Mobil Cykelservice är precis så enkelt som det låter, vi kommer helt enkelt dit cyklarna
finns istället för att cyklarna skall fraktas till oss.
Mobil Cykelservice har blivit populärt bland arbetsgivare, fastighetsbolag och
bostadsrättsföreningar. Under en eller flera dagar kommer vi ut till er med våra mobila
verkstäder för att serva cyklar. Normalt är att ca 10-20% av de som erbjuds tjänsten tar
del av servicen.
Vi förser er med länk till vårt IT-bokningssystem och information som ni sänder ut till de
som skall erbjudas tjänsten. Vi tar upp till 20 bokningar/enhet/eventdag. (Kapaciteten
finns att serva flera hundra cyklar/dag). I priset av en eventad ingår basservice enligt
nedan.
_________________________________________________

• Besiktning och protokoll för alla åtgärder utförda på cykeln
• Enkla justeringar
• Smörjning av kedja
• Kontroll och åtgärd av däckstryck
• Enkel rengöring (ej tvätt)
Utöver ovan utför vi också reparationer och byter slitdelar på cyklarna i
överenskommelse med ägaren som då betalar detta med betalkort på plats.
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Årshjulet - Mobil Cykelservice

Jan- Feb

Vinterdäck & vinterfix

Mars - Maj

Högsäsong (Boka tidigt för att vara säkra på att få plats)

Juni

Bra cykelmånad

Juli-Aug

Bra cykelmånader - semestertider

September

Utmärkt cykelmånad

Oktober

Bra Cykelmånad

November

Beroende på vädret fortfarande bra cykling

December

Vinterdäck & vinterfix

Högsäsongen brukar starta i mitten av mars och hålla i sig i juni.
Ser vi till cyklisterna så är perioden mitten av augusti - slutet av oktober lika
populär då det är enkelt, varmt och skönt att inleda sitt cykelpendlande efter
semestertiderna. Den mest ökande perioden av cykelpendling är under vintern
och med tanke på att vår svenska vinter har speciella förhållanden så ökar behovet
av service för cykelpendlarna under denna period.
___________________________________________________
Kostnad per enhet/dag inklusive 20 platser för Basservice
7500 /dag*
* Pris gäller för Stockholm, övriga Sverige offereras
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