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Leasing av elsykkel 
gjennom din arbeidsgiver
Et nytt mobilitetstiltak fra HjemJobbHjem 

Formålet med tiltaket er å gi deg som ansatt muligheten til å 
anskaffe en elsykkel gjennom en gunstig leasing-ordning. 
Elsykkel er et effektivt og behagelig transportmiddel i 
forbindelse med jobbreisen. Cycleurope (DBS) er vår 
samarbeidspartner og leverandør av tiltaket. 

Slik fungerer ordningen: 
• Se og prøv elsyklene under angitte visningsdager på din 

arbeidsplass. 

• Logg inn på dbs.no med brukernavn og passord og bestill 
din elsykkel. 

• Ved bestilling må du godkjenne en lønnstrekkavtale med 
din arbeidsgiver om disponering av elsykkel mot lønnstrekk. 



Fordeler ved 
leasing-ordningen

• Du disponerer en solid elsykkel fra 
DBS i 36 måneder mot et fast månedlig 
lønnstrekk 

• Etter 36 måneder kan du velge å levere 
tilbake el sykkelen eller kjøpe den ut 

• Du har samme garantier som ved kjøp 
av elsykkel i butikk 

• Det inngår en kostnadsfri service hvert 
ar i 3 år som vi oppfordrer alle til å 
benytte seg av

Ta kontakt med HjemJobbHjem hvis du 
ønsker ytterligere informasjon om tiltaket. 
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Elsykler fra DBS med en 
gunstig finansieringsmodell
Her er elsyklene du kan velge mellom:

1. DBS VeiEL 9s 2. DBS URBANEL 5s 3. DBS HELO 9s 4. DBS ELON 9s

33 999 33 999 27 999 27 999

649 649 489 489

23 364 23 364 17 604 17 604

-31 % -31 % -37% -37%

1699 1699 1 399 1 399

-26 % -26 % -32% -32%     
 

Shimano Steps E6100 60 Nm Shimano Steps E6100 60 Nm Bafang M420 Bafang M420

Shimano 504 Wh Shimano 418 Wh 468 Wh 417 Wh

Hydrauliske skivebremser Hyd. skivebr. + pedalbrems Hydrauliske skivebremser Hydrauliske skivebremser

Shimano Alivio 9 gir Shimano Nexus 5 gir (innvendig) Shimano Alivio 9 gir Shimano Alivio 9 gir

Dempegaffel, bagasjebærer 
m. AVS system, lås, lys 
foran og bak, 
antipunkteringsdekk m. 
refleks, støtte, skjermer. 

Avtagbar kurv, bærer foran og 
bak med AVS-system, lys 
foran og bak, lås, støtte, 
skjermer og komfortabelt sete 
og håndtak. Antipunkterings-
dekk m. refleksstriper.

Dempegaffel, 
bagasjebærer, lys foran og 
bak, støtte, skjermer, 
antipunkteringsdekk m. 
refleks.

Bagasjebærer, lys foran 
og bak, justerbar 
styrestem, støtte, skjermer, 
antipunkteringdekk m. 
refleks.

Type sentermotor

Batteri

Bremser
Gir

Annet

Modell

Veil. pris

Månedstrekk
Tot etter 36 mnd.

Rabatt vs. veilpris

Est. utkjøpspris

Rabatt etter utkjøp Modell 4Modell 3

Modell 1 Modell 2

DBS VeiEL 9s  
VeiEL 9s er en allsidig hybridsykkel som passer perfekt til lengre 
sykkelturer, trening og til og fra jobben. Demperen i gaffelen gjør at den 
fungerer bra både på asfalt og grusvei. Elsykkelen kommer rikelig utstyrt, 
med blant annet 9 gir, skjerm foran og bak, kraftig lys foran og bak, 
bagasjebrett, støtte og sykkellås.

Helo Trekking 9s  
Dette er god elsykkel for deg som ønsker en allsidig og kraftig elsykkel til 
all slags bruk - i skogen, på asfalt, til transport eller trening. Den kommer 
den med komfortabelt sete, skjermer, dempergaffel, skivebremser, 
bagasjebærer, integrert lys foran-og bak, støtte og 9 gode gir fra Shimano. 
Dekkene har ekstra sikring mot punktering og de har refleksstriper. 

DBS URBANEL 5s  
Elsykkelens lave innsteg gjør den til en bra sykkel for bruk i byen.  
Hyppig av- og påstigning er ingen problem, selv med bagasjen plassert 
på bagasjebrettet. Den kraftige motoren gjør at du uanstrengt kommer 
opp de bratteste bakker. Videre er elsykkelen utstyrt med ekstra 
komfortabelt sete, 5 gir, skjermer, lås, lys foran og bak og støtte. 

DBS Elon Classic 9s  
Dette er en allsidig elektrisk sykkel som fungerer på både 
grus og asfalt, og er dermed perfekt til turer, bybruk og til/
fra jobben. Dekkene har ekstra sikring mot punktering og 
de har refleksstripe. 



Servicepartnere 
Kontakt din lokale servicepartner for en kostnadsfri 
service en gang i året. 

• Sykkelsenteret Sola 

• Sykkelsenteret Randaberg

• Railo Sykkelverksted Hillevåg

• Spinn Haugesund (tilbudet gjelder ikke i andre 
Spinn butikker) 

• Hæggøs Sykkelservice Nærbø  

Trygt, enkelt og smart
Dette er en trygg og solid 
ordning i regi av din arbeidsgiver, 
HjemJobbHjem og Cycleurope. 

Mobilt sykkelverksted
Cycleurope stiller gjerne med 
sykkelverksted på din arbeidsplass. 

Vedlikehold
Husk å ta vare på din elsykkel. 

Alle elsykler bør rengjøres og smøres regelmessig. 

Lading av batteriet skal helst foregå i tørre og 
ventilerte omgivelser og helst i romtemperatur – 
aldri ved minusgrader.

Invester gjerne i en god lås til elsykkelen. 
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Les mer om  
leasing-ordningen her 
Logg inn på www.dbs.no/hjh for mer 
informasjon om elsyklene og tilhørende priser. 

Brukernavn og passord får du av din 
HJH-kontakt i virksomheten. 


