DEN SMARTA VÄGEN TILL EN
SMIDIG OCH MIL JÖVÄNLIG LÖSNING

TECKNA EN
FÖRMÅNSCYKEL

Nacka kommun erbjuder dig som medarbetare
ett förmånskoncept för cyklar.
- Enkelt, tryggt, hälsofrämjande och miljövänligt
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Välj modell, storlek och färg.
Vi har valt ut några av marknades bästa fabrikat!

Innehållsförteckning
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
(se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka)

Monark Citycykel Emma 3-växlad - dam
Monark Citycykel Sigvard 3-växlad - herr
Monark Citycykel Karin 3-växlad - dam
Crescent Citycykel Tove 7-växlad - dam
Crescent Citycykel Sunnan 7-växlad - dam
Crescent Hybridcykel Tarfek 7-växlad - herr
Crescent Hybridcykel Holma 24-växlad - dam
Crescent Hybridcykel Kebne 24-växlad - herr
Crescent Hybridcykel Starren+ 24-växlad - herr
Crescent Hybridcykel Åkulla+ 24-växlad - dam
Monark Hybridcykel Saltis 9-växlad - herr
Crescent MTB Freke Comp 20-växlad
Specialized MTB Chisel Comp 29" - 20-växlad - dam
Specialized MTB Chisel Comp 29" - 20-växlad - herr
Bianchi MTB Nitron 9.4 29" - 12-växlad
Bianchi MTB Nitron 9.4 29" - 12-växlad
Bianchi E-MTB Avenger HT 27,5"+ - 10-växlad
Bianchi E-MTB Ascent 27,5"+ - 11-växlad
Bianchi Racercykel Via Nirone 7 AL 105 22-växlad
Bianchi Racercykel Intrepedia 105 11sp 22-växlad
Bianchi Racercykel Intrepedia 105 11sp 22-växlad
Monark Elcykel E-Karin 3-växlad - dam
Monark Elcykel Ellinor 7-växlad - dam
Monark Elcykel Ellert 7-växlad - herr
Crescent Elcykel Elina 7-växlad - dam
Crescent Elcykel Elwin 7-växlad - herr
Crescent Elcykel Elora 7-växlad - dam
Crescent Elcykel Elda 10-växlad - dam
Crescent Elcykel Elder 10-växlad - herr
Monark Trehjuling 3313 3-växlad
Monark Elcykel Trehjuling 3313 EL 3-växlad
Monark Lastcykel 2-hjul EL
Monark Lastcykel 3-hjul EL
Vanliga frågor och svar
Priser
Den smarta vägen till en Förmånscykel

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.
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Citycykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Citycykel Emma

Monark Citycykel Emma 3-växlad - dam
51cm

160-180cm

Svart

Emma bygger på en tradition som sträcker sig hela
vägen tillbaka till 1908 då vi började tillverka
cyklar. Vi utgår från en enkel och stark ram med
ett lågt insteg. På den monteras robusta
komponenter som tål att användas dag ut och dag
in i många år. Skärmar, pakethållare, stöd,
belysning och ringklocka är givetvis standard.
Märkvärdigare än så behöver en cykel inte vara.
Du har tre växlar att välja på och sitter upprätt och
bekvämt med bra uppsikt och kontroll över
trafiken runt dig.
Fördelarna med en enkel cykel byggd på en hundra
år gammal kvalitetsfilosofi är många. Underhållet
är minimalt och det är färre delar som kan gå
sönder. Vi tycker det finns något vackert med den
tanken. Emma är en enkel damcykel men hon har
allt du behöver för att ta dig från A till B på ett sätt
som både människa och miljö mår bra av.

3684

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 610 mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 3 Vridreglage
Navväxlad
V-broms Spectra
Navbroms/fotbroms
Shimano/Aluminium
Spectra Pergo Regular 44-622

Ingår
godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 3

Citycykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Citycykel Sigvard

Monark Citycykel Sigvard 3-växlad - herr
55cm

170-195cm

Svart

Sigvard är ny men receptet är gammalt. Vi har
byggt cyklar sedan 1908 och på den tiden såg de
flesta herrcyklar ut ungefär så här. Två hjul,
pedaler, en bekväm sadel att sitta på och ett
stadigt styre att hålla i. Allt monterat på en ram av
klassiskt snitt. Utrustningslistan är kort men täcker
basbehoven: skärmar, pakethållare, stöd,
belysning och ringklocka.
Är du på jakt efter en enkel och rejäl cykel för
kortare turer så räcker det. Du har tre växlar att
välja på och sitter upprätt och bekvämt med bra
uppsikt och kontroll över trafiken runt dig.
Fördelarna med en enkel cykel byggd på en hundra
år gammal kvalitetsfilosofi är många. Underhållet
är minimalt och det är färre delar som kan gå
sönder. Vi tycker det finns något vackert med den
tanken. Om du håller med rekommenderar vi att
du tar ut Sigvard på en provtur. Det kan bli början
på en lång vänskap.

3683

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 610 mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 3 Vridreglage
Navväxlad
V-broms Spectra
Navbroms/fotbroms
Shimano/Aluminium
Spectra Pergo Regular 44-622

Ingår
godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 4

Citycykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Citycykel Karin

Monark Citycykel Karin 3-växlad - dam
51cm
51cm

160-180cm
160-180cm

Svart
Grå

Det här är en cykel som är lika omtyckt av killar
som av tjejer och av unga såväl som gamla.
Treväxlade Karin har mycket gemensamt med våra
allra första damcyklar. Den karakteristiska svängda
ramen skapades för över hundra år sedan och ett
halvt sekel senare hade den mognat färdigt och
fått det utseende som vi än idag håller fast vid.
Sedan dess har modellen uppdaterats och förfinats
med jämna mellanrum.
Nuförtiden tillverkas ramen i aluminium istället för
stål och så gott som alla komponenter har fått en
ordentlig ansiktslyftning jämfört med vad de äldre
släktingarna utrustades med. Däcken rullar bättre,
sadeln är skönare, handtagen ergonomiskt
utformade och både växlar och bromsar har blivit
enklare och effektivare.
Karin är standardutrustad med rejäla skärmar i
plåt, pakethållare, cykelkorg, lås, stöd, ringklocka
reflexer och belysning.

2695

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 610 mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 3 Vridreglage
Navväxlad
V-broms Spectra
Navbroms/fotbroms
Shimano/Aluminium
Spectra Pergo Regular 44-622

Ingår
godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 5

Citycykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Citycykel Tove

Crescent Citycykel Tove 7-växlad - dam
47cm
51cm
55cm
51cm
51cm

145-165cm
160-180cm
175-190cm
160-180cm
160-180cm

Svart
Svart
Svart
Vit
Rosé

Cykelikonen Tove är en sjuväxlad citycykel, fullt
utrustad för vardagens äventyr. Med ett lågt insteg
tar du dig enkelt upp i sadeln. Och väl där sitter du
som en kunglighet; bekvämt i den ergonomiskt
uppbyggda sadeln och upprätt med god överblick
över dina medtrafikanter. Dina händer vilar skönt
på styrets komforthandtag och med mjuka breda
däck rullar du behagligt fram på de flesta underlag.
Denna cykel har fotbroms samt V-broms fram.
Pakethållaren är integrerad i ramen. Cykelkorgen i
aluminium ingår liksom lås, stöd och belysning. En
traditionell damcykel som är lika populär hos
herrarna i familjen!

3723

Kortfakta

En cykel med låg insteg är detsamma som en cykel
som är enkel att kliva av och på. Fördelarna med
att inte behöva slänga upp benet över cykeln är
många. Särskilt stadstrafiken bjuder på många
start och stopp, till exempel vid trafikljus och
korsningar. Då är det skönt att lätt kunna sätta ner
fötterna när det behövs. Ett lågt insteg är också
utmärkt om du är mindre rörlig, eller för att du
helt enkelt tycker att det är bekvämt.

Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 620 mm
Aluminium justerbart
Shimano® Nexus® 7 Vridreglage
Navväxlad
V-broms Spectra
Navbroms/fotbroms
Spectra TEC
Spectra Pergo Regular 40-622

Komplett cykel

Ingår

Cykel är ett snabbt färdsätt om du vill ta dig fram i
stan. Kvickt och smidigt glider du förbi bilköerna
och smiter in på gator dit endast fotgängare och
cyklister har tillträde. Du genar och njuter. Men
vad ska då perfekta citycyklar ha för egenskaper?
Vi tycker att de ska vara bekväma, lättskötta, ha
fotbroms och vara pålitliga som Crescents cyklar
för city alltid är. Och självklart levereras komplett
med lås, pakethållare, skärmar, belysning och på
vissa cyklar med korg.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 6

Citycykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Citycykel Sunnan

Crescent Citycykel Sunnan 7-växlad - dam
51cm

160-180cm

Turkos

Hundraårig design i nytappning! Sjuväxlade
Sunnan tar dig med på en bekväm tripp med
klassiskt uttryck. Denna damcykel har skön sadel,
komforthandtag och breda mjuka däck. Komplett
cykel med pakethållare, lås och belysning som
drivs av en navgenerator. Korgen fram är gjord i
konstgjord rotting och står sig i väder och vind. En
rejäl cykel byggd för svenska förhållanden.

