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Työsuhdepyöräily

Työsuhdepyörä henkilöstöetuna
• Työsuhdepyörä on vaivaton ja hyödyllinen tapa motivoida henkilökuntaa sekä parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja
työssäjaksamista
• Työsuhdepyörät ovat kasvattaneet merkittävästi suosiotaan sekä työnantajien että työntekijöiden keskuudessa
• Valtion tarjoama työsuhdepyöräilyn veroetu

1 200 € /vuosi

• Työsuhdepyöräilyn positiivia vaikutuksia ovat muun muassa;
−
Päästöttömyys ja ekologisuus
−
Kansanterveydelliset vaikutukset
−
Vihreiden arvojen edistäminen
−
Työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen
• Sopimus mahdollistaa työntekijöille työsuhdepyörän avaimet käteen periaatteella, mutta ei etukäteen sido yritystä tilaamaan
pyöriä
−
Leasing-sopimuksen tekevä yritys määrittelee raja-arvot pyörien ja tarvikkeiden hinnoille sekä tiedottaa
henkilöstöään edusta, jonka jälkeen työntekijät voivat itse asioida valituissa toimipisteissämme
−
Sopimus sisältää määräaikaishuollot varaosineen. Näin varmistamme pyörien huolettoman ja turvallisen
ajokunnon

Voit lukea lisää työmatkaliikunnan hyödyistä osoitteissa www.motiva.fi; www.ukk.fi; www.liikufiksusti.fi
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Työsuhdepyöräilyn hyödyt
työntekijälle
• Työntekijällä jatkuvasti käytössä uusi huollettu ja laadukas pyörä, niin
työmatkoilla kuin vapaa-ajalla
−
Helppo ja terveellinen liikuntamuoto
−
Kasvattaa fyysistä kuntoa ja vähentää stressiä
−
Tukee työssäjaksamista, ennaltaehkäisten työkyvyttömyyttä
• Ekologinen ja autoa edullisempi vaihtoehto
−
Pyöräily on melutonta ja saasteetonta
• Riippumaton ruuhkista ja julkisen liikenteen aikatauluista
• Ei parkkipaikan etsimistä tai pysäköintimaksuja
• Pyörän ensihuolto ja vuosihuollot kuuluvat sopimukseen
• Mahdollisuus lunastaa pyörä sopimuskauden päätyttyä 20% arvolla
• Vuosittainen veroetu

1200€
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Työsuhdepyöräilyn hyödyt
työnantajalle
• Työsuhdepyörä innostaa työntekijöitä liikkumaan enemmän
−
Työmatkapyöräilyyn panostaminen on yritykselle hyvä sijoitus
−
Työmatkapyöräily hyötyliikuntana vähentää tutkitusti
työntekijöiden stressiä ja lisää työtehokkuutta
−
Vähentää sairauspoissaolojen sekä työkyvyttömyyden määrää,
johtaen merkittäviin kustannussäästöihin
• Työnantajalle oiva tapa osoittaa välittävänsä henkilökuntansa
hyvinvoinnista
−
Edullinen ja motivoiva tapa sitouttaa ja palkita työntekijöitä
−
Henkilöstöetu joka parantaa työhyvinvointia ja auttaa
jaksamaan

• Yrityksen vihreät arvot ja ympäristöystävällinen imago
• Vähentää parkkipaikkojen tarvetta yrityksen toimipisteissä
• Vaivatonta - kaikki järjestelyt hoituvat meidän puolestamme
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Työsuhdepyöräedun verouudistus
•

Hallitus on sitoutunut tukemaan siirtymää vähäpäästöiseen
liikenteeseen toteuttamalla 1.1.2021 alkaen liikenteen työsuhde-etujen
verouudistuksen

•

Uudistuksen myötä työsuhdepolkupyörä tulkitaan verovapaaksi eduksi
työntekijän osalta 1 200€/vuosi

