
Personalcyklar 

• Ett attraktivt erbjudande till medarbetare via 
bruttolöneavdrag 

• Bidrar till att attrahera och behålla företagets personal

• Ger friskare och mer produktiva medarbetare 

• Kostnadsfritt eller kostnadseffektivt beroende på 
eventuell subventionering

• Smidigt och effektivt tjänst där Personalcyklar sköter 
administrationen

• Goodwill genom hållbara och gröna initiativ 

Vill ni öka era medarbetares välbefinnande och samtidigt göra något bra för miljön och 
samhället? Då kan förmånscyklar vara något för er! Söderberg & Partners har nyligen blivit 
delägare i Personalcyklar, en av Sveriges ledande aktörer inom förmånscyklar för anställda. 
Genom Personalcyklar kan vi nu hjälpa er att förse era anställda med förmånscyklar på ett 
enkelt och tryggt sätt. 

FÖRMÅNSERBJUDANDE

En förmån med hållbarhet i fokus

Personalcyklar erbjuder alla typer av 
cyklar i olika stilar, prisnivåer och 
varumärken. Kanske behöver era 
medarbetare en pendlarcykel, el-cykel, 
mountainbike eller en racercykel? Det är 
ni som arbetsgivare som sätter villkoren 
för förmånen och de val era medarbetare 
kan göra.

Valmöjligheter

• om 1 procent av bilåkandet i Sverige förs över till cykel 
skulle bensinförbrukningen minska med 55 miljoner 
liter per år, vilket motsvarar reducering av 
kvävedioxidutsläpp på drygt 22 300 ton. 

• genom att cykla minskar sjukfrånvaron och livslängden 
ökar 

• cykling ökar prestationsförmågan och ger bättre sömn 

• cykling är ofta det snabbaste sättet att ta sig fram i 
städer 

• att cykla ger individer och samhället i stort positiva 
ekonomiska effekter 

Stora samhälls-, miljö- och 
hälsofördelar

Exempel på ungefärlig nettokostnad per månad:

Bruttolöneavdrag : 429 kr/mån Förmånsvärde: 204 kr /mån

Månadskostnad beräknad på:

Cykelpris vid privatköp: 18 995 kr

Koster
APOLLO

5 995 kr

Vado SL 4.0 EQ
SPECIALIZED

40 495 kr

Ambassador AXS H-7
ECORIDE

18 995 kr

Regeringen har infört subventioner på förmånscyklar 
Med start från den första januari 2022. Det innebär en subvention med upp till 3.000 kronor per år eller 250 kr per månad. 
Detta är väldigt positivt och gör förmånscykelkonceptet ännu mer attraktivt. 

NYHET - JANUARI 2022

Exempel 1

• Din månadskostnad: 299 kr/mån  
(Vid 33 % marginalskatt)  

• Totalkostnad: 10 765 kr (36 mån)                                                 

Exempel 2

• Din månadskostnad: 210 kr/mån 
(Vid 50 % marginalskatt)    

• Totalkostnad: 7 552 kr (36 mån)
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