Adm dir har ordet...
I denne utgaven av info-bladet, er vi glade for å kunne presentere
nye innkjøpsavtaler.

inngå medlemskap hos Viking. Husk også
vår avtale med Hurtigruta Carglass.

Ved å benytte vår innkjøpsavtale på Løyvegaranti, trenger du ikke
å stille med andre garantier, eksempelvis innskudd i bank, pant
i fast eiendom etc. Du frigjør kapital og kostnader til tinglysning
etc.

Så til slutt: En gladnyhet ved at rente på
billån fra Nordea på vår innkjøpsavtale nå er
nede i 3,95 % nominell.

Valg av verksted er viktig, ikke minst for å kunne opprettholde
garantier. Det gjør du ved å bruke vår avtale med Snap Drive.
Samtidig er det penger å spare siden merkeverkstedene er
prisledende.
Så har vi en helt ny avtale med Viking Redningstjeneste. Sjekk
hva du kan spare på forsikring ved å ta redning ut, og i stedet

Vær bevisst på å kutte kostnader, sjekk våre
hjemmesider!
Etter en fin sensommer, ønsker jeg dere alle en fin høst.

Oslo drosjeeieres innkjøpslag

Les også:

Kurt Gjøen

Som innehaver av drosjeløyve, er du lovpålagt å ha løyvegaranti. Tidligere måtte du ha
garantisummen stående i banken - nå tilbys du løyvegarantiforsikring hos Connector. Det
betyr at du kan frigjøre kapitalen som tidligere var bundet til garantien!

Nøye kredittsjekk før man kan inngå avtale
Line Berg og Geir Carlsen hos Connector legger vekt på at avtalen
kun vil gjelde for de løyvehaverne som tilfredsstiller noen helt
enkle krav. “Gjennom en omfattende kredittsjekk avdekker vi om
løyvehaver har betalingsanmerkninger, eller om driften bærer preg
av uryddig omgang med penger. Slike kunder trenger vi ikke”, sier
Line Berg. Geir Carlsen supplerer: “Vi har 6 - 7 % av totalmarkedet
på rundt 55.000 løyver her til lands. Dersom det blir for mange
som ikke overholder avtaler og unnlater å betale, må vi enten gjøre
noe med kundemassen vår, eller øke prisen. Og å øke prisen, er det
jo ingen som ønsker.”

Snap Drive - fortsettelse fra forsiden
20 moderne verksteder med sans for oppgradering
Snap Drive er en egen-eid kjede - ikke en franchise-kjede, slik en
del av konkurrentene er. Det betyr trygghet for de faste kundene og
de som har avtaler med kjeden. For å kunne konkurrere på samme
høye nivå i alle verkstedene, brukes store ressurser på diagnoseutstyr, verktøy og kompetanseheving hos mekanikerne. Hvert
annet år starter man en to-årig intern skole for teknisk personell,
nettopp for å holde den nødvendige, høye standarden.
Avtalen i korte trekk
• I følge kjedens siste prisundersøkelse ligger den 16,5 % under
merkeverkstedene. I tillegg får ODI- og NTI-medlemmer 5 % ra
batt på veiledende priser.
•V
 ed nødreparasjoner har medlemmer av ODI og NTI prioritet. Vi
lever av å ha bilene våre på veien - og det hjelper Snap Drive oss
med.

w w w. o d i . n o
...det lønner seg

NYHET:

Løyvegarantiforsikring i stedet
for låste penger på bok

Løyvegaranti - fortsettelse fra forsiden

Det er like strengt å få løyve, som det er å beholde den
Selv om man har løyvegarantiforsikring hos Connector, ender man
uansett alltid opp med å måtte betale det man skylder i jobbsammenheng. Hvis ikke, går det melding til løyvemyndigheten om at
man ikke lenger tilfredsstiller kravene som er stilt i loven for å
kunne beholde løyvet. Som løyvehaver har du da tre uker på deg
til å gjøre opp for deg - hvis ikke, mister du faktisk retten til å ha
drosjeløyve.
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Nyhet - Viking
Redningstjeneste

Det viktigste er at du kan frigjøre bundet kapital
Gjennom en løyvegarantiforsikring hos Connector kan du frigjøre
73.000,- per hovedløyve i bank. Du må fortsatt drive sunt og betale
regninger - men du slipper å ha store summer stående bundet på
konto.