•

Työnantaja on osaltaan vapaa työsuhdepyöräedun palkan sivukuluista
1 200€/vuosi edun osalta

•

Mikäli työnantaja hankkii leasingsopimuksella polkupyöräedun
työntekijöilleen, on edun verotusarvo leasingmaksu vähennettynä
mahdollisilla käsittelykuluilla. Kulu on vähennettävissä
yhteisöverotuksessa

•

Työnantaja voi pidättää työsuhdepyörän kustannukset suoraan palkasta,
tai tarjota edun palkan päälle

•

Verouudistus voimassa alustavasti 2021–2025
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Panostus työyhteisön terveyteen kannattaa
• Poissaolokustannukset ovat merkittävä kuluerä
työnantajalle
• Työsuhdepyöräily ja hyötyliikunta edesauttavat
työntekijöiden terveyttä ja henkistä
hyvinvointia, vähentäen sairauspoissaolojen
määrää
• Ifin ja Varman yhteistyössä toteuttamalla
poissaolokustannuslaskurilla on tarkoitus
arvioida henkilöstön tapaturma- ja
sairauspoissaoloista työnantajalle aiheutuvia
kokonaiskustannuksia
• Laskuriin syötetään työntekijöiden
keskimääräinen kuukausipalkka, yrityksen
henkilöstömäärä sekä vuotuinen henkilöstön
poissaoloprosentti (%) tai vuotuinen
poissaolopäivien lukumäärä

Varman laskuriin
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Mitä me tarjoamme?

Nordic Bike Leasing
Asiantuntevuus

• Olemme Suomen vanhimpia työsuhdepyörien toimittajia nykyisen
yhteistyöverkostomme kautta, tarjoten laadukasta ja luotettavaa työsuhdepyörien
leasingpalvelua jo vuodesta 2008
• Nordic Bike Leasing Oy:n taustalla toimii perinteikkäät kotimaiset polkupyörien
erikoisliikkeet, Velosport (Helsinki, 1979), Pyöräliike Lundberg (Kerava, 1991), Nummen
Pyörä (Turku, 1935) sekä eBike Store (Helsinki, 2017).

• Nordic Bike Leasing on merkki- ja ketjuriippumaton toimija
−
Liikkeemme muodostavat Suomen johtavan
polkupyörien erikoisliikkeiden ryhmän
−
Tarjoamme valtakunnallisesti laajimman
valikoiman polkupyörien huippumerkkejä
−
Laajennamme jatkuvasti yhteistyöverkostoamme,
toimien laadukkaimpien jälleenmyyjien ja
huoltokumppaneiden kanssa maanlaajuisesti

Nordic Bike Leasingin taustalla perinteikkäät ja
asiantuntevat pyöräliikkeet

Joustavuus ja asiakaspalvelu
Löydämme räätälöidyt ratkaisut kaikkiin yrityksesi
tarpeisiin

Suomen suurin
työshdepyörien
myymälä- ja
huoltoverkosto

Selkeä hinnoittelu
Ei piilokuluja tai epävarmuutta sopimuksen
ehdoista ja ajasta

• Pystymme takaamaan huoltopalvelut ja logistiikan valtakunnallisesti, sertifioitujen ja
laatutaattujen Shimano sekä Bosch Service Centereiden kautta
Avaimet käteen
Vuokraus, raportointi, rahoitus,
sopimuksenhallinta, vakuutukset, huollot.
Hoidamme kaiken puolestasi!
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Työsuhdepyöräilyä vaivatta – avaimet käteen
periaatteella
1

2

3

Sopimus ja etupolitiikka
•

Sopimuksen allekirjoitus Nordic
Bike Leasing Oy:n kanssa onnistuu
kätevästi sähköisesti

•

Työnantajan edustaja määrittelee
yrityksen työsuhdepyörien
etupolitiikan ja toimittaa tiedot
Nordic Bike Leasing:ille

