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Til deg som er NLF-medlem
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Vi i NLF arbeider for anstendige  
arbeidsforhold for våre medlemmer, og 
for å styrke deres konkurransekraft,  
sikkerhet og faglige interesser. Det er ikke 
tilfeldig at brorparten av de største, mest 
lønnsomme transportbedriftene er  
medlemmer hos oss.

Som medlem i Norges Lastebileier-Forbund er  
du med på å styrke konkurransevilkårene for  
næringen. NLF er Norges største og viktigste 
nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk 
godstransport på vei, og representerer en stor andel 
av norske lastebileiere. Dette gir oss tyngde til å få 
gjennomslag i møte med politikere og myndigheter 
på vegne av våre medlemsbedrifter. Gjennom tett 
kontakt med både norske og europeiske myndig- 
heter arbeider vi for trafikksikre og effektive veier, 
like konkurransevilkår og en bærekraftig næring  
der det skal lønne seg å drive seriøst. 
Vårt mål er å skaffe din transport-
bedrift best mulige rammevilkår.

NLF påvirker 
beslutningene
Den internasjonale markedssit-
uasjonen fører til at arbeidet for 
like konkurransevilkår, bærekraft-
ig transport og trafikksikre og 

effektive veier i stadig 
mindre grad kan løses 

gjennom å påvirke kun 
norske myndigheter. 
Avgjørelsene som 
styrer i hvilken grad 
utenlandske ak-
tører får adgang 
til innenlands-
markedet, og til 

hvilke betingelser det skal skje, tas 
i all hovedsak av EU. Det samme 
gjelder utslippskravene som stilles 
til kjøretøyene, krav til tekniske 
løsninger som bidrar til økt trafikk-
sikkerhet, adgang til yrket og kom-
petansekravene for yrkessjåførene. 
Erfaringene de siste årene viser at 
det er svært viktig at NLF fortsetter 
å delta aktivt under NLAs koordin-
ering i arbeidet overfor forslagsstill-
ere, premissleverandører og beslut-
ningstakere i EU-systemet i Brussel. 
Videre er det viktig å arbeide aktivt 
og tett mot norske myndigheter 
allerede før sakene kommer opp slik 
at norske myndigheter er kjent med 
NLFs standpunkt i ulike saker.

Visste du at:
Transportnæringen er regulert av 
strenge myndighetskrav. Dette 
er i stor grad positivt, da det 
bidrar til en profesjonalisering av 
næringen. Men det kan også by 
på utfordringer, spesielt for nyeta-
blerte bedrifter. Mange opplever 
voksesmerter i takt med at økende 
aktivitet og omsetning utløser flere 
krav fra myndighetene. 

Vi tilbyr gode løsninger som oppfyl-
ler myndighetenes krav, tilpasset 
den enkelte bedrifts størrelse. På 
den måten kan du heller konsen-
trere deg om å holde hjulene i gang 

i egen bedrift. Vi tilbyr også nyttige 
kurs gjennom NLF-skolen, en egen 
sjåfør-app og prisgunstige avtaler 
på blant annet drivstoff, forsikring 
og advokathjelp. Vi har nå også 
utarbeidet skreddersydde produkt-
pakke-øsninger for deg med en, to, 
tre, eller 4+ biler. Alt dette og mer, 
kan du lese om i denne brosjyren.

Geir A. Mo
Administrerende direktør,
Norges Lastebileier-Forbund

Gjennom ditt medlemskap 
i NLF har du tilgang til en 

rekke verktøy som gjør  
din hverdag som bedrifts- 

leder enklere.

NLFs VERDIER:

    
     

   A N S VA R L I G
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NLF-appen
– for alle NLF-sjåfører 
og andre ansatte
NLF-appen er sjåførens brukerflate inn 
mot NLF nettsides (www. lastebil.no) 
tekniske løsninger. I NLF-appen får du 
blant annet tilgang til bedriftens biler, 
ansatte, medlemskort, KMV sjekklister 
og Tacho Online bruddrapportering.

Du bruker samme innlogging 
som du gjør på lastebil.no. 

