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DELA UPP DIN
BETALNING
UTAN RÄNTA
NS

ÖK DIREK

T

A

Betalningsalternativ väljer
du månaden efter köp.

SMS:a SP
till 71 690

Sportson-konto: Effektiv ränta vid en kredit på 10 000 kr/
12 månader 10,57 %. Totalkostnad 10 593 kr. resursbank.se

Räntefritt upp till
36 månader.

Betala hela beloppet utan
extra kostnad eller välj ett av
delbetalningsalternativen.

Ansök om kontot i butiken
eller genom att SMS:a SP
till 71 690, det kostar inget.
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Styre åt folket sedan 1979
Sportson är ett gemensamt franchisekoncept. Med ett antal butiker runt
om i landet – från Göteborg i väster och Helsingborg i söder till Kalmar
i öster och Sundsvall i norr – är vi Sveriges största cykelspecialistkedja.
Målet är att fortsätta växa kontinuerligt.

Ett vägvinnande koncept
Vårt koncept bygger på att vi vill vara bäst på det vi kan allra bäst, nämligen cyklar och tillbehör. Detta uppnår vi genom att erbjuda marknadens
bredaste sortiment, ett tydligt och enhetligt butikskoncept samt en
gemensam kommunikation både i butik och i vår marknadsföring. Dessutom är vi oerhört stolta över vår kunniga, engagerade och serviceinriktade butikspersonal. Lägg därtill våra skickliga cykelmekaniker i alla våra
verkstäder, så har du Sveriges mest kompetenta personal.

Monterade och körklara kvalitetscyklar
Som Sveriges största helprofilerade cykelkedja är det en självklarhet
att erbjuda kvalitetscyklar för alla behov – allt ifrån de klassiska standardmodellerna, hybrider, BMX, MTB, Dirt- och Downhill-cyklar, barnoch juniorcyklar till racers och singlespeed. Vi har idag hundratals olika
cykelmodeller i sortimentet i alla möjliga stilar och storlekar. Tillsammans
med ett stort utbud av kläder och cykeltillbehör ser vi till att våra kunder
hittar allt på ett ställe. Och alla våra cyklar säljs monterade och körklara,
så det är bara att cykla direkt från butiken ut på äventyr.
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Sportson hade redan på det glada åttiotalet en ambition om att kunna erbjuda kunderna det där lilla extra, men också att
skapa ett bättre alternativ till de redan
etablerade cykelbutikerna. En ambition
som fortfarande lever…
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Fullserviceverkstad
i varje butik
I var och en av våra butiker finns det en fullserviceverkstad. För vad
vore en cykelbutik utan en verkstad? Oavsett vad det är för cykel du
äger eller vad du behöver hjälp med så hjälper vår kunniga personal
dig. Våra mekaniker får kontinuerlig utbildning så att de är up-to-date
med senaste tekniken och cykelmodeller. Vi erbjuder också olika servicepaket så att din cykel håller i många år och är lika säker som när du
köpte den.

Sportson patrol – vi tar
cykelverkstaden till dig
Sportson Patrol är Sportsons mobila cykelverkstad. Vi åker ut till företag, kommuner, event och aktiviteter och servar cyklar på plats – vart
än det finns glada människor och cyklar. Vi servar, reparerar, ordnar
provkörning, informerar och sprider massor av cykelglädje, kunskap
och kedjeolja. Vi har med oss verkstadsbuss, tält, flaggor, cyklar och
naturligtvis alla tänkbara verktyg.
Vi har två olika koncept, MEK och EVENT, men vi tycker naturligtvis att
det är mycket roligt att hitta på även andra saker. Har du en bra idé blir
vi vanligtvis grymt taggade och njuter av att anpassa upplägget med
millimeterprecision.

SPORTSON
PATROL
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Vi vet att nyckeln till ett långt och
lyckligt förhållande med din cykel är
kärlek, omtanke och omsorg.

Japanska rötter, svensk uppfostran

En elcykel
För alla
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En inbytesgaranti
som alla tjänar på
Det är inte ovanligt att barn hinner ha ett stort antal olika cyklar under
uppväxten, för att de helt enkelt växer ur dem. Vi vill att alla barn ska
ha möjligheten att få uppleva glädjen av en kvalitetscykel – och även
kunna byta in den till en större modell när det är dags.
Därför kan du med vår inbytesgaranti köpa en ny barncykel (ej begagnad) från en Sportsonbutik (storlekarna 12”, 16” och 20”, ej BMX) och
när du byter upp den till en ny större modell inom 2 år får du 50 % av
priset du betalade för den förra barncykeln i rabatt på den nya.
Om du t ex köper en ny barncykel hos oss för 1500:- och byter in den
till en ny (ej begagnad) större modell så får du 750:- i rabatt på den
nya cykeln. Allt du behöver göra är att ta med dig den gamla cykeln,
kvittot samt alla originaldelar när det är dags att byta, så fixar vi
resten. Sedan kan dina barn tryggt cykla vidare ut i livet.

(Inbytesgarantin gäller i 2 år och omfattar cyklar mellan
12-20” som är köpta i någon av Sportsons butiker)

LÅNG TRADITION
FRAMTIDENS CYKLAR

På den svenska västkusten har vi tillverkat kvalitetscyklar för nordiska förhållanden
sedan början av 1900-talet. Cyklar som tar dig från dagis, till jobbet, till affären och
vidare runt Vättern. Världsmästarcyklar som bär dig i mål dag efter dag genom hela livet.
Det här är vår historia. Och vi skriver den tillsammans med dig.
Med vår hjälp kan alla ställa om till en mer hälsosam och miljövänlig livsstil.
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Vår inbytesgaranti ger
barn en trygg och säker
cykeluppväxt.