•

Työntekijäkohtaiset sopimusjaksot
ovat 24kk pituisia (+ 12kk lisäoptio)

•

Toimitamme myös työntekijöille
jaettavan materiaalipaketin ja
toimintaohjeet liittyen pyörän
valintaan ja vuokraukseen
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Pyörän vuokraus ja huollot
•

Työntekijä vierailee valitsemassaan
liikkeessä, jossa ammattimainen
henkilökunta avustaa polkupyörän
sekä lisävarusteiden valinnassa

•

Paketista laaditaan laskelma ja
sopimus, joka lähetetään
työnantajalle hyväksyttäväksi

•

•

Liike valmistelee pyörän ja
toteuttaa luovutushuollon.
Työntekijä voi noutaa pyörän ja
sopimuskausi alkaa
Ensihuolto sekä vuosihuollot
sisältyvät sopimukseen

Raportointi ja laskutus
•

•

•

Toimitamme yritykselle tarvittavat
ajantasaiset raportit sovitun
mukaisesti ja joustavasti, esim.
kuukausittain ja
kustannuspaikoittain
Sovimme laskutuskauden
joustavasti 1,3,6 kk jaksoissa
työnantajan valinnan mukaan ja
toimitamme koontilaskut yhdessä,
minimoiden palkanlaskennan ja
hallinnon työmäärän
Pidämme huolen pyöräkannan
hallinnollisista tarpeista, jotta
asiakas voi keskittyä
liiketoimintaansa

Sopimuksen päättyminen
•

Sopimuksen päätyttyä pyörä
palautetaan tai lunastetaan 20%
jäännösarvolla

•

Työntekijällä mahdollisuus
hyödyntää 12kk lisäoptiota
leasingjakson päätyttyä
—

50% kuukausihinnalla

—

Mahdollisuus lunastaa
pyörä 10% jäännösarvolla
kauden päätyttyä

—

Lisäkausi ei sisällä huoltoja
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Kokonaisvaltainen palvelu
Palvelukokonaisuus

Asiakaspalvelu

Raportointi

Hallinnointi

Rahoitus

Vakuutukset &
takuut

Huollot

Palvelemme työnantajia
sekä työntekijöitä
kaikissa kysymyksissä

Tuotamme ja
toimitamme kaikki
vaadittavat raportit
kirjanpitoon

Huolehdimme kaikesta
pyörien ja sopimusten
hallinnoinnista alusta
loppuun

Hoidamme
työsuhdepyöriin liittyvän
rahoituksen avaimet
käteen periaatteella

Sopimus sisältää
varkausvakuutuksen sekä
valmistajan tuotetakuut

Luovutushuolto,
ensihuolto sekä kaksi
vuosihuoltoa sisältyvät
sopimukseen

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen palvelun, avaimet käteen periaatteella, mahdollistaen yksinkertaisen ja vaivattoman
kokonaisuuden työsuhdepyöräedun hallintaan

12

Hyödyt yhteistyökumppaneillemme

Lisää myyntiä

Toistuvat huoltopalvelut

•

Hyödyt työsuhdepyöräilyn kasvusta
ilman hallinnollista taakkaa tai
pitkiä takaisinmakusaikoja

•

Ohjaamme asiakkaamme
kumppaniliikkeisiimme kullakin
paikkakunnalla

•

Nordic Bike Leasing ostaa pyörät,
varusteet ja huollot suoraan
yhteistyökumppanilta

•

•

•

Vähemmän hallintoa

Sopimuksiimme sisältyy pyörien
ensihuolto sekä 2 kpl vuosihuoltoja,
jotka asiakas voi huoltaa
liikkessänne

•

Työsuhdeasiakkaat luovat tasaisen
ja toistuvan tulonlähteen
huoltopalveluiden osalta

•

Asiakkaat voivat huollattaa
pyöräkantaansa liikkessänne vaikka
olisi ostanut sen muualta

