JOOLL – Cykel over Lønnen

o Nemt i gang
o 0 kr i udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Vores samarbejdspartnere

Brug den lige så
tosset du vil!

JOOLL – Cykel over Lønnen

JOOLL er en helt ny måde
at have cykel på!
Med en JOOLL kan du nu få en super lækker cykel
af din arbejdsgiver på helt samme måde som en
fri bil.
Konceptet er meget enkelt. Din arbejdsgiver
s@ller en cykel @l rådighed for dig og du bliver så
beskaAet af værdien af cyklen.
På den måde kan du nøjes med at betale langt
mindre end hvis du skulle have købt cyklen selv.
En JOOLL koster for eksempel fra 99 kr/md. for
vores cykler @l dagligt brug.

JOOLL – Racing

Er et eksklusivt produktsortiment med fuld
fokus på Racere, MTB og Gravel – med og
uden el.
Udvalget består af Landevejs racere og
Mountainbikes med og uden motor på.
Vores racere fås helt ned til 599 kr/md.
Se et udvalg af cyklerne på de følgende
sider eller flere af vores andre JOOLLs på
JOOLL.DK
NB. Der er ikke mulighed for tilvalg ServicePLUS
pakken til JOOLLs i Racing kategorien.

Fri
Det kalder vi

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

Cykel!

*ska%eprocenten er 40% på de følgende sider
Tilbuddet er forudsat kreditgodkendelse

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring
WWW.JOOLL.DK

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

JOOLL – Fordele

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

Gør noget ak,vt for klimaet, medarbejderne og sundheden og vis det det!

Kilde: European Cyclists' Federa6on – bykørsel fra produk6on 6l skrot

Vores samarbejdspartnere

WWW.JOOLL.DK

IZALCO MAX DISC 8.7

Carbon

Race

Aero Carbon
Prisen for denne JOOLL:

o

Aerodynamisk letvægter i kulﬁber (1040 g).
Kablerne er integreret i stellet som giver et helt
rent look. Skivebremser og R.A.T.

o

Gearet er et Shimano 105 og fælgene er
aerodynamiske Alexrims CF45 Carbon
(Fælghøjde 45mm).

Arbejdsgiverens pris pr. måned: 699 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 349 kr.*

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

IZALCO MAX DISC 8.9

Carbon

Premium Race

Aero Carbon
Prisen for denne JOOLL:

o

Arbejdsgiverens pris pr. måned: 1.199 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 599 kr.*

Aerodynamisk letvægter i kulﬁber (1040 g).
Kablerne er integreret i stellet som giver et helt
rent look. Gearet er et Shimano Ultegra
Di2med elektronisk gearski_ og fælgene er
letvægts DT Swiss PRC1450 (Fælghøjde 35mm).

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

IZALCO MAX DISC 9.8

Carbon

Premium Race

Aerodynamisk
Prisen for denne JOOLL:
Arbejdsgiverens pris pr. måned: 1.799 kr. ex moms

¡ Aerodynamisk letvægter i kulﬁber. Kablerne er
integreret i stellet som giver et helt rent look.
Gearet er et SRAM Red eTap med elektronisk
gearski_ og fælgene er DT Swiss ARC1450.

Medarbejderens beskatning pr. måned: 899 kr.*

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

IZALCO MAX DISC 9.7

Carbon

Premium Race

Aerodynamisk
Prisen for denne JOOLL:
Arbejdsgiverens pris pr. måned: 1.299 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 649 kr.*

Super-lightweight MAX aero carbon frame (890 g)
including C.I.S. aero carbon stem and R.A.T. Quickrelease axles
Wireless electronic shi_ing with the SRAM Force
eTap AXS 12-speed drive
Super-fast DT Swiss ARC1450 DICUT carbon
wheelset with rim height of 48 mm

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

IZALCO MAX DISC 9.9

Carbon

Premium Race

Super Light Weight
Prisen for denne JOOLL:

•

SUPER-LIGHTWEIGHT MAX AERO CARBON
FRAME (890 G FRAME ONLY) INCLUDING AERO
CARBON STEM AND R.A.T. QUICK-RELEASE
AXLES

•

MAXIMUM ELECTRONIC SHIFTING PRECISION:
SHIMANO DURA-ACE DI2

•

SUPER-FAST DT SWISS ARC1450 DICUT
CARBON WHEELSET WITH RIM HEIGHT OF 48
MM

Arbejdsgiverens pris pr. måned: 1.899 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 949 kr.*

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

COBOC Ten Torino

Sporty

E-Race

Flyt Grænser
Prisen for denne JOOLL:
Arbejdsgiverens pris pr. måned: 999 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 499 kr.*

¡ Bryd ud. Gør @ngene lidt anderledes og ﬂyt
grænserne for hvad du kan bruge en cykel @l. Skal
du have lidt hjælp på toppen eller skal du have en
perfekt cykel @l at komme hur@gt på arbejde
uden besvær og endnu hur@gere hjem ved egen
kra_? Så er Ten Torino den cykel du leder e_er.
Kompromisløs og extravagant på samme @d. Selv
hvis du ikke kun er på landevejen men også skal
køre på grus og s@er, er Ten Torino med dig hele
vejen

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

Principia Evoke Fully Air 29”

Full Suspension

MTB

Starter MTB
Prisen for denne JOOLL:
Arbejdsgiverens pris pr. måned: 559 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 289 kr.*

Principia Evoke Fully er en nyudviklet og
højteknologisk mountainbike. Evoke Fully er
udstyret med full-suspension, der skaber en
ekstremt eﬀek@v anedring, om du cykler i skoven
eller på landevejen. Det betyder, at du er sikret
stabilitet og tryghed på sporene, så du al@d kan
presse dig selv @l det yderste og præstere på
højeste plan. Med Evoke Fully får du en
mountainbike oplevelse som aldrig før.

