
• Regelbunden vardagsmotion är bra 
för hälsan. 

• Minskad stress, få kontroll över 
transporten till jobbet, slipp köer 
och försenad kollektivtrafik. 

• Bra för miljön. Inkludera 
cykelförmånen i er miljöpolicy. 

• Attraktiv arbetsgivare. Många vill 
cykla till jobbet och uppskattar en 
cykelvänlig arbetsplats.

Kontakt: 0730-66 55 16 tomas@mioo.cc
MIOO CYCLING - STOCKHOLM / LONDON

Bli en cykelvänlig arbetsplats
Från och med 2022 kan du som arbetsgivare 
erbjuda en skattefri cykelförmån på upp till 
3000 kr/år per anställd.

✓ Arbetsgivaren hyr cykel från MIOO 
‣ 250:- /månad. Gäller alla cykelmodeller 
‣ 0 kr för den anställde 
‣ 0 kr förmånsvärde 

✓ I hyran ingår full service och försäkring. 
24/7 service och support vid din dörr. 

✓ Ett sortiment av cyklar som passar olika 
typer av cyklister. Alla cyklar samma pris.

Vårt erbjudande!

CYKEL- 
FÖRMÅN

Fördelarna med cyklande 
medarbetare”

0kr/mån 

ANSTÄLLDA

0kr

SKATTEFÖRMÅN

250kr/mån 

ARBETSGIVAREN

MIOO samarbetar med Europas ledande cykelleverantörer vilket gör det möjligt för oss att 
alltid ha ett uppdaterat utbud av cyklar att välja mellan.



0kr/mån 

ANSTÄLLDA

CYKEL- 
FÖRMÅN

SKATTEFÖRMÅN

Ett utbud av cyklar för 
cykelpendling och motion.  

0kr

SKATTEFÖRMÅN

250kr/mån 

ARBETSGIVAREN

MIOO samarbetar med Europas ledande cykelleverantörer vilket gör det möjligt för oss att 
alltid ha ett uppdaterat utbud av cyklar att välja mellan.

Alla cyklar samma pris inklusive full service 
och försäkring. I Sortimentet finn ett urval 
av kategori cyklar:  Standard/ Sport/ Hybrid



0kr/mån 

ANSTÄLLDA

CYKEL- 
FÖRMÅN

SKATTEFÖRMÅN

Service 24/7 där du är! 
Genom MIOO appen kan du boka 
cykelservice alla dagar i veckan och få 
hjälp inom 48 timmar.  

När ni startar MIOO Cykelförmån ingår 
MIOO Safety & Service som inkluderar 
såväl all cykelservice som en 
Självriskeliminering ifall cykeln blir 
skadad eller stulen.  Vi är med och 
supportar dina anställda 100% om något 
problem uppstår.

0kr

SKATTEFÖRMÅN

” Cykeln levereras 
hem till dina 
anställda som får 
hjälp med 
montering och 
inställningar av 
MIOO”

✓ Smidig cykelbeställning   
✓ Service & support ingår 
✓  Cykelförsäkring 
✓  Avbrottsförsäkring

250kr/mån 

ARBETSGIVAREN

MIOO samarbetar med Europas ledande cykelleverantörer vilket gör det möjligt för oss att 
alltid ha ett uppdaterat utbud av cyklar att välja mellan.