Yhteistyökumppanimme pääsevät
keskittymään myyntiin, ilman
leasingin tuomaa hallintotyötä ja
rahoitusriskejä
Nordic Bike Leasing ostaa
varustellut pyörät kumppaneiltaan
ja hoitaa vuokrauksen, raportoinnit,
vakuutukset, rahoitukset ja muun
hallinnollisen työn

Yksinkertaista
•1

Asiakas valitsee pyörän
kumppaniliikkeestämme

•2

Nordic Bike Leasing vahvistaa
sopimuksen asiakkaan työnantajan
kanssa kokonaisuuden perusteella

•3

Liike luovuttaa pyörän asiakkaalle ja
laskuttaa Nordic Bike Leasingia

•4

Asiakas voi huoltaa pyöränsä
kumppaniliikkeessä

Yhteistyökumppanimme hyötyvät suoraan työsuhdepyöräilyn kasvusta ilman hallinnollista lisätyötä tai rahoitusriskejä.
Asiakas valitsee pyörän sekä varusteet kumppaniliikkeestämme ja Nordic Bike Leasing maksaa suoraan liikkeelle.
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Liike- ja huoltoverkostomme
• Nordic Bike Leasing on riippumaton työsuhdepyörien leasingyhtiö valtakunnallisella palveluntarjonnalla

• Verkostomme koostuu yhteistyöliikkeistä ja huoltopalveluiden tarjoajista ympäri Suomen
−
Laajennamme jatkuvasti yhteistyöverkostoamme, valikoiden kumppaneiksemme ainoastaan laadukkaimmat
jälleenmyynti- ja huoltopalveluita tarjoavat polkupyöräliikkeet
• Kartoitettuamme yrityksen tarpeet järjestämme sopivan jälleenmyyjän ja huoltopalvelun valtakunnallisesti, yrityksen ja
työntekijöiden sijainnin mukaan
−
Vahvojen päämiessuhteiden ja yhteistyöverkostomme avulla tarjoamme maan johtavan valikoiman ja
toimitusvarmuuden pyöräilyn huippumerkeistä
−
Yhteistyökumppanimme varmistavat työsuhdepyörien kohtuulliset huoltoajat läpi kauden
Yhteistyökumppaneidemme liikkeitä löytyy mm. seuraavista kaupungeista*
−
Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava, Turku, Tampere, Oulu, Seinäjoki, Vaasa, Pietarsaari, Jyväskylä, Kuopio, Imatra, Joensuu
−
Mikäli yrityksesi paikkakuntaa ei löydy listalta, ole meihin yhteydessä niin järjestämme teille parhaat yhteistyökumppanit
alueen polkupyörämyymälä- ja huoltopisteistä

*Toimitamme listan yksittäisistä toimijoista erikseen yrityksen ja työntekijöiden paikkakunnan mukaan.
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Johtava toimitusvarmuus
liikeverkostomme kautta
•

Pyöräilykauden alkaessa maaliskuussa, löytyy omista
liikkeistämme n. 3500 pyörää valmiina välittömään toimitukseen
−
Lisäksi yhteistyöliikkeillämme on mittavat varastot joista
järjestämme toimituksia tarvittaessa valtakunnallisesti

•

Pyörien toimitusaika riippuu aina samanaikaisesti toimitettavien
pyörien määrästä, sekä siitä, löytyykö pyörä jälleenmyyjäliikkeiden
varastoista

•

Kaikki liikkeissämme olevat yksittäiset leasingpyörät on
mahdollista valmistella luovutuskuntoon 2-3 päivän sisällä
leasingsopimuksen vahvistamisesta

•

Mikäli pyörä tilataan euroopan keskusvarastolta, on toimitusaka
n. 8-9 päivää tilauksestamme

•

Mikäli samaan toimitukseen on tilattu suuri määrä pyöriä,
sovimme aina toimituksesta erikseen, osan pyöristä löytyessä
varastosamme ja osan vaadittaessa tilausta