3678

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 600 mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 7 Vridreglage
Navväxlad
Rullbroms
Navbroms/fotbroms
Spectra
Spectra Pergo Regular 44-622

Komplett cykel

Ingår

Cykel är ett snabbt färdsätt om du vill ta dig fram i
stan. Kvickt och smidigt glider du förbi bilköerna
och smiter in på gator dit endast fotgängare och
cyklister har tillträde. Du genar och njuter. Men
vad ska då perfekta citycyklar ha för egenskaper?
Vi tycker att de ska vara bekväma, lättskötta, ha
fotbroms och vara pålitliga som Crescents cyklar
för city alltid är. Och självklart levereras komplett
med lås, pakethållare, skärmar, belysning och på
vissa cyklar med korg.

godkänt lås
låsvajer
godkänd hjälm
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 7

Hybridcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Hybridcykel Tarfek

Crescent Hybridcykel Tarfek 7-växlad - herr
55cm

175-190cm

Svart

Om du vill ha en cykel som bara går och går, då är
Tarfek ett bra val. Den har en lätt, stark och rostfri
aluminiumram och matchande utrustning. Växlar
och bromsar är helt inkapslade, och lika väl
skyddade från fysisk påverkan som från regn och
smuts.
De 7 växlarna ger dig ett brett register med kraft
för såväl branta uppförslut som för långa, sköna
utförslöpor och raksträckor med vinden i ryggen.
Fram sitter sitter en effektiv rullbroms och bak har
du en klassisk fotbroms. Tarfek har fast monterad
belysning fram och bak, skärmar, kedjeskydd, stöd,
godkänt lås och en rejäl pakethållare med sidostag
som gör att du kan få sadelväskor att sitta
ordentligt.
Sittställningen är upprätt. Styret är lätt vinklat för
bästa ergonomi och i ändarna sitter sköna handtag
monterade. Styrstammen är justerbar och du kan
enkelt ställa in en något mer framåtlutad position
om du trivs bättre med det. En lagom bred sadel
speciellt utformad för män gör det lilla extra för
komforten. Bekväm, kompetent och pålitlig, vad
mer kan man önska sig av en cykel?

3383

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 580mm
Aluminium justerbar
Shimano® Nexus® 7 Klickreglage
Navväxlad
Rullbroms
Navbroms/fotbroms
Shimano/Spectra SE TSP325
Spectra Unda Regular 37-622

Made in Varberg

Ingår

På den svenska västkusten har det designats och
tillverkats kvalitetscyklar för svenska förhållanden i
över hundra år. Produktutvecklingen löper som en
orange tråd genom Crescents historia och än idag
ägnar vi stor omsorg åt att ta fram nya ramar och
detaljer. Allt måste hålla Crescentkvalitet. Från
komfort i sadel och handtag, till mekanik i växlar
och material i ramar och hjul.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 8

Hybridcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Hybridcykel Holma

Crescent Hybridcykel Holma 24-växlad - dam
51cm
55cm
51cm
55cm

160-180cm
175-190cm
160-180cm
175-190cm

Svart
Svart
Vit
Vit

I sadeln på Holma kan du ta dig långt. Vill du inte
trampa hela varvet runt jorden så är den perfekt
för långpendling eller cykelsemestrar i Alperna. I
standardutrustningen ingår skärmar, kedjeskydd,
stöd, godkänt lås och en rejäl pakethållare. På
framgaffeln finns dessutom fästen för en lågt
placerad pakethållare, om du skulle vilja lasta på
ordentligt med packning.
Styret är lätt uppåtvinklat för bästa ergonomi och i
ändarna sitter sköna handtag monterade.
Styrstammen är justerbar så du enkelt kan ställa in
en position du trivs med och kan vara maximalt
effektiv i. Med sina 24 växlar har Holma en
utväxling för varje lutning, oavsett om det går upp
eller ner och hydrauliska skivbromsar
dimensionerade för samma förhållanden och tung
last.
Lamporna gör att du syns och ser bra och kan
fortsätta cykla även när solen har gått ner och tack
vare reflexranden på de kraftiga däcken syns du
bra även från sidan. Alla dessa komponenter sitter
monterade på en lätt, stark aluminiumram som tål
allt en riktigt äventyrslysten cyklist kan tänkas
utsätta den för.

3692

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
TEC Risebar Aluminium 640mm
Aluminium ahead justerbart
Shimano® STEF51®
Shimano® M191®
Shimano® Alivio®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 355®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 355®
Spectra TEC
Spectra Unda Regular 37-622

Minska motståndet

Ingår

För att minska motståndet eller öka farten så är
hybridcyklarna utrustade med många växlar.
Ramarna på hybridcyklarna är mycket lätta. Många
växlar och lätta ramar är komponenter som
kommer göra din cykeltur betydligt roligare –
oavsett om det är en pendlingstur till jobbet eller
en tur i terrängen på din fritid.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 9

Hybridcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Hybridcykel Kebne

Crescent Hybridcykel Kebne 24-växlad - herr
51cm
55cm
59cm

165-180cm
175-190cm
185-200cm

Svart
Svart
Svart

Kebne är en äventyrscykel, utrustad för att du ska
kunna trampa jorden runt på den om du skulle
vara sugen på det. Utöver en lätt och stark
aluminiumram och extra kraftiga hjul med 37 mm
breda däck har Kebne skärmar, kedjeskydd, stöd,
godkänt lås och en rejäl pakethållare. På
framgaffeln finns dessutom fästen för en lågt
placerad pakethållare, om du skulle vilja lasta på
ordentligt med packning. Styret är lätt
uppåtvinklat för bästa ergonomi och i ändarna
sitter sköna handtag monterade. Styrstammen är
justerbar så du enkelt kan ställa in en position du
trivs med och kan vara maximalt effektiv i. En
lagom bred sadel speciellt utformad för män gör
det lilla extra för komforten.
På en touringcykel är det viktigt att ha utväxling för
riktigt långsamma och branta partier. Det har
Kebne med sina 24 växlar. Minst lika viktigt är det
att ha bromsar som klarar långa nedförsbackar
med tung last. Därför sitter det effektiva, slitstarka
hydrauliska skivbromsar både bak och fram.
Lamporna gör att du syns och ser bra och kan
fortsätta cykla även när solen har gått ner. Kebne
är byggd för äventyr. Vilket innebär att den också
är rustad för att ta dig till och från jobbet i ur och
skur året om, oavsett var du bor. Finns i svart eller
silver.

3689

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
TEC Risebar Aluminium 640mm
Aluminium ahead justerbart
Shimano® STEF51®
Shimano® M191®
Shimano® Alivio®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 355®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 355®
Spectra TEC
Spectra Unda Regular 37-622

Minska motståndet

Ingår

För att minska motståndet eller öka farten så är
hybridcyklarna utrustade med många växlar.
Ramarna på hybridcyklarna är mycket lätta. Många
växlar och lätta ramar är komponenter som
kommer göra din cykeltur betydligt roligare –
oavsett om det är en pendlingstur till jobbet eller
en tur i terrängen på din fritid.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 10

Hybridcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Hybridcykel Starren+

Crescent Hybridcykel Starren+ 24-växlad - herr
55cm
59cm

175-190cm
185-200cm

Svart
Svart

Oavsett om du tänker börja pendla till jobbet eller
funderar på att börja träna på allvar så är Starren
ett bra val. Du får en snabb, funktionell och säker
cykel som kan ta dig till jobb eller skola i ur och
skur i många år framöver. Den lätta, starka
aluminiumramens geometri tillsammans med de
grova däcken och den dämpade framgaffeln ger
bra känsla och kontroll på grus.
Och vill du köra fort på asfalt är det enkelt att låsa
gaffeln i stumt läge och bara trampa på. De 24
växlarna ger stora fartresurser och möjlighet till
enklare bergsbestigning. Farten tar du ner effektivt
och kontrollerat med de hydrauliska
skivbromsarna.

3283

Kortfakta

Styre, styrstam och sadelstolpe är tillverkade i lätt
och stark aluminium och är designade för att ge
dig en bekväm sittställning som kan justeras.
Starren är snabb, funktionell, säker och har allt
som behövs, både för att höja din puls rejält och
för att tryggt ta dig till jobb eller skola i ur och skur
i många år framöver.

Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
Dämpad, SunTour NEX-HLO
TEC Risebar Aluminium 640mm
TEC Aluminium
Shimano® SLM310®
Shimano® M191®
Shimano® Alivio®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 355®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 355®
Spectra TEC
Spectra Quantum Regular 40-622

Pluspaket

Ingår

Hybridcykel utrustad med det så kallade
pluspaketet. Det innebär att du får både
pakethållare, fast lås och stänkskärmar på cykeln.
Självklart kan du själv välja hur många av dessa
tillval du vill ha. Men pendlar du till jobbet eller
bara vill kunna ta med mer packning då är detta
något för dig. Att slippa smuts och stänk på ryggen
är också en fördel.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 11

Hybridcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Hybridcykel Åkulla+

Crescent Hybridcykel Åkulla+ 24-växlad - dam
47cm
51cm
55cm

150-165cm
160-180cm
175-190cm

Vit
Vit
Vit

Åkulla är en cykel du lätt kan bli trött på. Den har
en stark aluminiumram med en geometri som
lånat drag från våra mountainbikes och däck som
rullar och greppar bra på på både grus och asfalt.
Det gör den perfekt för träningsrundor i högt
tempo, eller som pedlarhoj till jobb eller skola.
Sittställningen är upprätt och genom att ändra
läget på styrstammen kan du justera det raka
styret och få det i den höjd du vill ha det. Det ger
dig bra uppsikt över trafiken. Du får också bättre
kontroll och balans i stadstrafik och på vägar med
sämre underlag. Tack vare de 24 växlarna tar du
dig fram oavsett lutning och när du vill cykla riktigt
fort låser du enkelt den dämpade gaffeln med ett
reglage på styret.
Stora fartresurser kräver rejäla bromsar och det
har Åkulla. Skivbromsarna fungerar i vått och torrt
och ger dig massor med bromskraft. Eftersom de
är hydrauliska är de enkla att dosera också. Söker
du en lätt, rolig hoj som funkar lika bra för
transport som för träning så kan du sluta leta nu.