Glemt passord?  
Be om nytt på lastebil.no

Med eget abonnement 
eller KMV-abonnement 
gir NLF-appen deg 
mulighet for å lage og 
bruke sjekklister. Sjekk- 
listene administrerer du 
enkelt på www.lastebil.no

44
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Med et abonnement på KMV vil du ha 
tilgang til NLFs avvikssystem

Opplysningene som vises her fylles  
automatisk ut. Disse kan enkelt endres 
og dokumenteres med bilder fra  
hendelsen

s

s

s
NLF-appen gir 
den ansatte 
tilgang til en 
oversikt på 
kjøretøy og 
kollegaer med 
tilhørende 
kontaktinfo

s
Hurtigtilgang 
til nødnummer 
og stedsan- 
givelse som 
kan være 
nyttig ved en 
hendelse

1. HMS for små bedrifter  
(1–3 ansatte). KMV mini
Et enkelt system, som er bygd noe ut for å ivareta 
HMS-ansvaret for ansatte. Systemet er elektronisk. 
HMS-systemet er spesialtilpasset bedrifter som driver  
med godstransport på vei. Pris for innføring og  
abonnement er kr 2.000 eks mva. per år

2. Kvalitet og Miljø på vei (KMV)
Dette er et fullverdig kvalitetssystem for transport- 
bedrifter som får krav til kvalitets- eller miljøsertifisering. 

KMV gir deg blant annet kvalitetssikring, miljøregn-
skap, systematikk for oppfølging av ditt arbeidsgiver-
ansvar, HMS og direkte adgang til oppdaterte lover  
og regler.

•   Du møter kundens kvalitets- og miljøkrav.
•   Du møter myndighetenes krav og kan puste rolig 

ved bedriftskontroll.
•   Du kan enkelt dokumentere bedriftens kvalitetsnivå.
•   Du får bedre oversikt over EU-kontroller, utløps- 

datoer for førerkort og andre sertifikater osv.
•   Du sparer penger, ved å unngå feil.

«Kvalitet og miljø på vei» er et enkelt  
styringssystem for transportbedrifter.
•   Omfatter også HMS/internkontroll.
•   Forbedrer bedriftens kvalitet.
•   Godkjent bransjestandard.

KMV er nettbasert, noe som gjør at du til enhver tid 
kan ha et oppdatert system, også når det gjelder 
 endringer og tillegg i forskrifter og regler.

Prisen for KMV er kr 18.000 eks. mva. første 
år og kr 8.000 eks. mva. andre år. Har du Tacho 
Online betaler du kun kr 8.000 eks. mva. per år.

Last ned NLF- 
appen på App Store 

eller Google Play
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Vi er stolte over at NLF og If   
har hatt et samarbeid i over 45 år. 
I løpet av denne tiden har vi skred-
dersydd den beste totalpakken av 
forsikringer som er tilpasset dere 
som transportbedrifter.

Med vårt unike utdanningsløp som alle som  
skal jobbe inn mot NLF-medlemmer må gjen-
nom, er vi så sikre på at du får riktig og profe- 
sjonell rådgivning at vi gir deg garanti på at  
du er riktig forsikret. 

Avtalen sikrer også NLF betydelige årlige  
tilskudd som brukes i arbeidet med å utvikle 
avtalen og tilbudet til medlemmet, så vel som 
til politisk gjennomslag for de sakene som er 
viktige for bransjen.

Rolig,  vi  hjelper  deg Spesielt for NLF medlemmer:
•  NLF-garanti, 

• NLF-spesialister

• Eget skadeutvalg

• 10 % rabatt på storbiltariffen

•  10 % rabatt på varebiltariffen og superforsikring  
til kaskopris

•  Avbruddsforsikring utvidet til 63 dager, til samme 
pris som ordinær 43 dager

•  NLF ansvarsforsikring som dekker de vanligste 
ansvarsområdene en transportbedrift kan  
komme opp i

•  Psykologisk førstehjelp til den ansatte og familien 
både i arbeid og på fritid

•  Løyvegaranti – dersom du har stabil og god økonomi

• Eier får erstatning dersom fører har vært uaktsom

•  Skadeforebyggende programmer If aktiv sikkerhet 
og If Transportkompetanse

•  Eget VIP-nummer både for kundesenter og 
skadeoppgjør for rask behandling

Storbilfordeler 
•  Inntil 20 % rabatt dersom du gjennomfører ulike 

sikkerhetstiltak

•  Bagasje i bil dekkes med inntil Kr. 30 000,-

•  Utvidet forsikringssum for lovlig fastmontert utstyr 
til kr. 60 000,-

•  Spesiallakk og dekor dekket med inntil kr. 50 000,-

•  Utvidet forsikringssum for vedlikeholdsverktøy, 
festeutstyr og kjettinger til kr. 40 000,-

•  Utvidet dekning for snøbrøyting, – brudd eller  
brekkasje på drivverk/kraftoverføring

Hvorfor velge If
Som NLF-kunde i If kan du være sikker på at du får 
profesjonell og riktig rådgivning om hvordan din 
bedrift bør være forsikret. 