Ny, fordelaktig
avtale med Snap
Drive
Nordea Finans
senker renten

•G
 ratis forstillingskontroll ved hjelp av QuickCheck - et kontrollapparat som få har maken til. I løpet av noen få minutter er spissing og hjulstilling på alle hjul kartlagt. Undersøkelsen er gratis,
alt medlemmene betaler for, er eventuelle justeringer. (Og det
betaler seg fort, om det er noe feil...)
• T a service, reparasjoner og PKK/EU-kontroll hos Snap Drive.
Garantisaker må du fortsatt til merkeverkstedet med.
En kjede uten voksesmerter
I følge Thomas Hansen satser ikke Snap Drive på vekst for enhver
pris. – Vi vokser gjerne, men ønsker å ha kontroll. Målet er at vi
skal kunne flytte inn i egnede, tilpassede bygg, der vi får lagt opp
lokalitetene slik vi ønsker og behøver. Det lønner seg, både for oss
og kundene våre. I og med at vi satser såpass mye på hele tiden
å være i forkant, blant annet med diagnoseutstyr og -programmer
for mange merker, blir hver enhet forholdsvis økonomisk krevende.
Kundegrunnlaget må være på plass, og vi ikke bare må, men skal,
ha de rette folkene som passer inn i vår måte å se både kundene
og jobbene på.

I dag er løyvegarantien på 73.000,- kroner. For å ha drosjeløyve, må disse pengene være
tilgjengelige for å dekke betalingskrav løyvehaveren måtte pådra seg i næringsvirksomhet.
Har du flere løyver, blir garantisummen høyere. Den nye avtalen som er fremforhandlet
mellom ODI/NTI og Connector, gjør det mulig å frigi tidligere avstengte midler, mot en årlig
forsikringssum. For 2015 utgjør dette kr 2.050,- per hovedløyve, kr 1.145,- per tilleggsløyve,
samt kr 300,- per år i administrasjonsgebyr.
Fortsetter på baksiden

Bedre avtale med
Statoil
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Hele landet opp til Trondheim (se oversikt
over verksteder på snapdrive.no), moderne
utstyr, rimeligere priser enn andre
verkstedkjeder, prioritert kunde og gratis
forstillingskontroll. Var det noen som lurte
på om vi har fått til en god avtale?
I den nye verkstedavtalen med Snap Drive har drosjer
over nesten hele landet fått muligheten til prioritert
tilgang til en verkstedkjede der det drives seriøst og
alt er i henhold til fabrikantenes spesifikasjoner, i
følge forretningsutvikler og markedsansvarlig Thomas
Hansen. Vi er pent nødt til å holde oss oppdatert, både
på kompetanse og utstyr, sier han. Vi har etter hvert en
posisjon å forsvare her til lands, og avtaler som den vi
har fått med drosjenæringen er med på å øke presset
på oss som en profesjonell aktør i dette markedet.
Fortsetter på baksiden

NYHET:

If møter drosjenæringen for å bli bedre

- Vi har fått Viking Redningstjeneste med på laget!
Endelig har vi på plass en landsdekkende avtale på veihjelp og assistanse med Viking Redningstjeneste.
Markedslederen med 140 stasjoner over hele landet er vår garanti for at de av våre medlemmer som ønsker å
gå inn på avtalen, får hjelp uansett sted og tid på døgnet.
Marerittet for enhver drosjeeier er biler som står stille. Det kan
skyldes trafikkuhell, mekaniske problemer, punktering eller elek
tronikk som finner ut at det er greit å streike. Uansett grunn er
det om å gjøre å få bilen i gang igjen - det er jo det man lever av i
vår bransje.
Hjelp uansett tid og sted
Salgsdirektør Joachim Tandberg legger lista høyt når han beskriver hva Viking har forpliktet seg til i avtalen, men understreker at
det er viktig at medlemmene setter seg inn i medlemsvilkårene i
avtalen: “Vi skal yte assistanse ved alle typer driftsstans, uansett hvor og når stansen skjer”, sier han. “Avtalen dekker enkle
reparasjoner på stedet, eller tauing til nærmeste verksted. Og det
beste av det hele er at medlemmene i avtalen slipper egenandel”, forklarer han. I tillegg er medlemmene automatisk prioritert
ved behov for hjelp, og spesielt for oss eiere er tid det samme
som penger. Men det er altså viktig at de som vil gå inn på
avtalen setter seg godt inn i medlemsvilkårene - slik unngår man
misforståelser om hva den faktisk dekker og hva som ikke ligger
i avtalen.

