Bedriftstilbud
fra NRP Sport
Ønsker du at dine medarbeidere
skal komme i form? Prøv leasing.
NRP Sport ønsker i samarbeid med Grenke Leasing å
tilby bedrifter i nærområdet en mulighet til å lease
– eller «leie»- en sykkel i 3 år. Dette kan være alt i fra
elsykler, hybridsykler, terrengsykler og landeveissykler.

Hvorfor leasing?
For mange innebærer det en stor investering å kjøpe ny sykkel. De færreste av oss
har anledning til å betale eksempelvis
kr 20-30.000,- for ny elsykkel!

Kvalitet tilpasset deg
En god sykkel er som et verktøy, kvaliteten må være god for at man skal ha
glede av det – og det er nettopp gleden
av fysisk aktivitet NRP ønsker å gi!

Jo flere - jo billigere
I et leasingforhold vil bedriften være den
formelle «leietaker» av sykkelen. Den
ansatte disponerer sykkelen fritt selv.
Istedefor å måtte kjøpe ut sykkelen, vil
den ansatte få et lønnstrekk tilsvarende
leasingsummen i måneden.
Jo fler som blir med på leasing,
jo billigere blir det for hver enkelt!

Fordeler for bedriften
Denne typen tiltak er et godt intensiv ovenfor
de ansatte, og man viser at man bryr seg om
den ansattes helse.
Tilltaket fremmer lysten hos de ansette til å ta
vare på egen helse, som igjen gir mindre sykefravær og økt velvære.
Det finnes mange suksesshistorier med å tilby trening etter arbeidstiden, og gjøre dette som en del
av kulturen i bedriften.

Regneksempel fra Grenke Leasing:
Gang total innkjøpssum med 10%.
10 stk. av en sykkel som koster 20.000,blir 200.000 x 10% = 220.000,-.
Del summen på 36 mnd.
og del videre på 10 stk

= kr. 611,- per mnd i lønnstrekk
for de ansatte.

NRP Sport ønsker å yte det lille ekstra
for sykkel- og skiinteresserte.
Mye passer nesten, men det beste er det som passer akkurat
perfekt. Sånn er det også med ski og sykkel. Alle har individuelle behov, basert på alder og aktivitet. Slik tilpassing er NRP
sin spesialitet.
Vi har fagkompetansen som utgjør den lille,
men store forskjellen. Forskjellen som gjør skieller sykkelturen til en enda bedre opplevelse.
De ansatte er velkomne til å komme innom
butikken for å prøve aktuelle sykkelmodeller.
Nisjeforretning ligger i Brugata 19
i gågata i Brumunddal.
Ved interesse, kontakt

Tom Stian Nystuen,

leasingansvarlig, tlf. 909 44 125

Thomas Strøm,

produktansvarlig, tlf. 951 38 510

- med forkjærlighet
for sykkel og ski