Våre NLF sertifiserte spesialister har gjennomført 
et opplæringsløp over flere dager sammen med 
NLF for å ha nok kunnskap både om forsikring, men 
også om NLF og transportbransjen. I tillegg hjelper 
vi gjerne med råd for tiltak på hvordan du kan re-
dusere din risiko og antall skader, slik at du på sikt 
kan få lavere forsikringskostnader. Vi har et dedik-
ert skadeoppgjørsteam som kun jobber med NLF 

kunder, og som er eksperter på å gjøre opp skader 
hvor en storbil er involvert. Som et av få selskaper 
har vi også egne storbiltakstmenn som kun jobber 
med storbil og arbeidsmaskiner, for å sikre at du får 
rask og riktig oppfølging når uhellet er ute.

Vi vet hvor mye det koster for din bedrift å  
ha et kjøretøy som står stille, så vår priori- 
tet er alltid å sørge for et raskt og riktig  
skadeoppgjør slik at du kan komme tilbake 
til normal drift igjen så raskt som overhodet 
mulig.

Kontakt vår  
servicetelefon:

21 49 71 69

7
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Circle K tilbyr NLFs medlemmer 
Norges største stasjonsnettverk.  
Gjennom samarbeidet med Best-kjeden 
får NLF-medlemmene samme beting- 
elsene hos Best som på Circle K.

Circle Ks Stasjonsnettverk har blitt utviklet i samarbeid 
med en NLF. Vi tilbyr over 350 fullservicestasjoner som 
legger opp til at man skal dekke alle sjåførenes behov:

• Diesel, anleggsdiesel og AdBlue
• Rikt mattilbud
• Kaffe/drikke
• Sitteområde
• Gratis Wi-fi
• Rene toaletter

I tillegg tilbys lading ved en rekke av stasjonene, og vi 
tilbyr også ladere for arbeisplass- og hjemmelading.

Alle disse kan styres med Circle Ks Firmakort med lading. 
Kortet fungerer som et vanlig firmakort til drivstoff og 
andre produkter på stasjonene, men/og i tillegg også til 
lading.

Kontakt kundesenter for storkunder :
Tlf.: +47 810 01 800 eller på 
E-post: no.support@circlekeurope.com

Utover de generelle fasilitetene 
har vi/Circle K også egne Truckers 
Club-stasjoner med egen park- 
ering, dusj og vaskemaskin.

For å ivareta sjåføren gir Circle K  
gratis kaffekopp til alle NLF-med-
lemmer med aktive truckkort og 
har en egen Truck Deal – rabatt- 
ordning kun for NLF-medlemmer 
med 25 % rabatt på et bredt  
utvalg av mat.

88

Circle K vet at et godt stasjon nettverk er viktig for å oppnå 
kostnadseffektiv transport - enten man er en liten transportør 
lengst nord eller syd i Norge eller om man er en stor nasjonal 
transportør som dekker hele landet

Circle K har også en Kundeportal der kunden lett får oversikt 
over alle fyllinger og enkelt kan ta ut rapporter, vurdere  
fyllemønster og administrere drivstoffkortene.

Circle K tilbyr flere kortløsninger med ulike kjøpskategorier  
etter behov. Her har man flere individuelle muligheter og kan 
sette kjøpetak i kortene. Har man flere sjåfører kan man bruke 
to-kortløsningen - en populær løsning med høy sikkerhet.
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Som medlem i NLF får du tilgang til en rekke eksklusive NLF-produkter – 
skreddersydd for å gjøre hverdagen enklere for deg og dine sjåfører. 
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TACHO ONLINE

KLIMA & MILJØ

KMV

Tacho Online
Enkel å bruke sammen med NLF-appen og 
kanskje din beste venn på neste bedrifts-
kontroll. Tacho Online er din IT–løsning for 
analyse og rapportering om brudd på kjøre- og 
hviletid, og arbeidstid. Tacho Online samler 
inn og lagrer dataene dine fra sjåførkortet 
og fartsskriveren for å gi deg et oversiktlig 
og brukervennlig verktøy, slik at du er godt 
forberedt på neste bedriftskontroll.