•

Vallitsevasta maailmantilanteesta (Covid-19) johtuen emme
kaikkien mallien osalta pysty takaamaan rajatonta saatavuutta
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24 kuukauden pyöräleasingsopimus
Laskutus: 1, 3 tai 6 kuukauden jaksoissa

Lunastus: Työntekijällä mahdollisuus lunastaa pyörä sopimuksen jälkeen 20% osuudella alkuperäisestä hinnasta
Lisäoptio: Sopimuskauden päätyttyä optio jatkaa leasingsopimusta 12kk, 50% kuukausihinnalla, jonka jälkeen mahdollisuus lunastaa
pyörä 10% jäännösarvolla (lisäkausi ei sisällä huoltoja)
Sopimus sisältää
• Tarvekartoitus, koeajo ja henkilökohtainen tarjous
• Luovutushuolto, varustelu, käyttöopastus
• Ensihuolto (250-300km kohdalla, n. 2-3kk käytön jälkeen)
• Vuosihuollot sopimuksen molempina vuosina, sisältäen tarvittavat normaalisti kuluneet huoltovaraosat
• Mahdolliset valmistus- tai materiaalivirheet korjataan pyörä- tai komponenttivalmistajan tuotetakuun puitteissa

• Varkausvakuutus, omavastuu 500€
Sopimus ei sisällä
• Sopimus ei kata ulkoisista tekijöistä aiheutuneita vaurioita, kuten renkaiden puhkeamisia
• Mahdollisista kolareista aiheutuneet vauriot jäävät vuokraajan korvattaviksi

• Ulkopuolisen voiman, ilkivallan ja käyttövirheen aiheuttamia vahinkoja
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24 kk pyöräleasingsopimuksen elinkaari
Valmistelu*

Luovutushuolto

Ensihuolto

Vuosihuolto 2

• Henkilökohtaiset
tarvekartoitukset
• Koeajo
• Räätälöidään pyörä & varusteet

• Luovutushuolto
• Polkupyörän varustelu

• Ensimmäinen huolto
250-300 km jälkeen
• Pyörän uudelleensäätö huollon
yhteydessä

• Sopimuskauden molempina
vuosina toteutetaan
vuosihuolto
• Uusitaan tarvittavat normaalisti
kuluneet huoltovaraosat

Tarjous & sopimus

Luovutus &
sopimuksen alku

Vuosihuolto 1

Lunastus tai palautus

• Sopimuskauden molempina
vuosina toteutetaan
vuosihuolto
• Uusitaan tarvittavat normaalisti
kuluneet huoltovaraosat

• Sopimuskauden päätyttyä
käyttäjällä on mahdollisuus
lunastaa pyörä itselleen
20 % hinnalla alkuperäisestä
arvosta tai palauttaa se
Nordic Bike Leasingille

• Jokaisesta käyttäjästä oma
kustannuslaskelma
• Tarjous yritykselle
• Yritys allekirjoittaa
palvelusopimuksen

*Asiakkaan tehtyä alustavan hankintapäätöksen

• Luovutus ja käyttöopastus
sovittuna ajankohtana
• 24 kk:n leasingsopimuskausi alkaa
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Työntekijöiden koeajo-,
räätälöinti- ja ostotilaisuudet
•

Pystymme järjestämään yksilöityjä koeajo-iltoja liikkeidemme
aukioloaikojen jälkeen

•

Yrityksenne työntekijät ovat myös tervetulleita koeajamaan ja
räätälöimään itselle sopivaa pyöräkokonaisuutta millon tahansa
liikeverkostomme aukioloaikana

Personal shopping time
•

Järjestämme liikkeissämme aikoja, jolloin yrityksenne työntekijät
saavat eksklusiivisesti tulla koeajamaan sekä räätälöimään omaa
pyöräpakettiaan ammattimaisen myymälähenkilökuntamme
avustuksella