3311

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
Dämpad, SunTour NEX-HLO
TEC Risebar Aluminium 640mm
TEC Aluminium
Shimano® SLM310®
Shimano® M191®
Shimano® Alivio®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 355®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 355®
Spectra TEC
Spectra Quantum Regular 40-622

Pluspaket

Ingår

Hybridcykel utrustad med det så kallade
pluspaketet. Det innebär att du får både
pakethållare, fast lås och stänkskärmar på cykeln.
Självklart kan du själv välja hur många av dessa
tillval du vill ha. Men pendlar du till jobbet eller
bara vill kunna ta med mer packning då är detta
något för dig. Att slippa smuts och stänk på ryggen
är också en fördel.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 12

Hybridcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Hybridcykel Saltis

Monark Hybridcykel Saltis 9-växlad - herr
51cm
55cm
59cm

160-180cm
175-195cm
185-205cm

Blå
Blå
Blå

Monark Saltis är en storstadshybrid med retrostuk
och modern teknik i en snygg mix. En cykel för den
stilmedvetna som vill kunna ta sig fram fort och
smidigt. Cykel med mörkblå aluminiumram med
annan blå ton på gaffelns avslut, en effektfull
kontrast till en övrigt clean cykel med minimalt
med dekaler. Rostfria skärmar och
aluminiumkomponenter. Saltis har en cockpit
anpassad till storstadsanvändning med ett smalt
styre för god framkomlighet och tack vare det är
lite lätt bakåtlutat bjuds du på extra komfort på
färden. Stilrent vevparti med enkel klinga fram, 9
växlar bak och hydrauliska skivbromsar ger stora
fart- och bromsresurser samtidigt som underhållet
blir minimalt. Saltis har frampakethållare med nya
klicksystemet AVS integrerat. Köp till korg eller
väska i Spectras Pronto-serie och sätt fast eller
lossa med ett klick.

3679

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 620 mm
Aluminium
Shimano® Acera®
Shimano® Alivio®
Skivbroms
Skivbroms
Shimano/Spectra
Spectra Teres Regular 35-622

Minska motståndet

Ingår

För att minska motståndet eller öka farten så är
hybridcyklarna utrustade med många växlar.
Ramarna på hybridcyklarna är mycket lätta. Många
växlar och lätta ramar är komponenter som
kommer göra din cykeltur betydligt roligare –
oavsett om det är en pendlingstur till jobbet eller
en tur i terrängen på din fritid.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare fr
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 13

MTB
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

MTB Freke Comp 29

Crescent MTB Freke Comp 20-växlad
43cm
48cm
53cm

160-175cm
170-185cm
180-205cm

Svart
Svart
Svart

Storhjulsversionen av Freke är en aluminium-mtb
för många långa mil på grusväg eller stig som i år
är uppdaterad med bland annat lättare och
starkare vevparti. Det är en snabb och stryktålig
mountainbike som delar ram med Lodur, men har
något enklare komponenter. Ramrören är
dubbelreducerade för max styrka och minimal vikt,
och ramens geometri är helt anpassad för de stora
29”-hjulen. Den är vridstyv för effektiv
kraftöverföring och flexibel för att ge komfort, så
att du ska orka köra långa pass i hög fart. TEC hjul
med Schwalbe Rapid Rob-däck bjuder på snabbt
rull med bra fäste. Styre, styrstam och sadelstolpe
i lätt, stryktålig aluminium från TEC ger en bekväm
och ergonomisk sittställning. I kombination med
de 20 växlarna, effektiva hydrauliska skivbromsar
och en dämpad Rock Shox Air framgaffel som
sväljer stigens gupp, rötter och håligheter har du
alltid kontroll och kan fokusera på att trampa hårt
och styra dit du vill. I sadeln på en Freke kan du
komma långt. Hela vägen från Sälen till Mora, om
du tar träningen på allvar.

3738

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
Rock Shox FS 30 Silver RL Solo Air, 100mm
TEC FB Aluminium 700mm
TEC Aluminium
Shimano® Deore
Shimano Deore
Shimano® XT®
Hydralisk Skivbroms Shimano 396
Hydralisk Skivbroms Shimano 396
TEC Aluminium
Schwalbe RAPID ROB K-Guard, 54-622

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 14

MTB
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

MTB Chisel Comp - Dam

Specialized MTB Chisel Comp 29" - 20-växlad - dam
XS
S
M

150-158cm
158-168cm
168-178cm

Mintgrön
Mintgrön
Mintgrön

Helt ny lineup med Cross Country cyklar för dig
som vill åka cykel riktigt fort. Aluminium ska aldrig
underskattas, absolut inte när det nu är helt nytt,
lätt och med modern geometri som bjuder till
snabb acceleration och effektiv klättring.

3639

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
RockShox Judy 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle
Specialized Mini-rise alu, 10mm rise, 720mm
Specialized alu, 3D forged, 4-bolt, 6-degree
Shimano Deore
Shimano Deore down swing, 2x10
Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
Shimano MT500 Deore
Shimano MT500 Deore
Specialized Alloy 29, 25mm internal width
Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3" / 2.1"

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 15

MTB
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

MTB Chisel Comp - Herr

Specialized MTB Chisel Comp 29" - 20-växlad - herr
S
M
L
XL

158-168cm
168-178cm
178-188cm
188-196cm

Svart
Svart
Svart
Svart

Helt ny lineup med Cross Country cyklar för dig
som vill åka cykel riktigt fort. Aluminium ska aldrig
underskattas, absolut inte när det nu är helt nytt,
lätt och med modern geometri som bjuder till
snabb acceleration och effektiv klättring.

3635

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
RockShox Judy 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle
Specialized Mini-rise alu, 10mm rise, 720mm
Specialized alu, 3D forged, 4-bolt, 6-degree
Shimano Deore
Shimano Deore down swing, 2x10
Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
Shimano MT500 Deore
Shimano MT500 Deore
Specialized Alloy 29, 25mm internal width
Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3" / 2.1"

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 16

MTB
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

MTB Nitron 9.4 - Turkos

Bianchi MTB Nitron 9.4 29" - 12-växlad
38cm
43cm
48cm
53cm

150-164cm
163-179cm
178-186cm
185-195cm

Turkos
Turkos
Turkos
Turkos

Vill du bli ägare till ett italienskt fartvidunder med
distinkt racekänsla och en vass kolfiberram så har
du hittat rätt! Den kompetenta hardtailen Bianchi
Nitron 9.4 är ett avancerat redskap med
kraftöverföring i toppklass, perfekt för dig som
hatar kompromisser och helt enkelt bara nöjer dig
med det bästa!
Grunden utgörs av ett chassi i kvalitativ kolfiber
med imponerande vridstyvhet vilket kombinerat
med en aggressiv ramgeometri ger pålitlig
stabilitet även i riktigt höga hastigheter. Framtill
sitter en vass luftgaffel från RockShox (Judy Gold
RL 29" Solo Air) med 100 mm slaglängd.

Kortfakta

Utöver dämpning i toppklass och en erkänt fin
kolfiberram så får du en driftsäker drivlina med
singelklinga och 12 växlar (NX Eagle) från SRAM.
Italiensk design på högsta nivå utesluter såklart
mediokra dussingrejor, och hjärtat i skapelsen är
ett effektivt vevparti med modern singelklinga
(32T) som kombineras med en kassett på 11-50T,
vilket ger en utväxling med imponerande bredd
och där fokus ligger på hög fart.

Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Allt rullar på ett par snabba 29-tummare. Eftersom
cykeln älskar hög fart har den begåvats med
kraftfulla hydrauliska skivbromsar vilket både
sänker underhållsbehovet och ser till att du har
maximal bromsverkan oavsett om det är lerigt,
regnigt eller slaskigt i dit favoritspår.
Det här är en ren XC-raket med brutal respons och
ruskig acceleration som ger dig möjligheten att
alltid välja den mest aggressiva linjen ute i språret.
Imponerande kraftöverföring, grym kontroll och
låg vikt och som alltid levererar sylvass
racingprestanda, oavsett om det är träning eller
tävling som är ditt primära mål.

3800

Kolfiber
RockShox Judy Gold RL 29" Solo Air 100mm
Tec Obvius flat DB Alloy 6061-T6
Tec Obvius 3D forged alloy 6061
SRAM NX EAGLE 1x12sp
SRAM NX Eagle 12sp
Shimano BR-MT200
Shimano BR-MT200
WTB KOM i23 29"
Kenda Honey BadgerXC Pro 29x2.20

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 17

MTB
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

MTB Nitron 9.4 - Röd

Bianchi MTB Nitron 9.4 29" - 12-växlad
38cm
43cm
48cm
53cm

150-164cm
163-179cm
178-186cm
185-195cm

Röd
Röd
Röd
Röd

Vill du bli ägare till ett italienskt fartvidunder med
distinkt racekänsla och en vass kolfiberram så har
du hittat rätt! Den kompetenta hardtailen Bianchi
Nitron 9.4 är ett avancerat redskap med
kraftöverföring i toppklass, perfekt för dig som
hatar kompromisser och helt enkelt bara nöjer dig
med det bästa!
Grunden utgörs av ett chassi i kvalitativ kolfiber
med imponerande vridstyvhet vilket kombinerat
med en aggressiv ramgeometri ger pålitlig
stabilitet även i riktigt höga hastigheter. Framtill
sitter en vass luftgaffel från RockShox (Judy Gold
RL 29" Solo Air) med 100 mm slaglängd.

Kortfakta

Utöver dämpning i toppklass och en erkänt fin
kolfiberram så får du en driftsäker drivlina med
singelklinga och 12 växlar (NX Eagle) från SRAM.
Italiensk design på högsta nivå utesluter såklart
mediokra dussingrejor, och hjärtat i skapelsen är
ett effektivt vevparti med modern singelklinga
(32T) som kombineras med en kassett på 11-50T,
vilket ger en utväxling med imponerande bredd
och där fokus ligger på hög fart.

Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Allt rullar på ett par snabba 29-tummare. Eftersom
cykeln älskar hög fart har den begåvats med
kraftfulla hydrauliska skivbromsar vilket både
sänker underhållsbehovet och ser till att du har
maximal bromsverkan oavsett om det är lerigt,
regnigt eller slaskigt i dit favoritspår.
Det här är en ren XC-raket med brutal respons och
ruskig acceleration som ger dig möjligheten att
alltid välja den mest aggressiva linjen ute i språret.
Imponerande kraftöverföring, grym kontroll och
låg vikt och som alltid levererar sylvass
racingprestanda, oavsett om det är träning eller
tävling som är ditt primära mål.

3804

Kolfiber
RockShox Judy Gold RL 29" Solo Air 100mm
Tec Obvius flat DB Alloy 6061-T6
Tec Obvius 3D forged alloy 6061
SRAM NX EAGLE 1x12sp
SRAM NX Eagle 12sp
Shimano BR-MT200
Shimano BR-MT200
WTB KOM i23 29"
Kenda Honey BadgerXC Pro 29x2.20

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 18

MTB
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

MTB Avenger HT

Bianchi E-MTB Avenger HT 27,5"+ - 10-växlad
38cm
43cm
48cm
53cm

150-164cm
163-179cm
178-186cm
185-195cm

Grå
Grå
Grå
Grå

Med Bianchi Avenger 27.5+ HT upplever du
cykelglädjen och kommer snabbt att hitta nya
favoritstigar och inga backar som är för jobbiga.
Med det smarta och starka motorsystemet från
Bosch väljer du enkelt på displayen vilken assistans
du vill ha. Displayen ger dig information om fart,
distans batterinivå och effektläge. De bredare 27+
däcken och framdämparen ger dig skön komfort,
bra grepp och kontroll i branta backar och snäva
kurvor.
Hydrauliska skivbromsar från Shimano garanterar
att cykeln stannar när du vill.
Bianchi Avenger 27.5+ HT är byggd för dig och dina
drömmar…

3657

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
RockShox Recon Silver RL 27,5+ Solo Air 120mm w/OneLoc
Tec Obvius DB Alloy 6061-T6 flat top, width 700mm
Tec Obvius 3D forged alloy 6061
Shimano Deore SL-M610-I 10sp, I-Spec
Shimano Deore XT RD-M786 SGS 10sp
Shimano Deore BR-M615, 203mm
Shimano Deore BR-M615, 180mm
Wtb Scraper i40
Kenda Havoc Pro 27,5x2.8
500Wh Li-ion Power-Pack

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 19

MTB
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

MTB Ascent

Bianchi E-MTB Ascent 27,5"+ - 11-växlad
38cm
43cm
48cm
53cm

150-164cm
163-179cm
178-186cm
185-195cm

Svart
Svart
Svart
Svart

Med Bianchi Ascent27.5+ HT finns det inga stigar
som är för långa, inga backar som är för jobbiga,
eller kompisar som är för starka. Det är bara ren
cykelglädje och den här cykeln kan ta dig ut på
äventyr som du tidigare bara kunnat drömma om.
Det erkänt smarta och starka motorsystemet från
Yamaha ger dig gott om extra kraft och via en
knapptryckning på displayen bestämmer du själv
hur mycket assistans du behöver. Displayen som
sitter på styret ger dig även information om fart,
distans, batterinivå och effektläge. Dom lite
bredare däcken och den dämpade framgaffeln ger
skön komfort över stock och sten när dom
absorberar stötarna från underlaget. I branta
backar och snäva kurvor finns det gott om grepp
vilket ger perfekt kontroll i alla lägen. Rejäla
hydrauliska skivbromsar från Shimano garanterar
att cykeln stannar när du vill, även i dom brantaste
nedförsbackarna och i det värsta vädret. Detta är
en cykel med toppkomponenter som är redo att
tillsammans med dig utforska nya vägar och stigar
som tidigare kändes för avlägsna.

3776

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
RockShox Reba RL 27,5+ Solo Air Fast Black 120mm
Tec Obvius DB Alloy 6061-T6 flat top, width 700mm
Tec Obvius 3D forged alloy 6061
Shimano SLX SL-M7000-11
Shimano XT RD-M8000-GS Shadow + Design
Shimano BR-M447, 180mm
Shimano BR-M447, 160mm
Wtb Scraper i40
Kenda Havoc Pro 27,5x2.8
500Wh Li-ion Power-Pack

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 20

Racercykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Racercykel Via Nirone 7 AL 105 - Svart
Bianchi Racercykel Via Nirone 7 AL 105 22-växlad
50cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm

160-168cm
166-175cm
173-180cm
179-185cm
184-192cm
190-195cm

Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart

En perfekt racercykel för dig som vill börja cykla
landsväg. Bra till träning eller pendling om du vill
ha en riktigt snabb och lättrullad cykel. Bianchi Via
Nirone 7 är konstruerad med en hydro- formad
ram med bra egenskaper och prestanda såsom bra
vridstyvhet, låg vikt och bra komfort. Med en
framgaffel i Carbon för ökad vibrationsdämpning.

3785

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Aluminium
Bianchi Alu
Reparto Corse Compact Flat Top Alloy 6061
Reparto Corse aluminium
Shimano 105 ST-5800 2x11sp
Shimano 105 FD-5801-L
Shimano 105 RD-5800-L GS
Shimano BR-R561-L
Shimano BR-R561-L
Vittoria Zaffiro 25-622, 700x25

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 21

Racercykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Racercykel Intrepedia 105 11sp - Turkos
Bianchi Racercykel Intrepedia 105 11sp 22-växlad
48cm
51cm
54cm
57cm

153-164cm
163-170cm
169-179cm
178-185cm

Turkos/svart
Turkos/svart
Turkos/svart
Turkos/svart

Bianchi Intrepida är en racercykel för dig som
väljer cykel med både hjärna och hjärta. Bianchi
tillverkar högkvalitativa fullblods racers och
Intrepida är inget undantag! Detta är en ruskigt
snabb endurance racer som du aldrig kommer vilja
släppa ifrån dig, promenader är snart ett minne
blott! Ramen är tillverkad i kolfiber, den är styv
och erbjuder bästa möjliga komfort. Intrepida är
utrustad med högkvalitativa komponenter och du
kommer älska varje detalj. Hjulsetet är
handplockat från Shimano och har utmärkta
rullegenskaper. Växelgruppen är Shimano 105
2x11, du har helt enkelt en växel för varje situation
som utmanar dig längs dina motionsrundor.
Intrepida kommer vara din ständiga följeslagare i
en lång tid framöver!

3728

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Kolfiber
Bianchi Full Carbon
Reparto Corse Compact Flat Top Alloy 6061
Reparto Corse aluminium
Shimano 105 ST-5800 2x11sp
Shimano 105 FD-5801-L
Shimano 105 RD-5800-L GS
Shimano BR-R561-L
Shimano BR-R561-L
Shimano WH-RS010-CL
Vittoria Zaffiro Pro Slick 700x25

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 22

Racercykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Racercykel Intrepedia 105 11sp - Svart
Bianchi Racercykel Intrepedia 105 11sp 22-växlad
48cm
51cm
54cm
57cm

153-164cm
163-170cm
169-179cm
178-185cm

Svart/turkos
Svart/turkos
Svart/turkos
Svart/turkos

Bianchi Intrepida är en racercykel för dig som
väljer cykel med både hjärna och hjärta. Bianchi
tillverkar högkvalitativa fullblods racers och
Intrepida är inget undantag! Detta är en ruskigt
snabb endurance racer som du aldrig kommer vilja
släppa ifrån dig, promenader är snart ett minne
blott! Ramen är tillverkad i kolfiber, den är styv
och erbjuder bästa möjliga komfort. Intrepida är
utrustad med högkvalitativa komponenter och du
kommer älska varje detalj. Hjulsetet är
handplockat från Shimano och har utmärkta
rullegenskaper. Växelgruppen är Shimano 105
2x11, du har helt enkelt en växel för varje situation
som utmanar dig längs dina motionsrundor.
Intrepida kommer vara din ständiga följeslagare i
en lång tid framöver!

3733

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Kolfiber
Bianchi Full Carbon
Reparto Corse Compact Flat Top Alloy 6061
Reparto Corse aluminium
Shimano 105 ST-5800 2x11sp
Shimano 105 FD-5801-L
Shimano 105 RD-5800-L GS
Shimano BR-R561-L
Shimano BR-R561-L
Shimano WH-RS010-CL
Vittoria Zaffiro Pro Slick 700x25

Ingår
godkänt lås
belysning
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 23

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel E-Karin

Monark Elcykel E-Karin 3-växlad - dam
51cm

160-185cm

Svart

Nu finns Monarks storsäljare Karin också som
elcykel, utrustad med vårt EGOING system. En tyst
och effektiv 250 w motor med fem effektlägen gör
dig stark mot vinden och tar dig lätt uppför. Ett 8,8
Ah batteri sitter snyggt integrerat i pakethållaren
som har försetts med klicksystemet AVS, där
korgar och väskor enkelt kan klickas av och på.
E-Karin har 3 växlar, aluminiumram och
kvalitetskomponenter som är utvalda för att skapa
en elcykel med högsta kvalité och prestanda.
Framtill sitter en fast monterad korg. Finns i matt
svart med svarta däck/sadel/handtag eller matt
silver med bruna däck/sadel/handtag.

