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PEUGEOT E-EXPERT

Snabbladdar på 30 minuter
Nykomling som lockar många köpare.

• Grundpris: 451 900 kr.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: 24,4 kWh/100 km.
• Lastutrymme: 5,3–6,6 kubik.
• Maxlast: 869 kg, drag 1 000 kg.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: 330 km.
• Motor: El, effekt 100 kW, vridmoment 260 Nm.
• Batteri: 75 kWh.

Plus:
Lanserades sommaren 2021. Bra räckvidd. Snabbladdning upp 
till 80 procent på 30 minuter. Fullgod standardutrustning och 
säkerhetssystem. Koncernkollega med Citroën e-Jumpy.

Minus:
Visst vägbuller, enligt motorjournalister som provkört.

CITROËN E-JUMPY

Årets transportbil 2021
Bra standardutrustning och säkerhetssystem ger  
Citroën en fin utmärkelse.

• Grundpris: 594 990 kr.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: 24,4 kWh/100 km.
• Lastutrymme: 5,3–6,6 kubik.
• Maxlast: 860 kg, drag 1 000 kg.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: 330 km.
• Motor: El, effekt 100 kW, vridmoment 260 Nm.
• Batteri: 75 kWh.

Plus:
Blev Årets transportbil 2021. Snabbladdning upp till 80 procent 
på 30 minuter. Fullgod standardutrustning och säkerhets-
system. Koncernkollega med Peugeot e-Expert.

Minus:
Även här finns ett visst störande vägbuller, enligt de motor-
journalister som provkört.

TOYOTA PROACE ELECTRIC

Bra standardutrustning
Japanska och franska transportbilar går hand i hand.

• Grundpris: 399 900 kr.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: Cirka 22 kWh/100 km.
• Lastutrymme: 4,6–6,6 kubik.
• Maxlast: 800 kg, drag 1 000 kg.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: 230 km (50 kWh) och 330 km (75 kWh).
• Motor: El, effekt 100 kW, vridmoment 260 Nm.
• Batteri: 50 eller 75 kWh.

Plus:
Kan snabbladdas på 30 minuter (versionen med 50 kWh-
batteri) eller 45 minuter (75 kWh). Bra standard- och  
säkerhetsutrustning.

Minus:
Den enda kommentar som provkörande motorjournalister  
kommit med är att den i stort sett är identisk med Peugeot 
e-Expert och Citroën e-Jumpy. Toyotas transportbil tillverkas i 
samma fabrik som de två fransoserna.

”Jag kan räkna upp de första tre 
problemen – de är laddstolpar, 

laddstolpar, laddstolpar”

5
VOLKSWAGEN E-CRAFTER

Kort räckvidd
Populär transportbil med relativt kort räckvidd.

• Grundpris: 600 100 kr.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: 21,5 kWh/100 km.
• Lastutrymme: 10,7 kubik.
• Maxlast: 975 kg.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: 114 km.
• Motor: El, effekt 100 kW, vridmoment 290 Nm, 
    topphastighet 90 km/tim.
• Batteri: 35,8 kWh.

Plus:
Passar bra för bud-, paket- och varuleveranser i städer.  
Batteri integrerat i golv gör att hela lastvolymen är  
användbar. Fri service och fritt underhåll i 36 månader.

Minus:
För kort räckvidd för den som behöver köra långa dagsrutter.

5 FAVORITER
2021
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ELDRIVNA TR ANSPORTBIL AR:

MAXUS E-DELIVER 3

Kinesisk storsäljare
Lågt pris har satt fart på försäljningen.

• Grundpris: 295 500 kr.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: 22,5–23,2 kWh/100 km.
• Lastutrymme: 4,8 kubik.
• Maxlast: 790–940 kg.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: 159–243 km.
• Motor: El, vridmoment 255 Nm.
• Batteri: 35 eller 52,5 kWh.

Plus:
En kinesisk transportbil har blivit en av storsäljarna i Sverige; 
det låga priset talar sitt tydliga språk. Snabbladdning på 45 
minuter. Bra räckvidd.