•

10-20 henkilöä kerralla

•

Arkisin 18.00-19.30 (sovittava erikseen)
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Mallistoesimerkkejä

Pyörämallistomme
• Mallistostamme löytyy laaja valikoima erilaisia City-, Hybrid-, Maantie-, Maasto-, sekä Sähköavusteisina että ilman

• Yhteistyöliikkeidemme suurimpia edustuksia ovat mm. seuraavat pyörämerkit;

• Yhteistyöverkostomme kautta on saatavilla lisäksi mm. seuraavien pyörämerkkien mallistoa; Kona, Cube, Pelago, Lapierre
• Verkostomme koostuu maan johtavista pyöräilyn erikoisliikkeistä, jotka tarjoavat aina huippumerkkien uusimpia malleja
• Tarkempaan mallistoon ja tarjontaan voi tutustua yhteistyökumppaneidemme sivuilla. Yhteistyöliikkeemme löydät osoitteesta
www.nordicbikeleasing.fi
• Laajan valikoiman vuoksi esittelemme seuraavilla sivuilla vain valittuja vaihtoehtoja eri pyöräkategorioista
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Leasinglaskuriin

Havainnollistavia verotusarvoja
ja yrityksen kk-maksut*
1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

City- tai hybridipyörä

59.10€/kk

103.62€/kk

148.14€/kk

192.66€/kk

237.18€/kk

Maantiepyörä

61.19€/kk

105.71€/kk

150.23€/kk

194.75€/kk

239.27€/kk

Maastopyörä
(etujousto)

61.19€/kk

105.71€/kk

150.23€/kk

194.75€/kk

239.27€/kk

Maastopyörä
(täysjousto)

-

107.79€/kk

152.31€/kk

196.83€/kk

241.35€/kk

Sähköavusteinen
city- tai hybridipyörä

-

105.71€/kk

150.23€/kk

194.75€/kk

239.27€/kk

Sähköavusteinen
maastopyörä (etujousto)

-

-

153.14€/kk

197.66€/kk

242.18€/kk

Sähköavusteinen
maastopyörä (täysjousto)

-

-

-

199.75€/kk

244.27€/kk

Pyörän hinta

* Oheisessa esimerkkitaulukossa havainnollistetaan yrityksen kuukausimaksua (pl. 3€/kk käsittelykulu), ei työntekijän nettokustannusta.
** Työntekijä voi hyödyntää valtion 1200€/vuosi (~100€/kk) veroetua, sekä oman veroprosenttinsa mukaista verohyötyä pyörän kuukausimaksussa
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Leasinglaskuriin

City- ja hybridpyörät
Trek
FX 3 Equipped
Vuosimalli 2021
Hybridi
Yrityksen
verotusarvo
56.83€/kk
Jäännösarvo
189.80€

Trek
FX 3 Equipped Stagger
Vuosimalli 2021
Hybridi
Yrityksen
verotusarvo
56.83€/kk
Jäännösarvo
189.80€

* Oheisessa esimerkkitaulukossa havainnollistetaan yrityksen kuukausimaksua (pl. 3€/kk käsittelykulu), ei työntekijän nettokustannusta.
** Työntekijä voi hyödyntää valtion 1200€/vuosi (~100€/kk) veroetua, sekä oman veroprosenttinsa mukaista verohyötyä pyörän kuukausimaksussa
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Leasinglaskuriin

Sähköpyörät city ja hybrid
Trek
District+ 1C Lowstep
Vuosimalli 2021
Sähkö, Hybrid
Yrityksen
verotusarvo
119.02€/kk
Jäännösarvo
459.80€

Trek
Verve+ 3
Vuosimalli 2021
Sähkö, Hybrid
Yrityksen
verotusarvo
147.96€/kk
Jäännösarvo
589.80€

