NLF TILBYR
SINE MEDLEMMER
Økonomiske fordeler

Direkte økonomiske fordeler gjennom sentrale avtaler på forsikring, drivstoff,
mobiltelefoni, finansiering, dekk, verktøy, bilglass m.m.

NLF bidrar med:

Kurstilbud, informasjon og deltakelse i prosjekter for trafikksikkerhet og
skadeforebyggende arbeid.

Medarbeidere i hele landet

– som er opptatt av dine problemer og gjerne hjelper deg med å fi nne de riktige løsningene.

16 fylkesavdelinger

– som er ditt faglige og sosiale treffpunkt. Der kan du hevde dine meninger i
viktige saker og vite at de teller med i den videre vurderingen.

Hvem kan bli
medlem av NLF?
NLF-medlemskap er ikke bare for de store. Enten du eier en
varebil eller 20 vogntog, er du en bedriftsleder med stort
ansvar. Driver du lovlig, ervervsmessig godstransport med
vare- og lastebil, (også egentransport) er du velkommen
som medlem av NLF.

Hva koster det?
Medlemskontingenten i NLF varierer etter størrelse på
bedriften (antall biler), og hvor i landet den er lokalisert.
Kontingenten ligger på ca 6000 for en enbilsbedrift, med et
påslag per bil utover dette. Bilpåslaget stopper ved
25 biler. Hele beløpet kan utgiftsføres.

Hvordan blir jeg medlem?
For mer informasjon om medlemskap,
gå inn på www.lastebil.no eller ta kontakt
med oss på telefon 415 44 100.

Konsulenttjenester

– NLF leverer konsulenttjenester innen teknikk, økonomi og kalkyle
– for å nevne noe. Alt til gunstige medlemspriser.

NLF-advokatene

– spesialister på transport-jus.

Kollegahjelpen

– en støtteordning for medlemmer og deres sjåfører, som har vært
utsatt for / innblandet i en ulykke.

Kvalitet og miljø på vei

– et utvidet HMS-verktøy spesielt utviklet for transportbransjen.

Fagkompetanse

– med ressurspersoner som arbeider for faglige og økonomiske forbedringer
for din type transport.

Kommunikasjonskanaler

NLF MAGASINET – vårt eget medlemsblad med 10 utgaver i året.
Her får du nyttig informasjon om bransjen og forbundet.
www.lastebil.no – hjemmeside med oppdatert bransjeinformasjon
og egetmedlemsområde.
Nyhetsbrev - medlemsorientert informasjon som sendes ut hver 14 dag.

Les mer på www.lastebil.no

St. Olavsgt. 25
Postboks 7134 St. Olavs plass
0130 OSLO
Telefon: +47 415 44 100

www.lastebil.no
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VAREBILER

FORSIKRING

NLF har en svært god og omfattende avtale med If
• NLF medlem får 10 % rabatt på varebiltariff
• NLF medlem med 75% bonus får halv egenandel ved kaskoskade
• NLF medlem får utvidet kaskodekning til superdekning. Dette innebærer maskinskadedekning,
utvidet leiebil dekning til 30 dager og nybilgaranti ved skade takst som overstiger
60% av nybilverdi, og bilen ikke er eldre enn 3 år.
Ellers vil v arebileierne få de samme fordelene som øvrige NLF medlemmer.
Her er noen av fordelene:
• NLF garantien – innebærer garanti for riktig forsikringsdekning
• Gunstig helseforsikring - (40 % rabatt)
• Personal og yrkesskadeforsikringer for NLF medlemmer
• If pensjon for NLF medlemmer
• Løyvegaranti
• Egen avtale om private forsikringer for bedriftseiere og ansatte
• Eget telefonnummer for NLF kunder – 815 11 566
• NLF ansvar – speditør og bedrift, eksklusivt for NLF medlemmer
• Egne autoriserte kontaktpersoner som er dedikerte spesielt for rådgivning til NLF kundene
• Skadeoppgjør – dedikerte medarbeidere som tar seg av NLF medlemmene