Minus:
Enligt de motorjournalister som provkört är instrumenteringen 
spartansk. Den digitala displayen är för liten och med dålig grafik. 
Det finns inga 12-voltsuttag eller mugghållare. Begränsat med 
serviceställen och frågetecken kring andrahandsvärdet.

Lägst
pris

Högst
pris
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FORD E-TRANSIT 

Lockar med 8 års batterigaranti
Nykomling med avancerad teknik – och generös batterigaranti.

• Grundpris: 499 900 kr.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: Ingen uppgift.
• Lastutrymme: Ingen uppgift.
• Maxlast: Ingen uppgift.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: 317 km.
• Motor: El, effekt på 135 eller 198 kW.
• Batteri: 68 kWh.

Plus:
Kommer under andra kvartalet 2022. Kan snabbladdas upp till 
80 procent på 34 minuter. Bra räckvidd. Har avancerade förar-
assistans- och säkerhetssystem. Åtta års batterigaranti.

Minus:
Saknas uppgift om förbrukning, och oklart kring lastutrymme 
och maxlast.

NISSAN TOWNSTAR ELECTRIC

Storsäljare i ny förpackning
Nissans populära transportbil e-NV200 ersätts  
av Townstar Electric.

• Grundpris:  Ingen uppgift.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: Ingen uppgift.
• Lastutrymme: 3,9 kubik.
• Maxlast: 800 kg, drag 1 500 kg.
• Växellåda: Ingen uppgift.
• Räckvidd: 285 km.
• Motor: El, effekt 90 kW, vridmoment 245 Nm.
• Batteri: 44 kWh.

Plus:
Nissans populära transportbil e-NV200 ersätts under 2022  
av Townstar Electric. Preliminärt lanseras den före sommaren. 
Snabbladdning upp till 80 procent på cirka 40 minuter.  
Bra räckvidd.

Minus:
Inga i nuläget, ej provkörd. Oklart vad priset landar på.

VOLKSWAGEN ID BUZZ CARGO

Vilken nostagitripp!
Snart är den här igen – den klassiska Folkabussen.  
Nu som eltransportbil.

• Grundpris: Ej fastställt.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: Ingen uppgift.
• Lastutrymme: Ingen uppgift.
• Maxlast: Preliminär uppgift 800 kg.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: Preliminär uppgift upp mot 500 km.
• Motor: Dubbla elmotorer, preliminär uppgift effekt 150–275 kW.
• Batteri: Preliminär uppgift 48–111 kWh.

Plus:
Nostalgi! En modern version av den klassiska Folkabussen. 
Lanseras preliminärt före sommaren 2022. Än så länge har 
Volkswagen avslöjat ytterst få tekniska detaljer – men god 
prestanda, lång räckvidd och innovativa lastmöjligheter kan 
man räkna med. 

Minus:
Priset är fortfarande oklart men högst sannolikt kommer ID 
Buzz Cargo att bli dyrare än Volkswagens Multivan-hybrid som 
i dagsläget kostar runt 470 000 kr. Räkna med minst en halv 
miljon, med andra ord.

”Under större delen 
av året är elpriset 
betydligt lägre än 

priserna på diesel och 
bensin”

B I L L I G A R E  B I L

Ditt medlemskap i Företagarna ger dig 

unika rabatter på ny bil från BMW, Ford, 

Mini, Peugeot och Volvo.

Se mer på sidan 58–59.

Just nu! 
10 % på IKEA
Nu har du som medlem 10 % på 
alla köp under perioden 1 februari 
till och med 18 mars 2022.  
(OBS! Gäller alla köp du gör med 
leverans senast den 18 april 2022). 
Läs mer på foretagarna.se/ikea

Nyhetsbrev från  
juridiska rådgivningen
Varje månad bjuder Företagarnas 
jurister på värdefull kunskap och 
information som du som företa-
gare behöver ha koll på.  
Prenumerera på nyhetsbrevet: 
foretagarna.se/vara-nyhetsbrev

