Operativní leasing ﬁremních elektrokol.
Jednoduše a bez starostí.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
KoloNaOperák.cz
Je v Česku nová, unikátní služba operativního leasingu v segmentu
elektromobility.
Poskytuje ﬁrmám operativní leasing elektrokol.
Umožňuje pořízení a bezstarostnou jízdu na elektrokolech těch nejlepších
světových i českých značek.
Trend leasingu ﬁremních kol se v Evropě prosazuje zejména v Německu,
Francii, zemích Beneluxu a ve Skandinávii.



VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASING KOL V KOSTCE
Péče o zdraví
zaměstnanců
Podpoříte motivaci
a zdraví svých
zaměstnanců.
Snížíte negativní
důsledky epidemie.

Nový, jedinečný
ﬁremní beneﬁt

Zelená
ﬁrma

Odměníte své
(nejlepší) zaměstnance.
Získáte konkurenční výhodu při
náboru.

Firemní cyklo-výlety,
teambuilding.

+

Úspory
za parkování

Přispějete k
naplňování ﬁremních cílů v oblasti
životního prostředí
a bezuhlíkové
budoucnosti.

Cyklo-akce s klienty nebo
obchodními partnery.



Umožníte parkování více zaměstnancům.
Zejména ve městě
ušetříte za drahá
parkovací místa
pro auta.

=

Leasing
bez starostí
Nestaráte se
o opravy či servis.
Vše řeší
pronajímatel.
Není zapotřebí
správce vozového
parku.

Nové příležitosti

PROČ OPERATIVNÍ LEASING OD
KoloNaOperák.cz

Vyřídíme za vás
veškerou
administrativu
spojenou
s operativním
leasingem.

Doručíme
dokumenty
k podpisu
až na Váš stůl.



Zajistíme
dodávku a fyzické
převzetí kola
vaším zaměstnancem.



Poskytujeme
mobilní servis.
Servisujeme kola
na místě, nebo
zajistíme servisní
pick-up.

Na přání
poskytujeme
další doplňkové
služby.



JAK KoloNaOperák.cz FUNGUJE?
S námi získáte komplexní balík pro bezstarostný operativní leasing elektrokol i tradičních
kol – včetně pojištění a servisu a 2leté záruky.
Pronajatá kola můžete dát zaměstnancům k dispozici buď jen pro služební účely, nebo pro
soukromé užití (cesty do zaměstnání nebo volnočasové ježdění). Oba přístupy můžete
samozřejmě i kombinovat.
Kromě samotného leasingu si můžete vybrat z řady našich doplňkových služeb, zejména:
vybavení kol GPS moduly,
SW pro tvorbu elektronické knihy jízd,
instalace nabíječky elektrokol, integraci našich služeb do online platforem pro správu budov,
jako např. SPACEFLOW nebo SHARRY.

Po ukončení operativního leasing v případě zájmu zařídíme odkup kol do vašeho majetku.



DALŠÍ VÝHODY PRO VÁS
A VAŠE ZAMĚSTNANCE
Díky přímým dodávkám
od výrobců a importérů
můžeme nabídnout slevy
na špičkové modely kol
a VIP servis i pro rodinné
příslušníky vašich zaměstnanců.

Zorganizujeme pro Vás a Vaše zaměstnance:
zajímavé cyklo-výlety a outdoor akce na klíč
v Čechách, Slovensku i Rakousku za účasti
profesionálních jezdců – průvodců
(včetně špičkového bike-friendly ubytování)
školu jízdy na e-biku



FINAČNÍ VÝHODY
U ﬁremních kol používa-
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Úspory, v případě pořízení ﬁremního
kola v hodnotě 75 000,- Kč,
s měsíční splátkou 3 500,- Kč jako
beneﬁtu pro zaměstnance
s příjmem 65.000 Kč měsíčně.



JAKÉ JSOU DALŠÍ KROKY ?

Správné nastavení
služby ve vaší ﬁrmě
s naším daňovým a HR
poradcem (ﬁnanční,
personální, interní
propagace atd.)

Volba služeb
spojených
s užíváním kola
ve ﬁrmě

Výběr kol
s naším
specialistou



Cenová
nabídka

Dodávka
kol

STAŇTE SE BIKE-FRIENDLY & ZELENOU FIRMOU!
Podporujte cyklodopravu do zaměstání / bike to work
Implementujte cyklistiku jako formu HR strategie
Přidejte se ke společnostem, které již službu ﬁremního kola
zavedly a součástí jejich business i PR strategie je:
Elektromobilita
Ochrana klimatu
Udržitelný rozvoj
Využívání obnovitelných zdrojů energie



   



