VÅR ERFARENHET - ER TRYGGHET

2015 - Ecochange uppfinner och lanserar förmånscykel
2016 - 100 000 medarbetare har tagit del av förmånen
2017 - Ecochange har tecknat avtal med 20 kommuner och regioner
2018 - Flera kunder har nått mer än 30 % som tecknar sig för en cykel - 26 000 cyklar
2019 - Ecochange har hanterat och administrerat flera avtal som löpt ut efter tre år

Ecochange Förmånscykel – smidigt och beprövat
Förmånscykel är så mycket mer än en leverans av cyklar och tillbehör. Att erbjuda
ett stort antal anställda en populär förmån som attraherar och intresserar, kan
medföra en del administrativ belastning och en ekonomisk risk. Det finns vissa
strategiska och praktiska delar som är viktiga att tänka igenom inför erbjudandet.
Ecochange hjälper er i hela den processen. Med en tydlig och beprövad lösning, helt anpassad för offentlig sektor och > 35 000 levererade förmånscyklar - så kan ni förvänta er
stöd hela vägen. Ni kan fokusera på alla fördelar med ökad cykling, utan överraskningar.
Vi har unik kunskap kring detta, det var vi som uppfann och lanserade konceptet 2015
och som idag är implementerat, driftsatt och används av mer än 50 stora kunder.
Undersökning - vad innebär Förmånscykel och erbjudandet
Det kan vara svårt att veta hur många av de anställda som är intresserade av förmånscykel. Samtidigt kan
dubbelt så många än vad det planerats för, välja att testa på erbjudandet - då måste det finnas cyklar.
Under ett avtal händer mycket efter leverans. Medarbetare blir sjuka, tar ledigt och en del slutar. Då är det
avgörande hur leverantören har organiserat sig och löser administrationen som avlastar er som kund.

Tag gärna kontakt med oss på Ecochange. Vi är klart marknadsledande i Sverige på Förmånscykel
och berättar mer hur vi ser på gällande skatteregler, vad vi lärt oss efter mer än 250 genomförda
kundprojekt och inte minst genom den administrativa förvaltningen och hanteringen av dessa.

Upphandling och avtalstecknande - långsiktigt och ansvarsfullt samarbete
Ecochange delar gärna med oss av vad vår erfarenhet säger att ni bör ha i åtanke för ett lyckat projekt.
Framgången i projektet ligger i förarbetet och erfarenheten. Vi har många referenser som genomfört
flera leveranser, kontakta gärna dem och lyssna på deras erfarenheter och lärdom kring Förmånscykel.
När ni funnit vilken modell ni vill jobba efter och vilken administrativ belastning ni som arbetsgivare vill ta,
sker därefter en upphandling eller ett avtalstecknande. Där sätts grunden för ett mångårigt ramavtal.

Projektstart - hållbart cykelutbud och lansering av erbjudandet
Ecochange hjälper till med allt kring den viktiga projektuppstarten. Våra erfarna projektledare stöttar

och guidar er och era utsedda ansvariga kring allt man behöver tänka på. GDPR (personuppgiftslagen),
kostnadsneutralitet, kommunikation internt och externt, tillstånd för visningar m.m. Allt anligt en väl
beprövad process och med en tidsplan med actionpunkter från start till mål, inför varje omgång och avtal.
Vårt utbud av cyklar är inriktat och anpassat för att passa offentlig sektor och baseras på erfarenhet av 35
000 levererade förmånscyklar. Målet är att alla, oavsett cykelbakgrund, ska hitta en favorit - och använda
den. Ecochange erbjuder Sveriges mest populära och ledande tillverkare, med ett brett utbud bestående
av moderna, praktiska kvalitetscyklar anpassat för vårt klimat, i olika storlekar och färger direkt från fabrik.
Tillsammans med er lanserar vi erbjudandet till medarbetarna via mail och en egen kundunik hemsida.
Vår egen kundserviceorganisation är specialister på fömånsfrågor och svarar på alla tänkbara frågor från
era medabetare under hela beställningsprocessen. Vi svarar inte bara på funderingar kring cyklarna utan
även olika löne- och avtalsfrågor. Vi avlastar er organisation och tar fullt ansvar kring hela projektet.

Efter beställning - godkännande och levereras
Ecochange summerar och presenterar samtliga som önskar beställa en förmånscykel och alla uppgifter
som ni behöver (bruttolöneavdrag, förmånsvärden m.m.) i en fil, samt ett hyresavtal som bygger på dessa.
Efter ni lämnat ert godkännande på vilka som får ta och signerat vårt hyresavtal, så påbörjas leveranserna.
För att klara leveranserna på kort tid, så har Ecochange redan cyklar tillgängliga och bokade för ert projekt,
vi tar ansvar för att så många (eller få) som beviljas beställa en förmånscykel får leverans. Utan risk för er.

Kostnadsneutral hyra - förmånsvärden och bruttolöneavdrag
Ni startar upp och genomför bruttolöneavdrag och redovisar aktuella förmånsväden enligt avtalad
månad i vår gemensamma tidsplan. Hyran betalas till vårt finansbolag samma månad som ni genomför
löneväxlingen så Ecochange lösning är kostnadsneutral och belastar inte balansräkningen.

Service och support - lokalt och hållbart
Ecochange står för hållbarhet och vi är måna om att erbjuda lokal service. Därför tecknar vi alltid
samarbeten med lokala cykelhandlare där det är möjligt. Vid behov av garanti kan medarbetaren vända sig
till dessa och även köpa service, tillbehör m.m. och gynna lokala handeln. Win-win är en hållbar lösning.

Förvalting och administrativ stöttning under hela avtalet - via En part
I samband med att bruttolöneavdragen sätts igång får ni en handhavandeutbildning i vår kostnadsfria
molnlösning, N0ll-admin. Genom den har ni full översyn över alla era avtal och händelser, ända ned på
medarbetar- och ramnummernivå. Ecochange kundservice och projektledare hanterar och stöttar er i
samtliga administrativa ärenden när förändringar och händelser uppstår under ett så långt avtal.

Avtalsslut - kan vara skillnaden mellan succe’ eller utmaning
När hyresperioden tar slut, även under avtalet, övergår ansvaret och därmed risken med cyklarna till oss.
Vi kontaktar medarbetarna som antingen kan välja att köpa ut cykeln till då gällande marknadspris, eller
lämna tillbaka den till oss. Ni tar ingen risk ekonomiskt eller skattemässigt och slipper allt dministration.

“Ecochange brinner för hållbarhet och folkhälsa. Vi är en är en administrativ specialist
som vill hjälpa offentlig sektor att på ett enkelt, förmånligt och smidigt sätt öka
omställningen till ökad cykling - med alla de positiva fördelar det medför.”
- Richard Claesson - Ecochange Personalförmåner
Kontakt vid ytterligare frågor:
Richard Claesson, telefon: 011 - 470 84 14, e-post rc@ecochange.se
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