Försäkringar – GARANT

GARANT GRuNdPlus
Ett brett basförsäkringspaket som 
omfattar sjukvård, liv och olycksfall – 
allt till ett mycket förmånligt pris. 
GARANT ANsTälld
Ta hand om din viktigaste resurs. En 
populär sjukvårdsförsäkring där även 
liv- och olycksfallsförsäkring ingår.
GARANT sJuKFÖRsäKRING
Ekonomisk trygghet om du blir sjuk.
GARANT sJuKvåRd
Försäkringen ger dig snabb och bra vård 
och ersätter kostnaden för privat vård. 
GARANT sENIOR
Ett paket med sjukvårds-, liv- och 
olycksfallsförsäkring för dig över 65 år.
GARANT småFÖRETAG
En företagsförsäkring anpassad för före-
tag som omsätter max 50 miljoner kronor.
GARANT BIl
En anpassad, flexibel fordonsförsäkring.
GARANT INTäKT
En försäkring som på ett enkelt sätt 
tryggar intäkterna till ditt företag om du 
eller någon annan nyckelperson blir sjuk 
eller råkar ut för en olycka.
GARANT mINI
Prisvärd företagsförsäkring anpassad 
för det lilla företaget, med en omsätt-
ning på upp till 2 miljoner kronor.
För mer info: Telefon 08-406 17 77   
foretagarna.se/forsakringar

FÖRETAGARNAS FÖRMÅNER
EXKLUSIVT FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM

FÖRETAGARNA REKRYTERING  
OCH BEmANNING
Kostnadsfri konsultation och 20 procent 
i rabatt vid rekrytering och 5 procent i 
rabatt vid bemanning av personal via 
StudentConsulting.

Rekrytering och bemanning 

JuRIdIsK RådGIvNING
Ring till rådgivningen och få hjälp  
med olika juridiska problem som rör 
ditt företagande. Om du behöver mer 
omfattande juridisk hjälp kan du även 
anlita våra jurister till förmånligt pris.
Telefon 0771-45 45 45
FÖRETAGARNA KRIsJOuR 
Kommunikationsrådgivning  
vid krissituationer.

Rådgivning
FÖRETAGARNA FINANsIERING 
En portal med unika erbjudanden på 
företagsfinansiering. Här finns också 
information, tips och guider kring olika 
finansieringslösningar.

Finansiering

Avtal, mallar och betallösningar

NETs – KORTINlÖsEN OCH 
BETAlTERmINAlER  
Nu ännu förmånligare kortinlösenavtal 
via Nets. Sänkta transaktionskostnader 
i butik och på nätet. Hyr din betaltermi-
nal hos Nets med 15 procent i rabatt. 
dRAFTIT – JuRIdIsKA AvTAl
Draftit är en webbaserad tjänst som ger 
dig tillgång till tusentals olika juridiska 
avtal, mallar och blanketter. Som 
medlem erbjuds du att testa alla tjänster 
gratis under en vecka. 
NETs EAsY – BETAlNING ONlINE
En betalningslösning för dig som 
behöver ta betalt på nätet.

Hotell och resor

BEsT WEsTERN 
Upp till 20 procent i rabatt på hotell- 
rum och 10 procent vid bokning av  
konferensrum.
BRA
BRA (Braathens Regional Airlines) flyger 
till 13 destinationer till och från Bromma 
flygplats. Erbjuder fakturamöjlighet.
sJ
Du har alltid upp till 10 procent i rabatt 
när du bokar dina tågresor hos SJ.  
Erbjuder fakturamöjlighet.
EuROPCAR 
Upp till 15 procent i rabatt när du hyr bil 
via Europcar.

SPARA TID OCH PENGAR
Du kan få samma rabatter som de stora företagen. 

FORTum
Rabatt när du tecknar elavtal – både  
för företag och privat bruk.
vOlvO
10 procent i rabatt vid köp av ny Volvo 
tjänstebil.  Gäller alla modeller och på 
fabriksmonterad extrautrustning som 
du beställer i samband med bilen. 
BmW
Du får hela 10 procent i rabatt på bilens 
grundpris vid köp av ny tjänstebil.  
Du får även rabatt vid köp av BMW-
originaldelar. 
mINI
10 procent rabatt vid köp av ny tjänstebil 
från MINI. 
OKQ8 
82 öre i rabatt per liter diesel och 48 öre  
i rabatt per liter bensin. 
PEuGEOT
Företagarnas medlemmar får upp till  
27 % rabatt vid köp av transportbilar och 
upp till 15 % rabatt på personbilar.
FORd
Upp till 17 procent i rabatt vid leasing 
eller köp av ny transportbil från Ford.
CIRClE K
75 öre i rabatt/liter miles-diesel och 
42 öre i rabatt/liter miles-bensin.
RAmIRENT
Upp till 32 procent rabatt på hela  
sortimentet av hyrmaskiner.

