>>> VI GJØR DET ENKELT Å KJØPE OG EIE SYKKEL
• Det lønner seg å ha ansatte som sykler til jobb.
Sprekere ansatte har ofte lavere sykefravær,
høyere produktivitet og bedre arbeidsmiljø.

Foto: Ledernett.no

• I tillegg blir arbeidsplassen sett på som mer
attraktiv, og synlig miljøengasjement gir bedre
omdømme.

Verden har et stort: PROBLEM....

VI er stolt av å jobbe med: LØSNINGEN....

Bike Fixx AS
• Etablert i 2017
• Omsetter i 2018 for 12 millioner og har 6
ansatte
• Sykkelbutikk på Lysaker med mobilt
sykkelverksted hos bedrifter, kjøpesenter
mm
• Åpent fra 07.00-17.00

• Datterselskapet Bike Fixx AB åpner mars
2019 i Gøteborg
• Budsjett 2019: 40 millioner (Totalt Norge
og Sverige)
• Shimano og Bosch Servicesenter, også på
elsykler
• Et av landets største sykkelverksted

STIANS SPORT AS
• Etablert 1976
• Norges største og lendene sykkelimportør
• 25 ansatte og omsetter for 250 millioner (inkludert datterselskapet Merida
Sverige AB)
• Sterkt finansiering gjennom DNB og som en Joint Venture med Merida fabrikken
i Taiwan som eier 34% av selskapet (siden 1995). 66% av selskapet eies gjennom
norske MARSTI Holding AS
• Hovedkontor på Lysaker rett utenfor Oslo, 25 ansatte inkludert lager på Skarnes i
Sør Odal kommune.
• Har importert Merida sykler i 30 år siden 1988 og selger ca. 70.000 sykler pr. år
gjennom sportsfaghandel i Norge, Sverige, Finland og Island.

• Importer også sykkeldeler og utstyr både til sykkel og syklist og håndterer et
stort delelager for å kunne bistå med service og reklamasjon for Meridasykler
solgt i Norden.

Både Stians Sport AS og Bike Fixx AS har signert
«Klimaavtale» med Oslo Kommune og er en del av
Oslo Kommunes Næring for klima nettverk

Våre Bike Fixxere er blandt bransjens beste
mekanikere og sykkelfolk, godt utdannet og
erfarne på både el- og «ordinære» sykler
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Bike Fixx «ALL INCLUSIVE»
Et moderne, Smart, tid – og kostnadsbesparende løsning for sykkel som
alternativ til bil for din bedrift sine ansatte, vi gjør dette enkelt for din bedrift!

Bike Fixx AS
• Bike Fixx sin visjon er at det skal være enkelt å kjøpe og eie
en sykkel.

• Bike Fixx kan håndtere sykkelservice både på fysisk lokasjon
samt mobil sykkelservice der kundene er.
•
Vi har omfattende erfaring med leveranse av sykkel pool, og
ikke minst mobil sykkel service hos store bedrifter i Oslo
regionen. F. eks. Equinor, Storebrand, Orkla, DNV-GL, Aker
Solutions og Telenor.
• Mobile serviceløsninger både privat og bedrift,
leasingmuligheter for bedrifter, digitale bookingløsninger og
historikk på kundeforholdet, gjør Bike Fixx til en av Norges
mest innovative og framtidsrettede sykkel- og
servicebedrifter for «enkel sykling».
• Den mobile sykkelservicen utføres av høyt kvalifiserte
sykkelmekanikere, og bookes digitalt av hver enkelt
medarbeider på nettsiden www.bikefixx.no/bedrift

Alle servicer bookes på nett:
www.bikefixx.no

https://www.youtube.com/watch?v=Zalj0iReuNE

Bike Fixx BEDRIFT
• Fast service hver uke eller 14 dag
• Abonnement for ansatte.
• ½ år eller 1/1 år avtale
• Piggdekkbytte dag
• Sesongstart dag

