slutlön och du kan 
fortsätta att disponera cykeln under återstående avtalstid alternativt återlämna den. 
2) köpa loss cykeln till ett vid den tiden gällande marknadsvärde. 

Kan man nyttja kampanjrabatter eller reapriser när man beställer sin cykel? Nej. Avtalet är ett pa-
ketpris på varje cykel med adderade tjänster och förmåner. Det innebär att man vid varje beställ-
ningstillfälle skall utgå från ordinarie pris på cykel av senaste årsmodell när man beräknar förmånsvär-
de och kostnad för det cykelpaket man beställer. 



Sportson 2022

Varför lansera förmånscykel 
med Sportson?
Med erfarenhet från cykelbranschen 
sedan 1979 och fullsortimentsbuti-
ker från Helsingborg i syd till Sundsvall 
i norr och cykelverkstad i varje butik 
vågar vi påstå att när det kommer till 
cyklar och utrustning så kan vi lösa 
alla era behov. 
Vi är övertygade om att cykel som för-
mån kommer att bli allt mer populär, 
både små och stora företag kan med 
relativt små medel komma igång och vi 

står redo för att hjälpa er med de prak-
tiska detaljerna.
Vad innebär det för just ert företag 
och era anställda? Kontakta oss för 
ett möte eller kostnadsfritt förslag!

FULLSERVICE VERKSTAD I VARJE BUTIK STORT UTBUD 
SPECIALISTER PÅ CYKELKÄNDA VARUMÄRKEN

LOKALA CYKELSPECIALISTER

HÄR KAN DU KONTAKTA OSS:

formanscykel@sportson.se

010-303 62 00
sportson.se/formanscykelwww

“Motion till och från arbetet
ökar fokus och välmående.”ökar fokus och välmående.”