3792

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
Stål
Aluminium 610 mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 3 Vridreglage
V-broms Spectra
Navbroms
Shimano/Spectra
Spectra Pergo Duramax Reflex X3 40-622
Egoing 8,8Ah

Kort om elcykel

Ingår

En elcykel ger dig extra kraft när du behöver det,
eller hela tiden om du vill det. Maxhastigheten är
25 km/h. Det går att cykla fortare, men då
frikopplas motorn och dina ben får stå för farten.
När du cyklar väljer du önskat effektläge, resten
sköts helt automatiskt av systemet. Kraften
anpassas efter hur mycket du trampar. Du kan
också få hjälp när du leder cykeln, till exempel
uppför en backe. Citycyklarna är alla utrustade
med vårt egenutvecklade och konstant förfinade
E-going-system, med motorn i framhjulet.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 24

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Ellinor

Monark Elcykel Ellinor 7-växlad - dam
160-185cm

Blå

Elcykeln som skapar ”habegär” hos den
designmedvetne. I sadeln på Ellinor tar du dig fram
med stil. Designen på denna elcykel är klassisk
med influenser från dansk och holländsk
cykeltradition. Ramen är inte bara fin att se på,
den ger dig en sittställning med bra koll på trafiken
och du sitter skönt i den mjuka komfortsadeln med
retrolook. Framtill har denna elcykel en
pakethållare som ger cykeln både karaktär och
praktisk funktion då du enkelt kan klicka på och ta
av korgar och väskor. Ramens matta blå lack än
nästan sammetslik i sin finish och matchas med
guldfärgade ekrar och dekor. Med 250 w elmotor i
framhjulet tar du dig fram snabbt utan större
ansträngning, både mellan stadstrafikens rödljus
och på lugna cykelbanor. Trots den moderna
teknologin är Ellinor enkel att manövrera. Välj
effektläge och trampa, så sköter det intelligenta
systemet resten. På styret finns en LED-display där
du ser effektläge och batteriets laddnivå. Ett 8,8
Ah batteri sitter integrerat i bakpakethållaren.
Denna cykel kommer med skärmar, stöd, lås
belysning, sju växlar, handbroms och fotbroms.

3698

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 600mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 7 Vridreglage
Shimano® Nexus® 7 Navväxlad
V-broms Spectra
Navbroms/fotbroms
Shimano/Spectra
Spectra Pergo Duramax Reflex X3 40-622
8,8Ah

Kort om elcykel

Ingår

En elcykel ger dig extra kraft när du behöver det,
eller hela tiden om du vill det. Maxhastigheten är
25 km/h. Det går att cykla fortare, men då
frikopplas motorn och dina ben får stå för farten.
När du cyklar väljer du önskat effektläge, resten
sköts helt automatiskt av systemet. Kraften
anpassas efter hur mycket du trampar. Du kan
också få hjälp när du leder cykeln, till exempel
uppför en backe. Citycyklarna är alla utrustade
med vårt egenutvecklade och konstant förfinade
E-going-system, med motorn i framhjulet.

godkänt lås
låsvajer
godkänd hjälm
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
pakethållare fr
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 25

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Ellert

Monark Elcykel Ellert 7-växlad - herr
170-195cm

Blå

Ellert är en elcykel som är lika skön att se på som
att cykla på. Arvet från klassiska Monarkmodeller
är tydligt, men vårt svenska designteam har
hämtat influenser från danska och holländska
herrcyklar, vilket bland annat syns i de dubbla övre
ramrören och den stadiga pakethållaren framtill.
Att cykla på Ellert är enkelt och bekvämt tack vare
den välstoppade sadeln, det rejäla styret med
komforthandtag och den kraftfulla elmotorn som
hjälper till att få upp och hålla farten. EGOINGsystemet sköter allt och navigeras från styret. Välj
effektläge och trampa, så får du helt automatiskt
den extra kraft du behöver av framhjulets motor.
En tydlig LED-display på styret visar effektläge och
hur mycket laddning batteriet har. Batteriet är på
8,8 Ah och sitter integrerat i pakethållaren bak.
Ellert har sju växlar, fotbroms, handbroms,
pakethållare både bak och fram, skärmar, stöd, lås
och belysning.

3699

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 600mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 7 Vridreglage
Shimano® Nexus® 7 Navväxlad
V-broms Spectra
Navbroms/fotbroms
Shimano/Spectra
Spectra Pergo Duramax Reflex X3 40-622
8,8Ah

Kort om elcykel

Ingår

En elcykel ger dig extra kraft när du behöver det,
eller hela tiden om du vill det. Maxhastigheten är
25 km/h. Det går att cykla fortare, men då
frikopplas motorn och dina ben får stå för farten.
När du cyklar väljer du önskat effektläge, resten
sköts helt automatiskt av systemet. Kraften
anpassas efter hur mycket du trampar. Du kan
också få hjälp när du leder cykeln, till exempel
uppför en backe. Citycyklarna är alla utrustade
med vårt egenutvecklade och konstant förfinade
E-going-system, med motorn i framhjulet.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
pakethållare fr
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 26

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Elina

Crescent Elcykel Elina 7-växlad - dam
47cm
51cm
55cm
51cm
51cm

150-165cm
160-185cm
175-190cm
160-185cm
160-185cm

Svart
Svart
Svart
Lila
Blå

Att cykla på Elina är en smått magisk upplevelse.
Backar känns som raksträckor och tung last känns
inte alls. Men det är inget hokus pokus inblandat,
bara en rejäl dos finurlig ingenjörskonst. Elina är
en elcykel och tack vare elmotorn, batteriet och
vårt egenutvecklade EGOING-system kan du
trampa på utan större ansträngning. Du styr själv
vilken hjälp du vill ha av motorn: vilket av de fem
effektlägena du önskar och om du vill att motorn
ska skjuta på när du leder cykeln. Allt sköts från
styret och det är inte märkvärdigare än att välja en
annan växel när motståndet ändras. En inbyggd
display på styret visar valt effektläge, hastighet,
hur mycket laddning som finns kvar i batteriet och
hur långt den kraften kan ta dig. Allt är snyggt
inbyggt i en 7-växlad damcykel av modernt snitt,
med lågt insteg, fotbroms bak och rullbroms fram.
Batteriet på 11 Ah sitter i pakethållaren, som i sin
tur är en integrerad del av aluminiumramen. Det
är enkelt att lossa och ta in för laddning. Cykelkorg
i aluminium ingår, precis som stöd, godkänt lås och
belysning.

3759

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 620mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 7 Vridreglage
Shimano® Nexus® 7 Navväxlad
Rullbroms
Navbroms/fotbroms
Shimano/Spectra
Spectra Pergo Regular 40-622
E-going 11Ah

Kort om elcykel

Ingår

En elcykel ger dig extra kraft när du behöver det,
eller hela tiden om du vill det. Maxhastigheten är
25 km/h. Det går att cykla fortare, men då
frikopplas motorn och dina ben får stå för farten.
När du cyklar väljer du önskat effektläge, resten
sköts helt automatiskt av systemet. Kraften
anpassas efter hur mycket du trampar. Du kan
också få hjälp när du leder cykeln, till exempel
uppför en backe. Citycyklarna är alla utrustade
med vårt egenutvecklade och konstant förfinade
E-going-system, med motorn i framhjulet.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 27

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Elwin

Crescent Elcykel Elwin 7-växlad - herr
51cm
55cm
59cm

165-180cm
175-190cm
185-200cm

Svart
Svart
Svart

Var det så mycket bättre förr, egentligen?
Backarna var brantare, motvinden blåste hårdare
och det var nästan omöjligt att komma till jobbet
utan svettfläckar på skjortan. Cyklarna var
visserligen snygga på ett klassiskt sätt, men det är
den här också.
På en elcykel som Elwin sitter du lika vackert som
farfar gjorde och kan samtidigt njuta av den
moderna teknikens fördelar. Tack vare elmotorn
och vårt egenutvecklade E-goingsystem trampar
du på utan större ansträngning, oavsett lutning
och vindriktning. Du styr enkelt vilken effekt du
önskar, om du vill ha mjuk eller normal start och
om du vill att motorn ska skjuta på när du leder
cykeln. Allt sköts från styret och det är inte svårare
än att växla. En inbyggd display visar valt
effektläge, hastighet, hur mycket laddning
batteriet har och hur långt det kan ta dig. Allt är
snyggt inbyggt i en 7-växlad herrcykel med tidlösa
linjer, moderna bromsar, rejäla plåtskärmar, stöd,
lås och belysning. Batteriet på på 11 Ah sitter
enkelt åtkomligt i den kraftiga pakethållaren, som
är en integrerad del av aluminiumramen. Att ladda
det fullt tar inte mer än 6 timmar.

3754

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 630mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 7 Vridreglage
Shimano® Nexus® 7 Navväxlad
Rullbroms
Navbroms/fotbroms
Shimano/Spectra
Spectra Pergo Duramax Reflex X3 40-622
E-going 11Ah

Kort om elcykel

Ingår

En elcykel ger dig extra kraft när du behöver det,
eller hela tiden om du vill det. Maxhastigheten är
25 km/h. Det går att cykla fortare, men då
frikopplas motorn och dina ben får stå för farten.
När du cyklar väljer du önskat effektläge, resten
sköts helt automatiskt av systemet. Kraften
anpassas efter hur mycket du trampar. Du kan
också få hjälp när du leder cykeln, till exempel
uppför en backe. Citycyklarna är alla utrustade
med vårt egenutvecklade och konstant förfinade
E-going-system, med motorn i framhjulet.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 28

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Elora

Crescent Elcykel Elora 7-växlad - dam
51cm

160-185cm

Grå

En av de största fördelarna med elcykel märker du
i stadstrafik. Att hela tiden behöva stanna vid
rödljus och sänka hastigheten vid övergångsställen
stör dig inte eftersom det är så lätt att få upp
farten igen. Elora är utvecklad för dig som cyklar i
den typen av miljöer. Den har en stark
aluminiumram med lågt insteg som gör det enkelt
att kliva av och på.
Motorn, och systemet som styr den, är Crescents
egenutvecklade E-going. Den ger dig precis så
mycket hjälp du behöver vid start, uppför backar, i
motvind eller när du promenerar bredvid. Allt styrs
av sensorer som känner av hur hårt du trampar
och skickar den informationen vidare till motorn.
Det finns 5 effektlägen. Med en knapptryckning
talar du om vilket av dem du vill använda och det
är lika enkelt som att välja vilken av de 7 växlarna
du vill ska ligga i.
Displayen ger dig full koll på läget. Den visar vald
effekt, hastighet, batteriets laddnivå och hur långt
den kraften kan ta dig. Batteriet är enkelt att ta
loss från fästet i pakethållaren och att ladda det
tar bara 6 timmar. Elora är redo för en tur på stan
så fort du är det.