Det som skiller Tacho Online fra andre til- 
svarende systemer, er at Tacho Online ana- 
lyserer og sender avviksrapportene autom-
atisk når en fil fra fartsskriveren mottas. Det 
vil si at sjåførene kan føre bruddrapportering 
direkte i NLF-appen. 

Med Tacho Online får du også en enkel løsning 
for å føre timelister, basert på informasjon fra 
skriveren. Ønsker du å spare tid og være for-
beredt på kontroller, er Tacho Online løsnin-
gen for deg. Tacho Online rapporterer til deg 
direkte, ukentlig i en epost. Der vil du enkelt  
få beskjed om hva som må gjøres for at alt  
skal være i orden, siden sjåførene kan føre  
bruddrapportering direkte i NLF-appen   

NLF kalkyle
NLF Kalkyle forenkler arbeidet med transport-
kalkyler i din bedrift. Ved bruk av systemet kan 
du opprette kalkyler for dine kjøretøy og sette 
sammen data for å skape en oppdragskalkyle.
Den første måneden er gratis deretter koster 
NLF kalkyle kr. 3 000,– pr år. NLF Kalkyle til-
bys kostnadsfritt i flere av våre produktpakker.

NLF Klima & Miljø
NLF Klima & Miljø er ett webbasert verktøy 
som forenkler arbeidet med klimarapporter-
ing av transportoppdrag for din bedrift. Klima 
& Miljø-verktøyet lager rapporter som blant 
annet viser karbondioksidutslipp per kjøre- 
oppdrag og gode sammenligningstall avhengig 
av mengdene gods du transporterer. 
Den første måneden er gratis deretter koster 
Klima & Miljø kr. 3 000,– pr år, men tilbys også 
kostnadsfritt i flere av våre produktpakker.  

Kvalitet og Miljø på vei (KMV)
KMV er NLFs system for HMS for små og 
store transportbedrifter. Ønsker du å drive 
systematisk HMS-arbeid vil KMV være et 
viktig verktøy for deg. KMV er et fullverdig 
kvalitetssystem for transportbedrifter som får 
krav til kvalitets- eller miljøsertifisering. KMV 
gir deg blant annet kvalitetssikring, miljø- 
regnskap, systematikk for oppfølging av ditt 
arbeidsgiveransvar, HMS og direkte adgang til 
oppdaterte lover og regler.

KMV er nettbasert, noe som bidrar til at du til 
enhver tid kan ha et oppdatert system, også 
når det gjelder endringer og tillegg i forskrifter 
og regler.

Prisen for KMV er kr. 18 000,– første år og  
kr. 8 000,– påfølgende år. Har du Tacho Online 
får du KMV til redusert pris i flere av våre 
produktpakker. 

Sjekklister
Har du KMV får du sjekklister inkludert i 
abonnementet. Du kan også kjøpe sjekklister 
utenom til kr. 4 000,– pr år.

Fair Transport
Fair Transport-sertifiseringen fremhever din 
transportbedrift som en kvalitetsleverandør 
av trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig 
transport.

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen 
er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter  
dokumenterer arbeidet med å utvikle den 
lovlige delen av godstransport på veg, og 
som setter søkelyset på å styrke trafikksik-
kerheten, senke utslipp av miljø- og klima- 
gasser og sikre gode sosiale forhold for 
ansatte. 

Du får veiledningsmateriell når du starter 
opp, og om du ønsker det, kan du få god 
veiledning underveis i prosessen frem  
mot sertifisering.

Som Fair Transport-sertifisert i NLF får  
du i tillegg Klima & Miljø og NLF 
kalkyle helt kostnadsfritt. 
I tillegg får du rabattert 
pris på forsikring  
hos IF. Se våre 

pakketilbud på 
neste side...

NLFs unike medlemsp rodukter og pakker
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NLFs
pakketilbud

Eier du 1 lastebil:
For deg som eier 1 lastebil og som har  
Tacho Online får du disse produktene inkludert  
og kostnadsfritt:
• Sjekklister  • Klima & Miljø  • Kalkyle

Fair-Transport-sertifisert:
For deg som er Fair Transport-sertifisert, 
får du nå disse produktene inkludert og  
kostnadsfritt:
• Klima & Miljø  • Sjekklister  

Eier du 2 lastebiler:
For deg som eier 2 lastebiler og som har 
Tacho Online får du disse produktene inkludert 
og kostnadsfritt:
• Sjekklister  • Klima & Miljø  • Kalkyle