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har siden 1935 jobbet for å
synliggjøre godstransportens nytte for samfunnet.
Vårt fokus har til nå vært på tungtransport. Markedet er i endring, og vi ser
at også de som driver med varedistribusjon med biler under 3,5 tonn har
mange av de samme utfordringene. Denne delen av bransjen har også mange
utfordringer og det er store behov for å bedre standarden blant mange aktører.
Vi ønsker derfor å samle alle som driver med godstransport, uavhengig av
størrelse på bilen, i en organisasjon.
NLF er Norges største politisk uavhengige nærings- og arbeidsgiverorganisasjon
for bedrifter som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet.
NLF er næringens stemme i møte med politikere, myndigheter og omverdenen.
Vi har god kontakt med det offentlige og våre argumenter blir hørt.

DRIVSTOFF

NLF har en medlemsavtale med Statoil som gir medlemmer rabatt på drivstoff,smøremidler og
kjemiprodukter. NLFs medlemmer er blant Statoils viktigste kunder og tilbys eksklusive løsninger
gjennom NLF-avtalen.

Registrer deg som NLF-medlem i dag, sett NLF merket i ruta og vis av du er en
del av den seriøse transportbransjen.

Billeasing gjør at kunden slipper å binde kapital eller ta opp lån for å finansiere bilkjøpet.
På den måten kan bedriften fornye bilene oftere. Nordea Finans kjøper og eier bilen,
mens kunden leier mot en avtalt månedspris.
Månedsleien er et fast beløp som utgiftsføres fortløpende. Dette dekker både avskrivninger og renter.
Bedriften kan fritt velge bilmerke og har i tillegg mulighet til å forlenge eller forkorte leasingperioden.
Det innebærer at det er enkelt å bytte bil også under leasingperioden.
Bedriftens fordeler med Billeasing
• Full bruksrett
• Unngår å binde kapital
• Leiebeløpet er fradragsberettiget
• Inntil 100% finansiering
• Forhandlergarantert restverdi
• Reduserer risiko ved innbytte
• Bilene kan leveres tilbake eller etter avtale leies videre ved avtaleperiodens slutt
- normalt etter 3 til 5 år

KOMPETANSE

Transportkompetanse er næringens egen kompetanseleverandør og tilbyr skreddersydde kurs,
oppdragsavtaler, konsulentbistand og ikke minst førerkort og opplæring. Med 22 avdelingskontorer er
Transportkompetanse tilgjengelige over hele landet.

Statoils produkter til næringen er drivstoff distribuert via trucknettverk eller levert i bulk.
Stasjonsnettverk
Statoil har totalt 560 stasjoner/automater i Norge. 470 av disse er spesielt
tilrettelagt for tyngre kjøretøy og inngår i Statoils Trucknettverk.
Statoils kort kan også benyttes på alle Best-stasjoner i Norge.

DEKK:

Jo flere og større vi blir, jo større gjennomslag får vi.
I tillegg til vårt næringspolitiske arbeid har vi på vegne av næringen inngått en
rekke fordelaktige avtaler som alle våre medlemmer nyter godt av.

FINANSIERING

Nordea Finans er stolt over å være Norges Lastebileier Forbunds samarbeidspartner innenfor
finansiering. Som medlem av NLF er du gjennom Nordea Finans Norge AS sikret gunstige betingelser
og prioritert oppfølging når du skal ordne finansieringen av din neste bil. Nordea Finans tilbyr
både lån og leasing til anskaffelse av ny bil.

Dekkmann tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset hvert enkelt medlem og markedets beste priser.
Ta kontakt med din Dekkmannforhandler for å se tilbud og utvalg.

TELEFONI OG INTERNETT

Avtale med Telenor som gir NLF-medlemmer gunstige betingelser på
• Mobiltelefoni • Internett og datakommunikasjon • Fasttelefoni

• Dekkhotell med forsikring • 24-timers service • Smøring og kontroll
• Nitrogenfylling • Flåtestyringssystem • Hjulstillingskontroll
• Felgrenovering og rengjøring • Air condition rens

Les mer på www.lastebil.no