3758

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
High-Tensile stål
Aluminium 620mm
Aluminium
Shimano® Nexus® 7 Vridreglage
Navväxlad
Rullbroms
Navbroms/fotbroms
Shimano/Spectra
Spectra Pergo Regular 40-622
E-going 11Ah

Kort om elcykel

Ingår

En elcykel ger dig extra kraft när du behöver det,
eller hela tiden om du vill det. Maxhastigheten är
25 km/h. Det går att cykla fortare, men då
frikopplas motorn och dina ben får stå för farten.
När du cyklar väljer du önskat effektläge, resten
sköts helt automatiskt av systemet. Kraften
anpassas efter hur mycket du trampar. Du kan
också få hjälp när du leder cykeln, till exempel
uppför en backe. Citycyklarna är alla utrustade
med vårt egenutvecklade och konstant förfinade
E-going-system, med motorn i framhjulet.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 29

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Elda

Crescent Elcykel Elda 10-växlad - dam
47cm
51cm

150-165cm
160-180cm

Vit
Vit

Om du tillhör dem som spenderar alldeles för
mycket tid på bussen eller i bilköer kan Elda vara
ett tidsbesparande alternativ. På en elcykel slipper
du inte bara trängas med andra människor eller
bilar, du kan också hitta effektivare vägar till
jobbet. Elda är väldigt lik en vanlig hybridcykel
med dämpad framgaffel. Stötdämpningen gör att
den fungerar bra på dåligt underhållna cykelbanor,
i stan och på grusvägar. Förutom att du orkar cykla
mycket längre och slipper svettas, så känns det
som att cykla på en vanlig cykel när du kliver upp
på sadeln.
Motorn sitter mellan dina fötter vilket ger låg
tyngdpunkt och bra balans, och både den och
styrsystemet är vårt egenutvecklade E-going.
Effekten kommer utan att du behöver göra något
annat än att trampa. Allt styrs av sensorer som
känner av ditt pedaltryck och automatiskt
anpassar kraften därefter. Vill att motorn ska
skjuta på mer eller mindre är det enkelt reglerat
med en knapp på styret.
En stor och tydlig LCD-display visar effektläge,
hastighet, batteriets laddnivå och hur långt den
kraften kan ta dig. Laddtiden är 6 timmar och
batteriet, som sitter i en skålning på undersidan
ramröret, räcker till upp till 75 km cykling. Förutom
konstant medvind är Elda utrustad med det mesta
en pendlare kan tänkas behöva: 10 växlar från
Shimano, skärmar, lås och stöd. Ett snabbare och
smidigare sätt att ta dig fram får du leta länge
efter.

3781

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
SunTour NEX-MLO
TEC Obvius Aluminium (27,2mm)
TEC Obvius Aluminium
Shimano® Deore®
Shimano® Deore®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 365®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 365®
TEC/TEC SSP 375
Spectra Unda, Duramax, 700x35C
E-going 11Ah

Ingår
godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 30

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Elder

Crescent Elcykel Elder 10-växlad - herr
51cm
55cm
59cm

165-180cm
175-190cm
185-200cm

Svart
Svart
Svart

Är du trött på bilköer, trängseln i tunnelbanan eller
väntan i en busskur någonstans? Funderar du på
att börja cykla men tycker att det är svettigt eller
för långt? Då kan en elcykel vara ett bra alternativ
för dig. Elder har en ram av aluminium och
geometrin är sportigt avslappnad. Du sitter lika
bekvämt som på en vanlig hybridcykel och tack
vare den dämpade framgaffeln fungerar cykeln bra
även på sämre vägar, grus eller kullersten.
För en extra skön körupplevelse sitter motorn
centralt i vevpartiet och både den och systemet
som styr den är vårt egenutvecklade E-going.
Effekten kommer helt automatiskt utan att du
behöver göra något annat än att trampa.
Pedaltrycket mäts av sensorer och motorn svarar
med en kraft som motsvarar din insats. Vill ha mer
eller mindre hjälp så är det bara att trycka på en
knapp så ändras effektuttaget.
En stor och tydlig LCD-display som sitter centralt
monterad på styret visar effektläge, hastighet,
batteriets laddnivå och hur långt den kraften kan
ta dig. Batteriet sitter snyggt integrerat i en
skålning på undersidan ramröret. Laddtiden är 6
timmar och ett fulladdat batteri räcker upp till 75
km. Elder är standardutrustad med 10 växlar från
Shimano, skärmar, lås och stöd.

3741

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
SunTour NEX-MLO
TEC Obvius Aluminium (27,2mm)
TEC Obvius Aluminium
Shimano® Deore®
Shimano® Deore®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 365®
Hydraulisk skivbroms. Shimano 365®
TEC/TEC SSP 375
Spectra Unda, Duramax, 700x35C
E-going 11Ah

Kort om elcykel

Ingår

En elcykel ger dig extra kraft när du behöver det,
eller hela tiden om du vill det. Maxhastigheten är
25 km/h. Det går att cykla fortare, men då
frikopplas motorn och dina ben får stå för farten.
När du cyklar väljer du önskat effektläge, resten
sköts helt automatiskt av systemet. Kraften
anpassas efter hur mycket du trampar. Du kan
också få hjälp när du leder cykeln, till exempel
uppför en backe.

godkänt lås
belysning
cykelstöd
stänkskärmar
pakethållare
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 31

Trehjuling
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Trehjuling 3313

Monark Trehjuling 3313 3-växlad
48cm

Blå

En trehjuling utrustad med 20" hjul vilket gör att
cykeln blir lättmanövrerad. Ramen har ett lågt
insteg för att enkelt komma av och på cykeln. 3
växlar och levereras belysning och godkänt lås.

3489

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:

Stål
Stål
Stål
Stål
Shimano Nexus 3
Navväxlad
V-broms
Navbroms
Aluminium
Punkteringsskyddade

Ingår
godkänt lås
belysning
stänkskärmar
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 32

Trehjuling
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Trehjuling 3313 EL

Monark Elcykel Trehjuling 3313 EL 3-växlad
48cm

Blå

Det här är en helt ny elassisterad trehjulig cykel
där det sitter en elmotor i framnavet som kan ge
hjälp när man cyklar. Kraften kommer från ett
batteri som sitter i paketkorgen bak. En sensor
känner av när man trampar och lägger då på ett
hjälpande moment om systemet är aktiverat.
Graden av assistans kan ställas på displayen som
sitter på styret där även av och på knappen och
batteriindikator sitter.
Maxfart är spärrad till ca. 16km/h
Display med tre effekt lägen
Räckvidd vid full laddning 30-60km
Ramhöjd: 48 cm
Max brukarvikt: 140 kg
Bredd/ längd: 82/160 cm
Mått sadel-pedal, min: 74 cm
Mått sadel-pedal, max: 96 cm
Instegshöjd: 16,5 cm

3212

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Stål
Stål
Stål
Stål
Shimano Nexus 3
Navväxlad
V-broms
Navbroms
Aluminium, dubbelbottnade fälgar
Punkteringsskyddade
Litium-jon, 9,6Ah

Ingår
godkänt lås
belysning
stänkskärmar
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 33

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Load 2.0

Monark Lastcykel 2-hjul EL
Svart

Monark Load 2.0 är en klassisk 2-hjulig cargocykel,
den bygger på samma idé som vår orginal Monark
Long John, lastutrymmet är lågt placerat fram
vilket ger en låg tyngdpunkt och en mycket bra
balans. Med en stark elmotor från Bafang blir
kraften mycket bra och räcker väl till med fullastad
cykel. 8 växlar från Shimano acera ger en behaglig
utväxling.

3774

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Aluminium
Aluminium
MTB Rakt
Promax 70mm
Shimano Acera
Shimano Acera 8sp
Tektro hydraulisk skivbroms
Tektro hydraulisk skivbroms
Dubbelbottnad
20" fram, 26" bak
Egoing 11Ah

Ingår
godkänt lås
belysning
stänkskärmar
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 34

Elcykel
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka

Elcykel Load 3.0

Monark Lastcykel 3-hjul EL
Svart

Monark Load 3.0 är en stabil 3-hjulig flakcykel med
el-motor i bakhjulet och 8 växlar. De tre 20” tums
hjulen med 3 tums fatbike däck ger en skön och
mycket stabil cykelkänsla. Det stora flaket fram ger
er många möjligheter att forma cykeln till sina
egna behov. Ramen är byggd i Hi tension stål och
mekaniska skivbromsar fram och bak.