Produkt Ordinær pris Din pris
KMV kr. 2 000 kr.  0
Fair Transport kr.   0 kr.  0
Sjekklister kr.  4 000 kr.  0
Klima & Miljø kr.  3 000 kr.  0
Kalkyle kr.  3 000 kr.  0
Tacho Online Analyse kr. 288 kr.  288
Tacho Online Arbeidstid kr. 312 kr.  312
Sum pr. år kr. 12 600 kr.  600

Produkt Ordinær pris Din pris
KMV kr. 4 000 kr.  2 000
Fair Transport kr.   0 kr.  0
Sjekklister kr.  4 000 kr.  0
Klima & Miljø kr.  3 000 kr.  0
Kalkyle kr.  3 000 kr.  0
Tacho Online Analyse kr. 576 kr.  576
Tacho Online Arbeidstid kr. 624 kr.  624
Sum pr. år kr. 15 200 kr.  3 200

Eier du 3 lastebiler:
For deg som eier 3 lastebiler og som har 
Tacho Online får du disse produktene inkludert 
og kostnadsfritt:
• Sjekklister  • Klima & Miljø  • Kalkyle

Eier du 4 lastebiler eller flere:
For deg som eier 4 lastebiler eller flere og har  
Tacho Online får du disse produktene inkludert og 
kostnadsfritt:
• Sjekklister  • Klima & Miljø  • Kalkyle

Produkt Ordinær pris Din pris
KMV kr. 6 000 kr.  4 000
Fair Transport kr.   0 kr.  0
Sjekklister kr.  4 000 kr.  0
Klima & Miljø kr.  3 000 kr.  0
Kalkyle kr.  3 000 kr.  0
Tacho Online Analyse kr. 864 kr.  864
Tacho Online Arbeidstid kr. 936 kr.  936
Sum pr. år kr. 17 800 kr.  5 800

Produkt Ordinær pris Din pris
KMV kr. 18 000 kr.  8 000
Fair Transport kr.   0 kr.  0
Sjekklister kr.  4 000 kr.  0
Klima & Miljø kr.  3 000 kr.  0
Kalkyle kr.  3 000 kr.  0
Tacho Online Analyse kr. 288* kr.  288*
Tacho Online Arbeidstid kr. 312* kr.  312*
Sum pr. år kr. 28 600 kr. 8 600

Produkt Ordinær pris Din pris
Klima & Miljø kr.  3 000 kr.  0
Sjekklister kr.  4 000 kr.  0
Sum pr. år kr. 7 000 kr.  0

1
LASTEBIL

2
LASTEBILER

4+
LASTEBILER

3
LASTEBILER

* Pris pr. kjøretøy

Du sparer kr. 12 000,- Du sparer kr. 12 000,-

Du sparer kr. 12 000,- Du sparer kr. 20 000,-

Du sparer kr. 7 000,–



NLF-SKOLEN

NLF-skolen
NLF-skolen er et tilbud til våre medlemmer. Her finner du  
kurs og veiledere. Tilbudet dekker NLF-medlemmers behov for  
kompetanse utover lovpålagte kurs som ADR, YSK o.l. Enkelte av  
kursene gjennomføres i  en kombinasjonen av E-læring, fysiske  
kurs og digitale kurs. NLF-skolen er organisert med 4 moduler  
og består av ca. 25 enkeltkurs.

Logg deg inn på www.lastebil.no for mer informasjon.

+  MODUL  4 – NLF-Temakurs

4.1	 Kjøre-	og	hviletid

4.2	 NLF	trafikksikkerhet

4.3	 Lastsikring

4.4	 Transportkjøper

4.5	 Lærling	i	bedrift

4.6	 Fagbrev

4.7	 Førstehjelp	og	skadested

4.10	 Bruk	av	Tacho	Online

4.11	 Hvordan	bestille	Tacho	Online

4.12	 Foretakskontroll	med	Tacho	Online

4.13	 Sjekklister

4.14	 Fraktberegning

4.15	 Tacho	Fleet

      MODUL  3 – Transportøkonomi

3.1	 Kjøp,	salg	og	vedlikehold

3.2	 Forsikring

3.3	 Regnskap	og	finansiering

3.4	 Kalkyle

3.5	 Transportavtale

     MODUL  2 – HMS for virksomhetsledere

2.1	 HMS-arbeid	i	bedriften

2.2	 Arbeidsavtalen

2.3	 Arbeidstid

2.4	 Risiko	og	transport

2.5	 Dokumentert	sikkerhetsopplæring

s

• MODUL  1 – Medlem og sertifisering

1.1	 Velkommen	til	NLF

1.2	 Ny	som	tillitsvalgt	i	NLF

1.3	 Tillitsvalgt	i	NLF

1.4	 Fair	Transport

1514

E-læringskurs

Fysisk kurs

Digitalt kurs

• MODUL 1
Medlem og sertifisering

s

MODUL 2
HMS for virksomhetsledere

MODUL 3
Transportøkonomi

+ MODUL 4
NLF Tema-kurs



Samarbeidsavtalen gir 
gode betingelser og  

fordeler for NLFs  
medlemmer.