Bilar, bränsle, el och hyrmaskiner

Försäljning och bokföring

vIsmA 
Erbjudande på Vismas tjänster inom 
bokföring och inkasso.
mERCEll COmmERCE 
Förmånliga rabatter på startpaket  
som hjälper dig att komma igång  
med affärerna mot offentlig sektor.

Telefoni och elektronik 
 dusTIN 
Rabatt på it-produkter, unika erbjudan-
den och 30 dagars kredittid.

sEB
Som kund hos SEB får du ”Enkla firman” 
eller ”Företagspaketet” utan kostnad 
under 18 månader (ordinarie pris:  
600–1 200 kronor/år). I erbjudandet 
ingår bland annat rabatt på bolåneränta.
IKEA
Bli företagskund hos IKEA genom att 
skaffa ett IKEA Företagskort. Då får du 
unika erbjudanden på samtliga inköp. 
dB sCHENKER  
Få tillgång till DB Schenkers produkter 
och tjänster till extra förmånliga priser.
sENdIFY  
Rabatt på fraktpriser och pengar tillbaka 
genom en fraktbonus när du bokar din 
frakt med Sendify.
lYRECO  
Som medlem får du upp till 
60 procent i rabatt vid köp 
av arbetsplatsprodukter 
från Lyreco.

Bank, kontor och transport

Nyhet!
Nyhet!

LÄS MER!
Mer om dina medlemsförmåner på  
foretagarna.se/medlemsformaner

MEDLEM SÖKER MEDLEM
Ditt digitala nätverk för nya sam-
arbeten och affärer. Du som är 
medlem i Företagarna är en del 
av Sveriges största nätverk för 
företagare. Här finns mängder av 
kunskap och affärsmöjligheter att 
ta del av. Logga in på Mina sidor på 
foretagarna.se och sök efter andra 
medlemmar. Här uppdaterar du 
även ditt företags profilsida, så att 
andra kan hitta just dig.  
Läs mer på: 
foretagarna.se/natverk

5 SPÄNNANDE 
NYHETER 
2022

GUIDEN

RENAULT KANGOO E-TECH ELECTRIC

Förbättrad räckvidd
Under våren lanserar Renault en ny eltransportbil  
med rejält förbättrad räckvidd.

• Grundpris: 320 500 kr.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: 18 kWh/100 km.
• Lastutrymme: 3,9–4,6 kubik.
• Maxlast: 650 kg, 1 500 kg dragvikt.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: 230 km.
• Motor: El, effekt på 90 kW, vridmoment 245 Nm, 
    sex olika körlägen.
• Batteri: 44 kWh.

Plus:
Under våren kommer Kangoo e-Tech Electric – som har fördelar 
jämfört med bilföretagets populära Kangoo ZE. Snabbladdning 
på 30 minuter. Har värmepump.

Minus:
Inga i nuläget, ej provkörd.

Vårnyhet

MERCEDES E-CITAN

Mercedes släpper nyhet  
efter sommaren
Den nya eltransportbilen kommer att kunna snabbladdas 
på 40 minuter – men pris och förbrukning vill inte Mercedes 
avslöja ännu.

• Grundpris: Ingen uppgift.
• Skatt: 360 kr/år.
• Förbrukning: Ingen uppgift.
• Lastutrymme: 2,9 kubik.
• Maxlast: 782 kg.
• Växellåda: Automat.
• Räckvidd: 285 km.
• Motor: El, effekt 102 hk, vridmoment 245 Nm.
• Batteri: Ingen uppgift.

Plus:
Lanseras under hösten 2022. Kan snabbladdas på 40 minuter. 
Kommer att kunna förses med dragkrok.

Minus:
Oklart kring pris och förbrukning.

Okänt
pris

Folka-
bussen