MONARK — LIVSCYKELN
Livet är en ständig rörelse, av tid som inte går att
stoppa. En resa på krokiga vägar som tar oss till
olika platser och möten. Längs hela den slingrande
vägen är vi med. Som något bestående.
Tidlös design i tiden.
Och konstruktion som når bortom tillfälliga
trender. Som håller över tidens framfart.
Och din.
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Att ha en förmånscykel är både hälsosamt
och ekonomiskt samtidigt som du gör en
värdefull insats för miljön, klimatet och den
lokala trafiksituationen.
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Gör dig själv och
samhället en tjänst!
Att erbjuda de anställda förmånscykel handlar om så mycket mer
än bara en ekonomisk förmån, genom att öka vardagsmotionen ökar
även välmåendet och fokus hos de anställda. Undersökningar visar
att det räcker med ca 15 minuters fysisk aktivitet för att markant öka
koncentrationen, det bidrar även till att vi mår bättre och håller oss
friskare, och dessutom kan vi i vår vardag faktiskt aktivt vara en del av
att minska miljöpåverkan genom att resa smartare.

Välj avtal som passar just ert företag
Vi erbjuder olika avtal för dig som arbetsgivare. Beroende på vad som
avtalats sköter vi allt som har med cyklar, service och utrustning att
göra lokalt i våra butiker. Personalen i våra butiker är i många fall
cyklister själva och kan på ett förtjänstfullt sätt fungera som både
rådgivare och inspiratörer likväl som hantera löpande service och
underhåll. Med vårt mobila servicekoncept, Sportson Patrol, kan vi
även erbjuda alla förmånscyklister på arbetsplatsen att cykelverkstaden kommer till er, vilket sparar onödiga väntetider och skapar en
ännu bättre förmån.

Facebook.com/specializedsweden
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Vill du bli en av oss?
Andelen cykelpendlare ligger stabilt högt under sommarhalvåret: var
femte svensk cykelpendlar minst fyra dagar i veckan till skola, jobb
eller universitet. Nästan var tredje svensk tar cykeln till jobb, skola eller
universitet minst en dag i veckan. Tydligt ökande trender syns även
inom året-runt-användandet av cykeln och cykel som träningsform.
Cykelmarknaden i Sverige omsätter nära 600 000 cyklar/år. Det är
en marknad som växer allt snabbare då allt fler börjar cykla av både
hälso- och miljöskäl. Som Sveriges största renodlade cykelspecialistkedja står vi med alla våra butiker och marknadens bredaste sortiment
väl rustade att möta framtiden.
Vårt mål är att du som franchisetagare, genom vårt koncept ska göra
en lika trygg affär som dina framtida kunder. Välkommen till vår stora
familj!
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Som franchisetagare i Sportson
får du bland annat:
• Tillgång till ett väletablerat varumärke
• Ett säljande butikskoncept
• Bästa möjliga avtal med välkända leverantörer
• Ett brett sortiment av kvalitetscyklar och tillbehör av alla modeller
• Gemensam reklam, marknadsföring och PR
• Gemensamt butiksdatasystem med intern support
• Kontinuerliga utbildningar
• Massor av erfarna kollegor och nöjda kunder
• Tillgång till intern support för alla delar utav din uppstart och drift
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Öppet köp
Vad händer om fler har köpt samma sak? Om storleken inte stämmer? Bytesrätt är en sak men ett öppet köp så länge du vill ger en helt
annan trygghet.
I en värld där valen och alternativen ganska fort blir många kan det ju
vara svårt att avgöra om man verkligen valde rätt och det är lätt att
börja fundera, stressen ökar när sista datumet för öppet köp närmar
sig. Är det rätt eller fel? Kommer jag att använda den som jag tänkt?
Är det värt pengarna?
Hos oss är det enkelt, som kund sätter du tidsbegränsningen för öppet
köp, så länge varan är oanvänd och kvittot finns kvar får du naturligtvis
pengarna tillbaka.
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RIDE
longer
smarter
CONNECTED

beat yesterday.

©2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

GARMIN CYCLING

Både elitcyklister och andra cyklister behöver teknik som det
går att lita på. Vi tillhandahåller den utrustning du behöver i
form av cykeldatorer med GPS, navigering sväng för sväng,
cykelanpassade rutter, tillbehör för uppmärksamhet vid cykling
och mycket mer. Få detaljerade uppgifter om dina prestationer
eller planera nästa cykeltur. Allt är möjligt.
GARMIN.COM/CYCLING
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GO FASTER AND FURTHER USING
THE SAME AMOUNT OF EFFORT

Fastest

-10 watts*

-25% rolling
resistance *

Most robust

-8.6 watts*
+20%
resistance ***

Maximum grip

-5 watts*
• 14091 • www.jssverige.se

+15% grip **

*Compared to its predecessor - rolling resistance test/ Test Wheel Energy 2015 : 25-622
**Compared to its predecessor/ Test Wheel Energy 2015 : 25-622
***Compared to its predecessor - test on summit breaking force 3mm/
Test Wheel Energy 2015 : 25-622

NORDISK DISTRIBUTÖR: CYCLE SERVICE NORDIC APS
DATAVEJ 12 | DK-5220 ODENSE SØ | CYCLESERVICENORDIC.COM
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