Dette er Würth-konsernet
Würth-konsernet er verdensledende på området verktøy og festemidler. Konsernet 
har over 79 000 medarbeidere i mer enn 400 selskaper i over 80 land. Omsetningen 
i 2020 var på 14,4 milliarder euro.

Kjernevirksomheten omfatter alt fra skruer og muttere via verktøy og kjemisk/ 
tekniske produkter til HMS-utstyr. Konsernet har også selskaper som under eget 
navn tilbyr produkter for bygg- og hjemmemarkedet, elektroinstallasjonsmateriell, 
elektroniske komponenter, solenergimoduler og finanstjenester.

Würth Norge har over 650 medarbeidere og omsatte i 2020 for 1,63 milliard kroner.
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Avtalen omfatter:
•   Avsponing
•   Festemidler
•   Elektro
•   Kjemi
•   Tørkepapir og håndpleieprodukter
•   Slanger, rør og nipler
•   Bilrekvisita og Cargo

•   Innredninger og lagersystemer
•   Verneutstyr
•   Håndverktøy
•   Maskiner
•   Teknisk support
•   Kurs/opplæring

Finn din lokale kontaktperson på www.lastebil.no

Som NLF-medlem  
i Nordea Finance vil du 

aldri bli en liten eller 
ubetydelig kunde. Du 
er en del av et strate-
gisk viktig samarbeid 

og vi lover konkurranse-
dyktige betingelser

NLF har nå reforhandlet avtalen med Nordea, slik at denne 
med virkning fra 01.01.2021 også omfatter avtaler som 
tegnes i Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans)  
i tillegg til Nordea Finans Norge.

Dette betyr at vi nå har 21 kompetente NLF-eksperter med 
lang erfaring med finansiering innen transportnæringen.  
I tillegg til å bistå med rådgivning innenfor ulike finansierings- 
muligheter er vi gjerne en diskusjonspartner som du kan 
sparre med innenfor andre områder av din virksomhet.

Hva betyr dette for deg som NLF-medlem?
• Nordea blir en enda sterkere samarbeidspartner for NLF
•  NLFs medlemmer får tilgang til brukervennlige digitale  

løsninger og flere produktfordeler (grønn finansiering m.m.)
• Eksisterende kunder beholder sin faste kontaktperson
• Nye kunder tar kontakt med kontaktperson i sin region

Nordea Finance kan tilby  
medlemmene finansiering av  
følgende gjenstander:
• Nye og brukte vogntog

• Trekkvogner

• Trailere

• Påbygg, kraner o.l.

•  Person- og varebiler

Gamle og nye kunder er  
velkommen til nye Nordea  
Finance!

Finn din lokale kontakt- 
person på www.lastebil.no
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Dekkmann AS er et datterselskap av Continental Dekk 
Norge AS og er en landsdekkende dekkfagkjede. Kjeden  
har 38 egeneide og 22 franchise-avdelinger. Dekkmann har 
som målsetning å oppnå lavest mulig kjøretøykostnad  
per kilometer for NLF-medlemmer.

Dekkmann er totalleverandør av:
•   NYE DEKK: person, vare, buss, last, anlegg, landbruk, industri

•   REGUMMIERTE DEKK: buss, last, anlegg

•   REKVISITA: felger, kjetting, transportsikring, batterier, tilhengere 

•   SERVICEARBEID: Inkludert dekkhotell

•   PROFESJONELL BILPLEIE: Person, vare, last. innvendig og utvendig 
rens, samt polering.

24-timers veihjelp
For utrykning har vi egne spesialutstyrte biler som kan foreta  
service ute på veien som alle NLF-medlemmer kan benytte seg av.
Landsdekkende telefonnummer: 920 70 111

Mobilt dekkverksted
For feltservice har vi egne spesialutstyrte biler som kan foreta service  
ute på veien eller på medlemmets lokasjon.