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

Principia EVOKE Carbon EK3

Carbon

MTB

Præcision
Principia Evoke Carbon 29in. matsort m. sort m.
Shimano XT 1x12sp

Prisen for denne JOOLL:
Arbejdsgiverens pris pr. måned: 689 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 345 kr.*

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

Principia Evoke Carbon er en top-tunet, løbsklar
cykel bygget på en s@v og let kulﬁberramme. Vi
tester, og udvikler vores MTB-program på de
snævre danske singletracks, hvor kontant styring og
hur@g, adræt reak@on afgør alt. Det giver et ekstra
fortrin i mødet med rødder og pløre i skovbunden.
Evoke Carbon er bygget @l at præstere, og derfor
ﬁnder du al@d komponenter fra øverste hylde.

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

JAM 6.8 SEVEN

Lightweight

MTB

Fjerlet
Prisen for denne JOOLL:

o

Super letvægts aluminium ramme (1830 g)

o

150mm F.O.L.D. Anedring for og 148 mm på
akslen. Shimano Deore gear XT M8100 og
Shimano XT M8120 bremser

o

27.5 tommer hjulstørrelse

Arbejdsgiverens pris pr. måned: 559 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 289 kr.*

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

JAM 6.7 NINE

Lightweight

MTB

Fjerlet
Prisen for denne JOOLL:

o

Super letvægts aluminium ramme (1830 g)

o

140mm F.O.L.D. Anedring. Shimano SRAM NX
Eagle 1x12 gear og Magura MT5 forbremser og
MT4 bagbremser

o

29 tommer hjulstørrelse

Arbejdsgiverens pris pr. måned: 599 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 299 kr.*

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

FOCUS SAM2 6.7

Aluminium Frame

E-MTB

Kraftfuld!
o

Prisen for denne JOOLL:
Arbejdsgiverens pris pr. måned: 999 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 499 kr.*

o

Den kra_fulde Shimano E8000motor får dig
hur@gt og let op ad de stejleste bakker så du
kan bruge mere energi ned ad bakke istedet.
BaAeriet er på 756Wh og giver masser størm @l
din tur I skoven. Vandring på 170mm og
dækkene er 27”. SRAM NX1 gear og Magura
MT5 bremser.
Maxxis dæk der garanterer dig greb hele @den.

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Fuld forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

Principia Gravel Carbon

Gravel

Race

Starter Gravel
Prisen for denne JOOLL:
Arbejdsgiverens pris pr. måned: 599 kr. ex moms
Medarbejderens beskatning pr. måned: 279 kr.*

(Prisen er inkl. Levering, klargøring og fuld kasko)

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

Principia Gravel Carbon opsummerer alt det gode
fra MTB, Cross og Race, så du kan lade det impulsive
råde. Du kan køre hur@gt på landevejen, lave en
afs@kker på skovs@en og race hjem ad grusvejen.
Principia Gravel Carbon følger dig året rundt. Kort
fortalt sæAer Gravel ingen begrænsninger.
Udover at være udstyret med Shimano GRX bygger
modellen også på vores første carbon ramme @l
gravelcykler. Rammen er både let, s@v og
manøvrebar. Sam@dig har modellen også de gravelspeciﬁkke Panaracer GravelKing SK dæk, stærke
hydrauliske skivebremser og meget mere.

o Forsikring
o Ingen bekymring

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

JOOLL – Minimal Administration

o Nemt i gang
o Ingen udbetaling

o Forsikring
o Servicea@ale

Brug den privat lige
Så tosset du vil!

Så nemt kommer du i gang!

Når din JOOLL ruller…

Så let kommer du i gang med JOOLL:

Så har vi gjort alt hvad vi kan for at gøre det let
og mest muligt administra@onsfrit. Derfor har vi
indlagt faste servicetjeks ude på din arbejdsplads
hvor vi kommer ud og servicere på stedet. Så
sparer folk turen @l mekanikeren. Service er e_er
6, 18 og 30 måneder.

•Arbejdsgiveren laver en a_ale med JOOLL
•I bestemmer selv om I vil starte med en enkelt
medarbejder, 2 eller 10 JOOLLs. Alle størrelse
arbejdspladser kan være med.
•Bes@lling er let via vores ”Kom i gang” link og
hos JOOLL kan virksomheden få jeres helt egen
log-in @l en dedikeret side kun for jer.
•JOOLL-cyklerne leveres @l virksomheden og
udleveres @l modtageren med en personlig
gennemgang – nu kan I få fuld udnyAelse af
cyklerne samt service og forsikring.

En af de største bekymringer ved at have en
JOOLL er at den kan blive stjålet. Derfor har vi
allieret os med TRYG som har lavet en fuld
kaskoforsikring. Så hvis uheldet for alvor er ude,
erstaAer vi den. Skriv blot @l JOOLL Servicemail.

#TakChef

Vores samarbejdspartnere

WWW.JOOLL.DK

