Mobil

CYKELSERVICE
för arbetsplatsen

Cykelkonsulternas ambition är fler fungerande cyklar på svenska arbetsplatser.
Fler fungerande cyklar innebär fler cyklade kilometer till och från arbetet,
vilket möjliggör bättre hälsa och livskvalité, minskade utsläpp och inte minst
tjänad tid för varje enskild individ och arbetsgivare.
Därför erbjuder vi sedan 2010 vår mobila cykelservicestation med de bästa mekanikerna
vi känner till som har passionen att få cyklar att fungera så bra som möjligt.
Vill du att vi besöker din arbetsplats under 2013?

Läs mer!

ETT FÅTAL PLATSER KVAR UNDER VÅREN 2013
Exempel på kunder som även i år bokat cykelservice är Ericsson, Fabege, Microsoft och SEB

PRODUKTBESKRIVNING
MOBIL CYKELSERVICE

Cykelservice är ett enkelt sätt för kommuner och företag att uppmärksamma
och öka cyklingen bland sina anställda. Vår cykelservicestation servar upp till
20 cyklar/arbetsdag och innehåller minst följande genomgång:
Besiktning inkl protokoll för vad som eventuellt behöver åtgärdas
eller har åtgärdats av mekanikern för att säkerställa cykelns säkerhet och funktion
Justering av växlar och bromsar
Kontroll och åtgärd av däckstryck
Enkel rengöring och smörjning av kedja
Cykelservicestationen har för avsikt att kunna hantera enklare byten av förslitningsdetaljer
där mekanikern tillsammans med ägaren av cykeln kommer överens om detta vid inlämnandet
av cykeln. Samtliga materialkostnader står då ägaren av cykeln för och betalar i anslutning till
utlämnandet av cykeln.

HUR FUNGERAR DET?
Steg 1: Avtalstecknande om antalet dagar och inom vilken tidsperiod.
Steg 2: Vi kontaktar er för att tillsammans planera datum och tidpunkter
för cykelservicen på er arbetsplats.
Steg 3: Vi stöttar upp i att marknadsföra cykelservicen mot er personal på ett sådant sätt
som passar er arbetsplats bäst. Bäst resultat har vi tidigare fått genom mailutskick till personalen
men även intranät och utdelning av inbjudningskort har gett goda resultat.
Steg 4: Personalen anmäler sig via vårt internetbaserade bokningssystem. På vissa arbetsplatser
kan det fungera bättre att göra kollektiva anmälningar vid personalmöten etc. Om så är fallet ser
vi över ett bokningsalternativ som passar specifikt för er. Om det blir fullt på bokade servicedagar
kan personalen anmäla sitt intresse i det fall att fler dagar blir aktuella varvid vi tar kontakt med
er för beslut om och planering över eventuella fler dagar.
Steg 5: Vid dagen för cykelservicen lämnar personalen in sin cykel under morgonen
(normalt mellan 08:00-09:00).
Steg 6: När cykeln är servad och klar skickas ett sms till ägaren varvid denne kan hämta sin cykel.
Steg 7: Vi kontaktar er för uppföljning och feedback på genomfört arbete.

PRIS
6000kr/dag exkl. moms. Innefattar upp till 20 servade cyklar per dag,
projektplanering, stöd i marknadsföring, bokningssystem och uppföljning.
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