Avtalen blir fort lønnsom for medlemmene
Avtalen omfatter kjøretøy på inntil fem tonn totalvekt, koster kr
1.195,- per år, og er ikke mva-belagt. Drosjer kjører mye og langt,
og eierne er avhengige av kortest mulig ståtid, siden transportnæringen totalt sett er en av næringene med lavest marginer.
Mengden passasjerkjøring i døgnet er avgjørende for om man
går med gevinst, og en Viking-avtale kan være med på å utgjøre
forskjellen på pluss eller minus i løpet av et tøft driftsår. “Vi skal i
alle fall være med på å gjøre vårt for å holde medlemmenes biler
i gang!” sier salgsdirektør Joachim Tandberg i Viking Redningstjeneste.

Ikke bare bil. Men mest bil.
If er drosjenæringens partner innen forsikring; både bilforsikring,
OTP (Obligatorisk Tjenestepensjon), yrkesskadeforsikring og
helseforsikring. I dag inneholder bilforsikringen ekstremt mange
nyttige elementer for medlemmene våre; bedriftsansvar, utvidet
forsikring med begrenset identifikasjon, taxidata/taxameter,
psykologisk førstehjelp, halv egenandel på kaskoskade for kun
der med 75 % bonus, ransforsikring og ingen egenandel ved
innbrudd. (Se nærmere om vilkårene på odi.no/Medlemsfordeler/
forsikring.)

Fra venstre:
Drosjeeierne Tom Arild Daleng og Kjell Chr. Helland, videre fra If:
Daniel Øvstetun, Olav Viken, Kjell H. Iversen og Mak Luckin.

I forrige utgave av ODI-info kunne vi fortelle at den nominelle
renten for nye låntakere var på da rekordlave 4,35 %. Siden
den gang har det skjedd mye med rentenivået her til lands, og
nåværende tilbud til medlemmer av ODI og NTI er nå helt nede
på 3,95% på nye avtaler. Nytt av året er også at Nordea Finans
lanserer en lånekalkulator der du kan beregne og søke om billån
via PC, nettbrett eller mobil. Du treffer fortsatt Nordea Finans på
telefon 48 20 70 49 og mail ksl@nordea.no.

I tillegg til rabatter på drivstoff, tilbyr nå Statoil Fuel & Retail et nytt, web-basert verktøy for drosjeeiere; Card
E-Services. Ved hjelp av denne web-portalen får du full oversikt og kontroll over drivstoffkostnadene dine.
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ringsordning, er med på å finansiere driften av forsikringen,
inkludert utbetalinger til de medlemmene som har hatt hendelser
som dekkes av forsikringen. Det er en forutsetning at premiene
medlemmene betaler, dekker utbetalingene. Medlemmer som
har mange skader, må derfor betale mer enn de som har få
eller ingen skader - når risikoen øker, øker også premien. Ved
å benytte seg av skadeforebyggende tiltak - som f.eks. kurset
Aktiv Sikkerhet - kan man få senket forsikringskostnadene. Men
til syvende og sist er det den enkelte sjåfør som betyr noe - nær
90% av alle forsikringssaker skyldes sjåførfeil.

Nordea Finans senker renten - igjen!

Statoil-avtalen blir bedre og bedre

Hindrer svindel og misbruk
I følge KAM i Statoil Fuel & Retail, Elin Skjeldrum Kristoffersen,
gir rapportene i dette systemet deg detaljert oversikt over hvilke
sjåfører som fyller, hvor mye, når og på hvilke stasjoner. “Dermed
kan du sammenligne data per bil og sjåfør, og fange opp eventuelle uregelmessigheter. Slik kan du også se hvilke sjåfører som
kjører rimeligst, og ta opp kjøremønsteret med de som tydeligvis
er for tunge på gasspedalen”, forteller Kristoffersen.