3775

Kortfakta
Rammaterial:
Framgaffel:
Styre:
Styrstam:
Växelreglage:
Framväxel:
Bakväxel:
Frambroms:
Bakbroms:
Hjul/fälg:
Däck:
Batteri:

Stål
MTB Rakt
Promax 70mm
Shimano Altus
Shimano Altus 8sp
Tektro Aries mekanisk
Tektro Aries mekanisk
20" alu fälg, dubbelbottnad med skivbroms
Kenda 20" 3,0"
Egoing 11Ah

Ingår
godkänt lås
belysning
stänkskärmar
cykelkorg
hemleverans
kompletterande allriskskydd 3år
garanti 3år
telefonsupport

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

sid: 35

ECOCHANGE
personalförmåner
Vanliga frågor och svar
Vad ingår i avtalet?
Förmånscykelavtalet via din arbetsgivare ger dig mycket mer än bara en cykel,
det ger ett tryggt cykelägande under många år. Under hela hyresperioden ingår,
förutom hyran av din cykel och eventuella tillbehör, också leverans och injustering,
treårig garanti, godkänd cykelhjälm, support och extra lås.
Vidare ingår det dessutom trygghetsförsäkringar i händelse av stöld eller långtidssjukdom. Allt detta är delar som vanligtvis inte går att köpa separat eller få paketerade om du handlar i butik eller på nätet. Läs mer i respektive fråga nedan.
Vem tecknar jag avtalet med?
Avtalet tecknas mellan din arbetsgivare och dig som anställd.
Vad kommer Förmånscykeln att kosta i månaden?
Ditt individuella pris beror huvudsakligen på två saker: ditt val av produkter och
din marginalskatt. Din arbetsgivare gör ett bruttolöneavdrag på din inkomst varje
månad och sedan tillkommer förmånsskatt. Kostnaderna är olika beroende på
vilken skatt du betalar, t.ex. 33% eller 56%.
Om du vill veta vad just ditt paket kommer att kosta, räknar du enklast ut det
genom att välja ”Summera ditt paket” under fliken beställning.
Nettopriset kan variera beroende på om du har jämkning eller ligger precis runt en
skattebrytpunkt, men uträkningen ger en bra indikation på kostnaden per månad.
Vad ska man tjäna för att ha över 33% skatt? Idag ligger brytpunkten på ca 450 000
kr per år. Se skatteverket för mer information.
Om jag vill köpa ut cykeln efter avtalsperiodens slut, vad blir mitt pris?
Kostnaden för att köpa ut din cykel efter tre år är baserat på det då rådande marknadsvärdet för cykeln. I dagsläget kan och får vi inte göra gissningar eller förutspå
vad eventuell kostnad kommer att vara.
Hur gör jag om jag inte vill köpa ut cykeln efter 3 år?
Då lämnar du tillbaka den till Ecochange. Det kostar ingenting förutom om cykeln
skulle vara onormalt skadad (utöver normalt slitage).
När och hur levereras cykeln?
Ditt paket levereras hem till dig, vardagar mellan 7 – 17 på en tidpunkt som du och
speditören kommer överens om. Du blir aviserad med ett förslag en eller ett par
dagar innan leverans.
Om jag vill ha en annan leveransadress eller önskar kvällsleverans? I priset ingår
leverans under ovan nämnda tidsfönster till den adress som angavs vid beställningen. Det går inte att ändra leveransadress i efterhand, så välj rätt från början.
Är cykeln färdigmonterad vid leverans?
Cykeln är grundmonterad vid leverans. Det betyder att lampor, lås, hjul och sadel
m.m. är installerade. För att inte skada cykeln under transport så återstår det att
vrida upp och justera styret, montera pedaler och eventuell cykelkorg. Detta får
du själv sätta fast. Några veckor efter leverans erbjuds du hjälp med injustering –
antingen av Ecochange eller på plats hos servicepartnern.
Ingår det någon garanti?
Ecochange erbjuder en unik 3-års garanti för samtliga produkter och tillval om inget
annat anges. Garantin gäller inte vid onormalt slitage, batterier, förbrukningsvaror
eller eventuella mjukvaror. Läs mer om garanti under din arbetsgivares Allmänna
villkor för hyra av Förmånscykel.
Ingår service?
Ecochange erbjuder garantiservice, det vill säga hjälp vid eventuella fabriksfel.
Vi hjälper även till att kostnadsfritt justera växlarna och kolla igenom din cykel i
samband med att vi kommer till din stad för visning av cyklar. Önskar du en mer
omfattande underhållsservice, så tar du kontakt med en lokal servicepartner och
ersätter denne själv enligt överenskommelse. Hör gärna av dig till vår kundservice
om rekommendation kring val av lokal servicepartner.
Hur hjälper Ecochange till om cykeln skulle bli stulen?
I grunden använder du din hemförsäkring. Vi hjälper till att sköta administrationen
och förse ditt hemförsäkringsbolag med relevanta uppgifter efter att du polisanmält stölden samt kontaktat ditt försäkringsbolag. Därefter ser Ecochange till att du
blir ersatt med en likvärdig eller bättre cykel, även om ditt försäkringsbolag gjort en
åldersavskrivning.

Vilka försäkringar ingår i avtalet?
Under hela hyresperioden har du två trygghetsförsäkringar som medföljer ditt
förmånscykelpaket:
1. Ett kompletterande allriskskydd ingår där Ecochange täcker åldersavdraget
vid stöld. Detta avtal förutsätter att du har en hemförsäkring som gäller cykel.
2. Din arbetsgivare och Ecochange tillhandahåller en långtidssjukskrivningsförsäkring som täcker din månadskostnad om du skulle bli sjukskriven under en
längre tid. Då får du behålla cykeln utan kostnad under sjukskrivningen.
Läs mer om villkoren i din kommuns Allmänna villkor för hyra av förmånscykel.
Hur länge pågår avtalet?
Avtalet för Förmånscykel är bindande och gäller i 36 månader. Undantag är
uppsägning, pensionering eller annan orsak till att din anställning upphör.
Vad händer om min anställning upphör under avtalet?
Då upphör även ditt förmåncykelavtal. Därmed har du dina två val: att antingen
kostnadsfritt lämna tillbaka den till Ecochange eller att köpa ut cykeln till då
rådande marknadsvärde.
Vad händer om jag blir sjukskriven under avtalet?
Då går långtidssjukskrivnings-försäkringen in och finansierar din månadskostnad, så du behöver inte vara orolig för att du inte kommer att ha råd med din
förmånscykel under eventuell sjukskrivning.
Jag planerar att vara föräldraledig/tjänstledig får jag beställa en cykel då?
Ja, du får beställa en cykel. Månadsvisa bruttolöneavdrag kommer att ske så
länge det finns en lön att dra ifrån. Om risk uppstår för att det inte kommer
finnas en lön att dra bruttolöneavdraget ifrån kommer Nacka kommun att dra
ett summerat bruttolöneavdrag för innevarande år på din lön. Om ledigheten
sedan kvarstår efter årsskiftet kommer Nacka kommun att fakturera det summerade beloppet för resterande månader som ledigheten pågår för det året.
När du är åter i tjänst blir det fortsatt månadsvisa bruttolöneavdrag.
Kan ni erbjuda rabatter för enskilda cyklar eller produkter?
Vårt avtal med cykeltillverkaren innebär att vi får en mycket bra pris på varje
enskild cykel eftersom vi beställer stora volymer åt gången. Av samma anledning kan vi inte erbjuda enskilda rabatter då priset från början redan är det lägst
möjliga.
Jag önskar en modell som inte finns med i erbjudandet?
I vårt åtagande ingår att leverera en stor volym cyklar under rätt tid, till ett
attraktivt pris. Vi har tillsammans med din arbetsgivare försökt välja ett utbud
som kommer att passa de flesta. Om de cyklar vi erbjuder inte motsvarar det
du önskar, kan vi tyvärr inte erbjudan någon annan i dagsläget. Däremot tar vi
gärna emot förslag för framtiden, som vi ser över om intresset skulle vara stort.
Kan jag dra av elpremien (25%) via förmånscykel?
Nej det är inte möjligt. Naturvårdsstyrelsen har bestämt att elpremien enbart
gäller privatköp.
Fördelarna med att välja en elcykel via din arbetsgivare är dock flera. Du slipper
krångligheten med att först köpa en cykel, kanske på avbetalning och sedan
claima premien via Naturvårdsverket. Vidare är besparingen via förmånscykel
större än de 25%. En vanlig elcykel ger ca 4 – 5 000 tillbaka på elcykelpremie,
men besparingen via arbetsgivaren är större.
Vidare så ingår det via din arbetsgivare många trygghetsdelar som inte går att
köpa i butik. Längre garanti, månadsbetalning utan att belasta din kredit, trygghetsförsäkringar om du blir långtidssjukskriven (du slipper betala då) eller ingen
dyr avskrivning om din elcykel (eller vanliga cykel) blir stulen. Delar som inte
ingår och kan bli rätt dyrt vid privatköp. Du har också möjligheten att välja två
elcyklar via din arbetsgivare, ifall ni är två i hushållet som vill börja cykla mer.
Har du fler frågor?
Varmt välkommen att kontakta vår kundservice på 011-470 84 35,
kundservice@ecochange.se

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

Priser
Trygg hyra via arbetsgivaren är förmånligt!
(se sista sidan eller www.ecochange.se/nacka)
Godkänd hjälm medföljer varje cykel

Uppgradera din hjälm till “MIPS”

Cykelhjälm - en väldigt bra livsförsäkring när du cyklar. Vi leverarar
hjälmar från en av världens bästa tillverkare av cykelhjälmar - Spectra.

Önskar du en ännu säkrare hjälm så har du möjlighet att ”uppgradera” den
medföljande hjälmen till en hjälm med MIPS-teknik (Multidirectional Impact
Protection System).