Fleetfox
Flåtestyringsverktøy Fleetfox – Informasjon om dekkdimensjoner,  
type mønster, mønsterdybde og lufttrykk blir behandlet i Fleetfox.  
NLF-medlemmer får tilgang til Fleetfox selv og kan hente ut rapporter,  
statistikker og servicerapporter.

Lav rullemotstand
10 % lavere rullemotstand betyr ca. 3 % mindre drivstoffforbruk.  
Continental dekk er kjent for å være dekk med lav rullemotstand.

KONTAKT:
Milan Keckes,  

Fleet manager, Dekkmann

Tlf: 489 54 173
milan.keckes@dekkmann.no

Advokatfirmaet Vectio AS, populært 
kalt NLF-advokatene, representerer 
medlemmer både i utenomrettslige 
og rettslige forhandlinger. NLF- 
advokatene har lang erfaring  
innen de fleste rettslige områder 
transportnæringen møter.

NLF-advokatene – næringens beste juridiske kompetanse
•    Arbeidsrett (ansettelse, oppsigelse, omorganisering, nedbemanning, permittering,  

avskjed, lønnskrav, arbeidstid, lønnsforhandling)
•   Avtalerett (avtaleutforming, inngåelse, revidering av avtale) 
•   Kontraktsrett (kontraktsutforming, kontraktsforståelse) 
•   Kjøpsrett (kjøp og salg av motorvogn, utstyr med mer) 
•   Transportrett (godsansvar ved skade, totaltap, forsinkelse) 
•   Generell forsikringsrett (ansvarsfordeling, ståtid, yrkesskade) 
•   Vegtrafikk (skader, ulykker, kjøre- og hviletid m.m.) 
•   Fast eiendom 
•   Erstatningsrett (avbrudd, økonomisk tap, yrkesskade) 
•   Selskapsrett (stiftelse av selskap, sammenslåing/oppløsning) 

NLF-advokatene representerer arbeidsgiver i et stadig økende antall arbeidstvister.  
NLF kan benyttes som mekler i saker, samt påta seg oppdrag som voldgiftsdommer  
i tilfeller hvor det er aktuelt. For å sikre gode resultater for medlemmene benytter  
NLF-advokatene seg av den gode tekniske og økonomiske kompetansen i forbundet.

Kontakt oss på tlf: +47 950 33 200
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KJÆRE NLF-MEDLEM

Gjennom vår samarbeidsavtale med NLF sikres du som medlem tilgang til alle våre 
produkter og tjenester til medlemspris. Som kunde hos oss skal du være i fokus, og 

vi skal lytte til dine synspunkter og behov. Se noen av våre selskaper, og utvalgte 
tjenester og produkter under.

Vi har dyktige ansatte over hele landet, og faste kontaktpersoner i alle regioner. 
Skulle du ønske mer informasjon om våre tjenester i nærheten av deg kan vi 

henvise deg til en fast kontaktperson i din region!

Transportkompetanse
Vår kurs- og konsulentvirksomhet tilbys gjennom Transportkompetanse 

Haugesund AS. Vi har levert internkontrolltjenester knyttet til arbeidstid og kjøre- og 
hviletid i 15 år til mellom 400 og 500 bedrifter. Dette er fremdeles vårt største 
produkt, og vi opplever stor pågang av nye kunder. Andre større tjenester er 

Sikkerhetsrådgiver for skadeforebyggende arbeid. Vi er Norges største leverandør på 
YSK etter - og videreutdanning. Vi tilbyr også forberedende kurs til løyveeksamen og 

fagbrev yrkessjåfør, samt ADR-kurs, arbeidsvarsling, truck med mer. 

TK Trafikkskole
Gjennom TK Trafikkskole tilbyr vi førerkortopplæring og yrkessjåførutdanning, på 

mer enn 10 lokasjoner i Norge. I tillegg har vi en spennende nysatsning gjennom TK 
Utrykning AS, inn mot utrykningskjøretøy. Her er det spesielt fokus på utrykning med 

store kjøretøy. 

TK Dashboard
TK Dashboard er et arbeidsverktøy for deg som ønsker full oversikt over 

kjøretøydataene dine for å finjustere driften. Verktøyet er utviklet sammen med
norske transportører og entreprenører.  Her hentes det inn data fra ulike lastebil - og 

maskinmerker i en felles oversikt. Du kan enkelt hente ut rapporter som 
miljøfotavtrykk og annen relevant informasjon. TK Dashboard leveres av Digit Nord.

