
SÅDAN FOREGÅR  
UDLÅN AF ELCYKLER 
Sammen kan vi skabe flere elcyklister, 
grønnere og sundere transport.

Cykelkampagnen med udlån af elcykler er en pakkeløsning, 
der indeholder:  

• 5-10 virksomheder går sammen om kampagnen, som 
faciliteres af Gate 21.

• Virksomheden lejer elcykler i tre uger, hvor de leveres 
og afhentes på din virksomhed - og i perioden udlånes 
til medarbejdere. 

• Cyklerne lejes i ’pakker’ af ti styk.

• Cyklerne starter på en ny virksomhed hver måned.

• Låneperioden kickstartes med et sundheds- og  
træningsforedrag for alle medarbejdere på virk- 
somheden. 

• Medarbejdere kan, som tilkøb, få testet deres pedal-
kraft før og efter cykelperioden (FTP-test) - kan være 
medarbejderbetalt.

• Cykeludstilling én dag på hver virksomhed inden låne- 
perioden starter med fremvisning for alle medarbej-
dere og mulighed for at prøve en tur. 

• Den firmabetalte cykelkampagne for ti elcykler med 
foredrag koster cirka 15.000 kroner ex. moms.  
Der indhentes et fælles tilbud.

Der er lavet en guide, som beskriver trin-for-trin, hvordan 
du kan arbejde med kampagnen på din virksomhed.

Hvis en medarbejder cykler fem 
kilometer hver dag i et år, spares 
i gennemsnit én sygedag årligt.
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SKAL DINE MEDARBEJDERE  
TESTE EN ELCYKEL?
Vær med i en fælles virksomheds- 
kampagne for udlån af elcykler -  
og få sundere medarbejdere!

Moving People samler 5-10 virksomheder om en cykel-
kampagne, hvor virksomhederne i en periode på tre uger 
udlåner elcykler til sine medarbejdere som et skattefrit 
personalegode. 

Dét gør vi, fordi vi ved, at cirka halvdelen af de bilister, der 
prøver en elcykel i en periode, fortsætter med at cykle én 
eller flere dage om ugen. Til gavn for klimaet, trængslen og 
sundheden. 

SKAL DIN VIRKSOMHED VÆRE MED?
Eller vil du bare vide mere, så kontakt:

Anna Thormann Boesen
Projektleder Moving People, Gate 21
T: 3145 11 34
M: anna.thormann@gate21.dk

62%  
vil gerne 

cykle mere
 end de gør i dag.
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