NORSKE TAXIEIERES INNKJØPSLAG
ODI og Statoil har inngått en ny og gunstig
rabattavtale som sikrer
deg i ODI- og NTIsystemet gode priser
på både drivstoff, olje
og vask.
I tillegg til prisavslag
på bensin, diesel og
propan, får du med
Statoil Firmakort rabatt
på smøreolje, bilrekvisita og vask. Den nye
avtalen omfatter ikke
bare Statoils servicestasjoner, men gjelder
også på Best- og 123stasjonene.
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Ny rabattavtale med Statoil
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Se mer in bak!
Adm.dir har ordet
Det er med glede vi nå kan melde om en ny
rabattavtale med Statoil. Resultatet av forhandlingene er at rabattavtalen forblir den
beste på markedet, og det i en situasjon
med skjerpet konkurranse og mindre
marginer enn noen gang.

En annen viktig nyhet er at fra årsskiftet får
alle våre ODI-stasjoner bedre konkurranseevne enn tidligere. Pumpepris skal følge
konkurrentene. I tillegg til rabatten med
Statoil-kortet, opprettholder vi ordningen
med ekstra rabatter på våre ODI-stasjoner.

Samtidig opplever vi at dere er berettiget
frustrert over at dieselprisen går opp. Det
siste kan verken Statoil eller vi gjøre noe
med, dessverre. Drivstoffutgiftene er store
for drosjenæringen, og dermed blir rabattavtalen vi har med Statoil viktig for drosjenæringen og for våre kunder.

Det er vi glade for!
Hilsen

Kurt Gjøen

Ta KonTroll over telefonregninga
Med Network Norways KonTroll får du forutsigbare teleutgifter. Avtalen gir deg en hyggelig fastpris med romslige samtalemarginer.
Som kjent har vi i ODI og NTI en rabattavtale
med Network Norway. Den innebærer at våre
andelshavere og medlemmer får 25 prosent
rabatt på selskapets priser.
Anders Bore-Mathisen i Network Norway
forteller at de har store forventninger til det
nye produktet som er en tilleggstjeneste til
telefonabonnementet. Han mener KonTroll
passer godt til mange i drosjenæringen. For
knappe 250 kroner måneden kan du ringe så
mye du vil til kollegaene dine. I tillegg får du
inntil 3000 minutters samtaletid ekstra. På
KonTroll gis det ingen ekstra rabatt for ODI og
NTI, men produktet er likevel svært lønnsomt
for deg som ringer mye.
Se for øvrig www.odi.no.

WWW.odi.no
...det lønner seg

Ny rabattavtale med Statoil
ODI og Statoil har inngått en ny og gunstig rabattavtale som sikrer deg i ODI- og NTI-systemet gode
priser på både drivstoff, olje og vask.
I tillegg til prisavslag på bensin, diesel og propan, får du med
Statoil Firmakort rabatt på smøreolje, bilrekvisita og vask. Den
nye avtalen omfatter ikke bare Statoils servicestasjoner, men
gjelder også på Best- og 123-stasjonene.

Bra for alle parter
– Vi er svært glade for at vi nå kan presentere en ny og meget
gunstig prisavtale med Statoil, sier ODIs direktør Kurt Gjøen, som
tror avtalen er den beste på markedet.
Den nye avtalen innebærer at drosjenæringen får så godt som
de samme gode rabattene som før. Nye rabatter vil bli 75 øre
literen på diesel, 130 øre literen på gass, samtidig som rabatten
på bensin opprettholdes med 50 øre literen.
Også Statoil gleder seg over avtalen.
– Statoil har i mange år hatt et meget godt samarbeid med ODI
og drosjenæringen. Drosjenæringen er en viktig kunde for oss, og
jeg ser frem til et positivt samarbeid også i årene som kommer,
sier Statoils salgsdirektør Gard Inge Olstad.

Beste prisen i Oslo
ODIs mål er å gi alle i ODI- og NTI-systemet markedets beste
priser på drivstoff, og vil til enhver tid være konkurransedyktige
på pumpeprisen.
– I tillegg til Statoils rabatter, gir vi en ekstra drivstoffrabatt til
andelshaverne i ODI og medlemmene i NTI på våre stasjoner på
Bryn, i Trondheimsveien 100 og i Munchs gate. Når det for
eksempel gjelder diesel, blir samlet rabatt for ODI-andelshavere

105 øre, og for NTI medlemmer 90 øre. Dette gir best
pris i Oslo, understreker
Gjøen.
Han poengterer dessuten at
for å oppnå gode avtaler, er
det viktig at de også blir
brukt, blant annet for å ha
best mulig forhandlingskort
når nye avtaler skal inngås.
– Heldigvis økte volumet i år
totalt sett, og både vi i ODI og
NTI, samt Statoil, tror på
fortsatt vekst. Det lover godt
for fordelaktige avtaler også
i fremtiden.

Salgsdirektør Gard Inge Olstad

Omgående rabatt eller bonusutbetaling?
Rabatten du får med Statoil Firmakort, kan du enten trekke fra
på faktura eller du kan spare den.
– Mange velger det siste, og får da en hyggelig bonusutbetaling
cirka 15. juni, forteller ODI-direktøren.
Han legger til at flere savner kontantkortet fordi de liker å gjøre
opp for seg med det samme.
– Mange synes det er vanskelig å følge med på hvilket beløp
regningen kommer til å bli på. Andelshavere i ODI får imidlertid,
hvis de ønsker det, gratis hjelp av betjeningen på servicestasjonene våre til å sette inn pengene de skylder på sparekontoen sin når de har tanket eller hatt andre utlegg. Da står
pengene på konto når regningen kommer.

Med Statoil Firmakort får du som ODI-andelshaver eller NTImedlem følgende rabatter inklusive merverdiavgift på Statoil-,
Best- og 123-stasjoner. Den nye avtalen gjelder fra årsskiftet
2008/2009.

Ønsker du Statoil Firmakort, må du søke om det via ODI.
Søknadsskjemaet kan du laste ned fra ODIs hjemmesider:
www.odi.no, eller du kan hente det hos ODI i
Trondheimsveien 100.

RABATTER PER LITER PUMPEPRIS:

Alle søknadene blir behandlet av ODI før de sendes til
Statoil.

Kjøpssted
Alle servicestasjoner, ODI og NTI
ODI-stasjoner, ODI andelshavere
ODI-stasjoner, NTI medlemmer
Sverige og Danmark

Diesel
75 øre
105 øre
90 øre
40 øre

Vask: 20 % rabatt.
Smøreolje: 10 % rabatt.
Bilrekvisita: 10 % rabatt.

Bensin Autogass
50 øre 130 øre
80 øre 150 øre
65 øre 140 øre
25 øre

Forutsetningen for å søke om Statoil Firmakort er at du
enten er andelshaver i ODI eller medlem av NTI. Drosjeeiere
kan søke om flere kort, også til privat bruk. Pensjonerte
andelshavere i ODI kan dessuten også søke om Statoil
Firmakort, det samme kan ansatte ved drosjesentralene.
Sistnevnte må i så fall oppgi arbeidsgivers navn og organisasjonsnummer, i tillegg må arbeidsgiver garantere for et
eventuelt mislighold av kortet.

Vi i ODI og NTI vil ønske alle våre kunder og
samarbeidspartnere en fredelig julefeiring, og
et Godt Nytt år, samtidig som vi vil takke for
samarbeidet i året som har gått.
Hilsen alle oss i ODI og NTI

WWW.odi.no
...det lønner seg

