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    Pressinformation februari 2013 
 
 
 
Ny körjournal från KALA - 
liten, smart och utan extra avgifter                                       
 
Att inte föra körjournal och ändå använda företagsbilen, kan kosta den enskilde upp till  
100 000 kronor vid en skatterevision, företaget kan tvingas betala en miljon. 
 
Ändå struntar 45 procent i att föra körjournal. 
 
X-Route elektronisk körjournal som nu introduceras av KALA AB, är instrumentet som undanröjer 
risken att drabbas. 
 
Liten som en tändsticksask, otroligt lätt, utan månadsavgifter, enkel att använda, ingen besvärlig 
installation, valet är enkelt; X-Route elektronisk körjournal borde finnas i varje företagsbil. 
 
X-Route har en inbyggd GPS-mottagare med minne som registrerar alla platser du varit på samt 
avståndet mellan dem. Den stängs av när bilen står stilla och sätts på automatiskt när du startar. 
 
När du ska presentera din körjournal kopplas X-Route in i datorn. Ett par musklick räcker för att 
överföra alla rutter till ett Excel dokument där samtliga adresser, registreringsnummer samt datum 
och tid för resan finns med.  
 
På bara några minuter kan du presentera en fullständig körjournal, ett viktigt bevis vid bedömning av 
bil- och drivmedelsförmån. 
Kör du privat bil i tjänsten är X-Route oumbärlig för redovisning av milersättning. 
  
X-Route elektronisk körjournal som inte kräver någon installation, har inga extra månadsavgifter – 
efter köpet är den helt betald, har lång batteritid, men kan också laddas i bilen genom ett USB-uttag. 
 
Rekommenderat cirkapris är 2487: - kronor inkl. moms (1990: - kronor ex. moms).  
 
För mer information kontakta vänligen: 
 
 
 
Lars Elgestål 
 
Telefon. 0705-86 35 35 
 
lars.elgestal@kala.se 
www.kala.se 
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