Bike Fixx AS kommer til din bedrift

FINANSAVISEN 16. APRIL 2018
og..hyggelig referanse fra STOREBRAND
Fra: Norløff, Christian S. <Christian.S.Norloff@storebrand.no>
Dato: 13. april 2018 kl. 12:13:27 CEST
Til: Per Christian Grenan-Grimstad <PCGG@stians-sport.no>
Kopi: Kjetil Lindblad <kjetil@bikefixx.no>
Emne: Sykkeldag Strorebrand 12. april
Hei,
Vi takker for en strålende servicedag her hos oss i går! Som oppmann i sykkelgruppen har jeg
bare fått positive tilbakemeldinger.
"Takk for at Storebrand gjør dette for oss ansatte"
"En stor takk til Bikefixx, for en hyggelig gjeng!"
"Sykkeldag på jobben er topp!"
"Bikefixx.no så enkelt!"
Bikefixx.no er med på å legge til rette for å dytte/motivere oss til å gjøre gode valg på lang sikt.
Vi tror at ved å gjøre det enklere å vedlikeholde, vaske sykkelen, garderober og service og
gode innkjøpsordninger vil flere velge å sykle til jobb.
Det er supert for miljøet, helsen og gjør våre medarbeidere sterke og energiske.

Med hilsen
for Storebrand
Christian S. Norløff
Prosessansvarlig
Storebrand Bank ASA
Tlf: 22 31 21 11
e-post: cns@storebrand.no
Vi fyller 250 år!

NYHET!
LEASING ORDNING, BEDRIFT
• Fixx tilbyr leasing på sykler i
samarbeide med Fleicher Finans.
• Leasingleie blir fakturert månedlig til
de respektive leietakerne, med en
løpetid på totalt 36 måneder.
• Den enkelte bedrift har en lønnstrekk
avtale med den enkelte ansatte
• Årlig service er inkludert i prisen

Bike Fixx «All Incusive» sykkelleasing
eksempel BEDRIFT
Kr 27.999,-

Kr 799,*2 = 1598,-

kr 1099,-

Kr 699,-

Sykkelservice med Bike Fixx AS
• Service pr kvartal
• Piggdekkbytte
• Sykkelvask?
• Velg utifra meny, ALT ER
INKLUDERT I PRISEN

KR 899,pr. måned

Noen flere fordeler ved Bike Fixx «ALL
INCLUSIVE» sykkel leasing
• Den ansatte kan velge ny sykkel, fri for feil og
slitasje.
• Den ansatte sparer tid på å gå i sykkelbutikker
for å handle
• Den ansatte sparer tidsbruk og arbeide med
salg av din brukte sykkel for å kjøpe ny.
• Den ansatte slipper å ta opp evt. lån for å
kjøpe sykkel.
• Den ansatte unngår et potensielt stort verditap
på ny sykkel.
• Gjør det mulig å investere i sykkel nr. 2 eller 3
for de som ikke har midler til å kjøpe
ubegrenset med sykler..
• Det er enkelt og sikkert å inngå en ALL
INCLUSIVE sykkel leasing pakke med oss.

Bike Fixx henter gratis ved innlevering av >> 5 stk. sykler i Bærum

Hvorfor skal du legge til rette for sykkel og bli
en sykkelvennlig arbeidsplass?
• Det lønner seg å ha ansatte som går eller
sykler til jobb. Sprekere ansatte har lavere
sykefravær, høyere produktivitet og bedre
arbeidsmiljø.
• I tillegg blir arbeidsplassen sett på som mer
attraktiv, og synlig miljøengasjement gir bedre
omdømme.
• Som arbeidsgiver har du en unik mulighet til å
påvirke dine ansatte til å reise mer
miljøvennlig. Flere kjører bil hvis de har gratis
og lett tilgjengelige parkeringsplasser på
jobben. Bilparkering er kostbart, og legger
beslag på store arealer. Å legge til rette for
sykkelparkering og garderober i stedet, er bra
for både miljø, arbeidstakere – og bunnlinja!

Spørsmål og svar 
• Bedriftsavtale?
• Abonnement?
• Sykkeldag på din bedrift?
• Sykkelhotell
• Leasing av sykler til ansatte?
• Hvordan kommer vi i gang?
• Hvordan kommer du i kontakt med Bike Fixx?

info@bikefixx.no

Kjetil Lindblad
92232825

www.bikefixx.no

Per Christian (PC)
Grenan Grimstad
93013062

Stian Steen-Olsen
98248136

>>> VI GJØR DET ENKELT Å KJØPE OG EIE SYKKEL