* Oheisessa esimerkkitaulukossa havainnollistetaan yrityksen kuukausimaksua (pl. 3€/kk käsittelykulu), ei työntekijän nettokustannusta.
** Työntekijä voi hyödyntää valtion 1200€/vuosi (~100€/kk) veroetua, sekä oman veroprosenttinsa mukaista verohyötyä pyörän kuukausimaksussa
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Leasinglaskuriin

Sähkömaastopyörät
Trek
Powerfly 5
Vuosimalli 2021
Sähkö, Maasto, Etujousto
Yrityksen
verotusarvo
193.17€/kk
Jäännösarvo
779.80€

Trek
Rail 7
Vuosimalli 2021
Sähkö, Maasto,Täysjousto
Yrityksen
verotusarvo
288.74€/kk
Jäännösarvo
1,199.80€

* Oheisessa esimerkkitaulukossa havainnollistetaan yrityksen kuukausimaksua (pl. 3€/kk käsittelykulu), ei työntekijän nettokustannusta.
** Työntekijä voi hyödyntää valtion 1200€/vuosi (~100€/kk) veroetua, sekä oman veroprosenttinsa mukaista verohyötyä pyörän kuukausimaksussa
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Leasinglaskuriin

Maantie- ja gravel-pyörät
Trek
Émonda SL 6 Pro
Vuosimalli 2021
Maantiepyörä
Yrityksen
verotusarvo
194.70€/kk
Jäännösarvo
779.80€

Trek
Checkpoint ALR 5
Vuosimalli 2021
Gravel
Yrityksen
verotusarvo
199.02€/kk
Jäännösarvo
459.80€

* Oheisessa esimerkkitaulukossa havainnollistetaan yrityksen kuukausimaksua (pl. 3€/kk käsittelykulu), ei työntekijän nettokustannusta.
** Työntekijä voi hyödyntää valtion 1200€/vuosi (~100€/kk) veroetua, sekä oman veroprosenttinsa mukaista verohyötyä pyörän kuukausimaksussa
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Kiinnostuitko?
Jätä yhteydenottopyyntö niin olemme sinuun yhteydessä

Ota yhteyttä

Vastuuvarauma
Oheisen dokumentin tiedot ovat tarkoitettu havainnollistavaksi taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön.
Oheiset tiedot, näkemykset, arviot ja laskelmat edustavat Nordic Bike Leasing Oy:n näkemystä tietojen toimituspäivänä. Oheiset tiedot ja näkemykset ovat muutettavissa ilman erillistä ilmoitusta vastaanottajalle.
Asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta ja palvelusta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa.
Nordic Bike Leasing Oy ei ole eikä pyri toimimaan neuvonantajana verotuksen, kirjanpidon tai muun lainopillisen osalta. On vastaanottajan vastuulla aina varmentaa laskelmat ja voimassa olevat käytännöt omalta
neuvonantajaltaan.
Lainsäädäntöä ja verotusta koskevat tiedot perustuvat Nordic Bike Leasing Oy:n käsitykseen voimassa olevasta lainsäädännöstä ja verotuskäytännöstä eikä Nordic Bike Leasing Oy vastaa lainsäädännön tai
verotuskäytännön muutosten vaikutuksista tai verottajan yksittäisten ratkaisujen yhdenmukaisuudesta esitettyjen tietojen kanssa.
Oheista esitystä ei tule jäljentää, jakaa tai julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordic Bike Leasing Oy:n antamaa kirjallista lupaa.
Kaikki oikeudet pidätetään
Palveluntarjoaja:
Nordic Bike Leasing Oy
Y tunnus: 3166182-1
info@nordicbikeleasing.fi
+358 400 827 625
www.NordicBikeLeasing.fi

Yhteystiedot
Jari Petäjä
Puh: 0400 827 625
Email: jari@nordicbikeleasing.fi
Jani Lundberg
Puh: 040 560 4562
Email: jani@nordicbikeleasing.fi