TIMP
TIMP er en moderne, digital løsning for å ivareta transportkjøpers ansvar med fokus 

på brukervennlighet, effektivitet og struktur. TIMP ble lansert sommeren 2021. Vi har 
allerede flere av Norges største transportkjøper som kunder. Tjenesten leveres av 

Transportkompetanse Haugesund AS. 

Ønsker du mer informasjon? Kontakt:
Svein Ove Vetrhus. sov@tkgruppen.no, tlf. 952 11 337

www.tkgruppen.no

Fair Transport
Med Fair Transport vil  Norges Lastebileier-Forbund (NLF)  

fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører. 
Transportører som kjører trafikksikkert er utslippsvennlige 

g tilbyr gode arbeidsforhold. 

Fair	Transport	er	en	sertifisering	hvor	bedriftene	må 
dokumentere	sitt	arbeid	på	følgende	områder:

• Trafikksikkerhet 
• Klima og miljø

• Ansvar

Les	mer	på:	

www.fairtransport.no
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Andre 
samarbeids-
partnere:

Visma tilbyr alle  
NLFs medlemsbedrifter 

en skreddersydd fordels- 
avtale på Visma  

eAccounting, et nett- 
basert og brukervennlig 
faktura- og regnskaps- 
program tilpasset små  

og mellomstore 
bedrifter.

www.visma.no/ 
eaccounting

ALÅS AS leverer den verdensdekkende 
alkolåsen Autowatch
Enheten	har	en	enkel	startmekanisme	som	oppvarmes	når	bilen	
låses	opp	og	er	klar	til	bruk	når	sjåføren	setter	seg	inn.	ALÅS	
Alkolås	dekker	alle	krav	som		knyttes	til	bruk	av	alkolås	i	bil	 
og	er	sertifisert	EN50436-1	
og	EN50436-2,	som	vil	si	
at	alkolåsen	tåler	gradene	
-45C	-	+85c.	Systemet	
kommer	med	en	mulighet	
for	nedlastning	av	logg	
fra	alkolåsen.	Hver	kunde	får	
1	programvare	tilsendt	pr.	
post,	slik	at	de	har	mulighet	
for	nedlastning	av	logg.	
Opplæring	og	installasjon	
gjøres	av	vår	tekniker	
over	telefon/teamviever.

Tlf: 992 86 624
www.alaas.no

Nextbase er markeds- 
ledende på salg av dash-
bordkameraer i Europa. 
Alle kameraene våre tar 
opp bilder av høy kval-

itet for å beskytte deg og 
kjøretøyet ditt, og gir deg 
ro i sinnet mens du er ute 

på veien.

Trend Partner AS,  
Tore Øverli  

Tlf:  + 47 906 98 004

www.nextbase.com

•   Synsundersøkelse 
 kr 490,- normalpris  
kr 690,-

•   Førerkortundersøkelse  
inkl attest kr 690,-  
(normalpris 790,-)

•   Briller/solbriller med 
styrke: 20 % rabatt på 
Brillelands gjeldende 
utsalgspris

www.brilleland.no

Scandic er Nordens ledende hotellkjede med et 
nettverk av 230 hotell, i drift eller under oppføring, 
fordelt på nærmere 44 000 hotellrom. Benytt NLFs 
avtalenummer D000009792

NLF har en fast rabatt på våre Flex-priser og 
møtepakker i Norge, book via 
link på www.lastebil.no. 

Stig Aarthun,  
Tlf: +47 98621076

www.scandic.no

NLF har avtale med Flom 
Kjetting AS om engrospris på 

bilkjettinger, løfteutstyr og 
lastesikring.

Telefon: 35 96 87 90

www.flom.no

Benytt deg av  
våre medlemsfordeler!

Vi har flere samarbeids- 
partnere, se 

www.lastebil.no

Gode rabatter  
på hele syv forskjellige  

bilmerker.

www.bos.no
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NLF har inngått rammeavtale med Telenor.
Avtalen gir medlemmer svært gode rabatter på:
•   Mobiltelefoni
•   Mobilt Bredbånd

Til samme rimelige medlemspris har alle  
FRI+ abonnement fra 4 GB og oppover fri roaming i 
EU/EØS, høyere hastighet og ubegrenset 
lagringskapasitet i Min Sky.

Trond Harterman, tlf: 900 65 757 
E-post: trond.harterman@telenor.com
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