Nedan visas bruttolönekostnaden och nettoeffekten för dom olika produkterna.
För att se förmånsbeskattningen och mer information om produkterna, loggar du in på hemsidan.
Cirka nettokost

Citycyklar: hemleverans, montering, lås, vajerlås, hjälm, garanti 3år, support 3år, kompletterande allriskskydd 3år m.m. ingår.
Monark "Emma" Dam - 3-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Monark "Sigvard" Herr - 3-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Monark "Karin" Dam - 3-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Tove" Dam - 7-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Sunnan" Dam - 7-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar

Brutto

33%

50%

118kr 96kr 85kr
118kr 96kr 85kr
143kr 118kr 106kr
182kr 150kr 133kr
209kr 175kr 157kr

Hybridcyklar: hemleverans, montering, lås, vajerlås, hjälm, garanti 3år, support 3år, kompletterande allriskskydd 3år m.m. ingår.
Crescent "Tarfek" Herr - 7-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Holma" Dam - 24-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Kebne" Herr - 24 växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Starren+" Herr - 24-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Åkulla+" Dam - 24-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Monark "Saltis" Herr - 9-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar

182kr
188kr
188kr
186kr
186kr
186kr

152kr
157kr
157kr
152kr
152kr
152kr

136kr
141kr
141kr
135kr
135kr
135kr

223kr
314kr
314kr
438kr
438kr
549kr
593kr

187kr
266kr
266kr
373kr
373kr
486kr
516kr

168kr
241kr
241kr
339kr
339kr
453kr
476kr

MTB: hemleverans, montering, lås, vajerlås, hjälm, garanti 3år, support 3år, kompletterande allriskskydd 3år m.m. ingår.
Crescent "Freke Comp" - 29" - 20-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Specialized "Chiesel Comp" Dam - 29" - 20-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Specialized "Chiesel Comp" Herr - 29" - 20-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Bianchi "Nitron 9.4 29" - 12-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Bianchi "Nitron 9.4 29" - 12-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Bianchi E-MTB Avenger HT 27,5"+ - 10-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Bianchi E-MTB Ascent 27,5"+ - 11-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar

Racercyklar: hemleverans, montering, lås, vajerlås, hjälm, garanti 3år, support 3år, kompletterande allriskskydd 3år m.m. ingår.
Bianchi "Via Nirone 7 AL 105" Unisex - 22-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Bianchi "Intrepedia 105 11sp" Unisex - 22-växlad - kolfiberram - Shimanoväxlar
Bianchi "Intrepedia 105 11sp" Unisex - 22-växlad - kolfiberram - Shimanoväxlar

283kr 236kr 212kr
432kr 373kr 342kr
432kr 373kr 342kr

Elcyklar: hemleverans, montering, lås, vajerlås, hjälm, garanti 3år, support 3år, kompletterande allriskskydd 3år m.m. ingår.
Monark "E-Karin" Dam - 3-växlad - aluminiumram - Shimanoväxlar
Monark "Ellinor" Dam - 7-växlad - 8,8Ah batteri - aluminiumram - Shimanoväxlar
Monark "Ellert" Herr - 7-växlad - 8,8Ah batteri - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Elina" Dam - 7-växlad - 11Ah batteri - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Elwin" Herr - 7-växlad - 11Ah batteri - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Elora" Dam - 7-växlad - 11Ah batteri - mittmotor - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Elda" Dam - 10-växlad - 11Ah batteri - mittmotor - aluminiumram - Shimanoväxlar
Crescent "Elder" Herr - 10-växlad - 11Ah batteri - mittmotor - aluminiumram - Shimanoväxlar

299kr
338kr
338kr
355kr
355kr
464kr
449kr
449kr

264kr
299kr
299kr
310kr
310kr
408kr
389kr
389kr

246kr
279kr
279kr
287kr
287kr
379kr
358kr
358kr

283kr
477kr
611kr
566kr

240kr
427kr
527kr
494kr

218kr
401kr
484kr
456kr

54kr
15kr
10kr

50kr
13kr
9kr

48kr
11kr
9kr

26kr
49kr

22kr
47kr

21kr
46kr

Multihjuling: hemleverans, montering, lås, vajerlås, hjälm, garanti 3år, support 3år, kompletterande allriskskydd 3år m.m. ingår.
Monark Trehjuling "3313" Unisex- 3-växlad
Monark Trehjuling "3313 EL" Unisex - 3-växlad - 9,5Ah batteri
Monark Lastcykel "Load 2.0" - 2-hjuling med frontlastning - aluminiumram - Shimanoväxlar
Monark Lastcykel "Load 3.0" - 3-hjuling med frontlastning - stålram - Shimanoväxlar

Tillval: Garanti enligt tillverkaren. Hemleverans, kompletterande allriskskydd 3år och support 3år ingår.
Spectra ECO Cykelkärra För 2 Barn
AXA Cherto compact kättinglås
"Uppgradera" den medföljande cykelhjälmen till en Spectra "Urbana" MIPS-hjälm.

Tjänster: servicepaket - lämna in till anvisad servicepartner
Två stycken kontroller (årsservice) - klassisk, hybrid och racer. Kostnad för ev. slitagedelar och arbete tillkommer.
Två stycken kontroller (årsservice) - elcykel, MTB och lastcykel. Kostnad för ev. slitagedelar och arbete tillkommer.
Beställningen är bindande. Månadskostnaderna varierar beroende på den enskilde löntagarens marginalskatt.
Vid eventuellt bortfall/otillgänglighet av en produkt förbehåller sig leverantören rätten att välja ut en likvärdig sådan.
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.

ECOCHANGE
personalförmåner

Förmånscykel via Ecochange står för trygghet, enkelhet och det mest
förmånliga sättet att skaffa en ny modern cykel anpassad för just dig.

Hur beställer jag min Förmånscykel?

Tillsammans med din arbetsgivare erbjuder vi dig marknadens kanske
bästa och mest prisvärda cyklar. Och till skillnad mot andra liknande
erbjudanden så är det du själv som bestämmer vad som skall ingå i just
ditt paket.

2. Ta del av den information som finns på hemsidan om
de olika cyklarna och tillbehören.

Vi erbjuder också unika trygghetsförsäkringar, service och support. Din
arbetsgivare gör ett bruttolöneavdrag varje månad direkt från din lön
(kan påverka pension, föräldra- och sjukpenning) och påför ett förmånsvärde för cykeln som du beskattas för. När avtalsperioden är slut kan du
välja att köpa ut eller lämna tillbaka din Förmånscykel.

Spara 20-40% jämfört med köp i butik eller på nätet

Tack vare skattesubvention och vår volymrabatt är Förmånscykel en riktigt
bra affär för dig som ska skaffa en ny cykel. Jämfört med köp i butik eller
på nätet sparar du upp till 40 procent när du väljer en Förmånscykel.

Produkter till bästa kvalitet och pris

1. Gå in på hemsidan (www.ecochange.se/nacka),
logga in med ditt BankID.

3. Läs igenom avtalsvillkoren för Förmånscykel.
Dessa hittar du under “information” - “hyresavtal”.
Skriv gärna ut villkoren och spara.
4. Klicka nu på “beställning” och alla produkterna visas.
Fyll i de produkter som önskas och klicka sedan på
“summera min beställning”. Då visas den cykel och
övriga tillbehör som du valt.
5. Om du är nöjd med ditt val klickar du på “skicka min
beställning”. Om inte, så är det bara att gå in under
“beställning” igen och ändra på beställningen. (punkt 4
och 5).

Vi erbjuder dig några marknadens bästa och mest prisvärda cyklar. Vårt
utbud är noga utvalt för att matcha våra kunders höga krav på prestanda
och kvalitet. Du får en modern och pålitlig utrustning som kommer att ge
dig både nytta och nöje en lång tid framöver!

6. När du får upp meddelandet “Tack för din beställning”
är beställningen genomförd.

Trygghet efter leverans

Om du inte har tillgång till Internet går det lika bra att
skicka in blanketten till oss.

Till varje cykel ingår telefonsupport och försäkringshantering för att
underlätta vid eventuella problem eller frågor.

Garantiservice 3 år

Utrustningen har 3 års garanti om inget annat anges.
Vid uppkommet produktproblem får du vid kontakten med supporten
utförlig information om hanteringen av din utrustning vid produktfel.

Försäkring 3 år

Ett kompletterande allriskskydd ingår och täcker mellanskillnaden vid
olycksfall, stöld. Detta kräver att ni har en gällande hemförsäkring!
Arbetsgivaren har även tecknat en försäkring som undervissa förutsättningar täcker kostnaderna om bruttolöneavdrag inte kan verkställas på
grund av att den anställde blir långvarit sjuk eller vid dödsfall (se avtal).

Jag har inte tillgång till Internet!
LAN Assistans		
Box 1404			
600 44 Norrköping		

Tel: 011 - 470 84 35
E-post: kundservice@ecochange.se

När är sista datum för beställning?
Du kan beställa till och med 2018-09-05.

Leverans ända fram till dörren

Hemleverans är bekvämt och tryggt.
Vi levererar din förmånscykel ända fram till din dörr.

När får jag min cykel?

Utleveranserna påbörjas i slutet av september.

Var hittar jag svar på mina frågor om erbjudandet?

Information finns på: www.ecochange.se/nacka alternativt ringer du kundsupport på telefon 011 - 470 84 35.

Vi kommer att demonstrera ett stort utbud av cyklar vid följande tillfälle:
Parkeringsplatsen utanför Nacka stadshus			

Adressen till hemsidan är:
www.ecochange.se/nacka

27/8

11.00-18.00

Logga in med ditt BankID

För mer information ring vår kundservice på telefon 011 - 470 84 35
Reservation för eventuella tryckfel och ändringar från leverantör.
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Den smarta vägen till en Förmånscykel.