Når næringen forandrer seg, må forsikringen endre seg
If tar med jevne mellomrom møter med ledelsen av og repre
sentanter for drosjenæringen for å avklare med dem om det
er trender eller endringer som kan få innflytelse på forsikrings
avtalen. Det kan være nye løyveformer, nye biltyper, nytt utstyr i
drosjene, endring i verksted- eller delepriser, nye driftsformer kort sagt brukes disse møtene for at If skal få føling med hvordan
hverdagen er for kundene. Disse møtene er svært nyttige, og
benyttes også for å avklare punkter man er usikre på, uenige i
eller rett og slett ønsker å få avklart.

Hvorfor betaler ikke alle det samme for bilforsikringen?
All forsikring er kollektiv. De vil si at ale som er med i en forsik

Spesielle tilbud for Stor-Oslo
Fra 1. september i år etablerer Viking Redningstjeneste dekkavtale med Dekkmann. Medlemmer i avtalen får 10 % rabatt på
24 timers salg og service av dekk - det betyr f.eks. at om en bil
punkterer, kan Viking stille opp og skifte til nytt dekk, om behovet
oppstår. I samme område får medlemmene også 10 % rabatt på
tømming av drivstofftank på stedet, samt 10 % rabatt på tilkjøring
og skifting/tilpasning av nytt batteri.

Drivstoff alene utgjør opptil 26 % av driftskostnadene for norske
transportbedrifter. Det betyr at det er ekstremt viktig å ha oversikt og kontroll over denne delen av utgiftene. Med Card E-Services får du tilgang til alle typer data som gjelder drivstoffbruken for
akkurat din bedrift.

Forsikring har naturligvis vært sentralt for ODI og NTI i alle år. Drosjenæringen endrer seg stadig, og for å fange
opp disse endringene involverer If - vår sentrale kontakt på bilforsikring - representanter for næringen i dialogmøter for å avdekke både problemer og muligheter i samarbeidet.

Styr Statoil-kortene dine selv
Dette web-baserte arbeidsverktøyet gir deg også full oversikt og
administreringsmuligheter for alle kortene du og dine ansatte
disponerer. Du kan sitte foran PC-en og bestille eller sperre kort.
Du kan også opprette egne brukere og gi dem brukertilgang til
portalen .- f.eks. kan det jo være greit at regnskapsfører har
tilgang til ta ut rapporter fra dette systemet. Her er det enkelt å
søke etter transaksjoner per kort, per bil, per sjåfør m.m. Du kan
laste ned spesialtilpassede rapporter, samt sette opp en rutine
for automatisk varsling. I tillegg kan du laste ned faktura med detaljert oversikt over alle transaksjoner. Jo bedre oversikt du har, jo
enklere er det å kontrollere utgiftene.
Linken til web-portalen finner du på www.odi.no

Markedssjef Christian Matheson i Nordea Finans understreker
igjen at det er viktig at man kontakter Nordea før bilen skal
leveres, og at man i utgangspunktet kun finansierer nye biler fra
forhandlere i Norge.
Sjekk ut hvordan dine betingelser blir med den nye lånekalkulatoren: http://odi.no/Medlemsfordeler/finansiering

Klipp ut og ta med i bilen! Klipp ut og ta med i bilen! Klipp ut og ta med i bilen!
Statoil Firmakort, gjelder alle biler: Rabatt er på pumpepris pr. liter.
Kjøpssted
Diesel
Alle servicestasjoner, ODI og NTI
Statoil Jessheim, Ski, Fjellhamar, Sandvika, Smestad, ODI
Statoil Jessheim, Ski, Fjellhamar, Sandvika, Smestad, NTI
ODI-stasjon, Bryn, ODI
ODI-stasjon, Bryn, NTI

75 øre
100 øre
85 øre
125 øre
100 øre

Bensin
50 øre
70 øre
55 øre
95 øre
70 øre

Statoil Truckkort. Biler registrert som buss/minibuss i vognkortet med totalvekt over 3.500 kg.
Truckkortet kan benyttes på stasjoner i Hoved Truck Nettverket (HTN) og øvrige servicestasjoner (merket xx eller x) som
er åpnet for bruk av Truckkort. Dette er stasjoner tilpasset store biler med Truckkort. For å se hvilke stasjoner Truckkort
kan benyttes på, gå inn på link som du finner på www.odi.no.
Rabatt er på veiledende listepris pr. liter.
Statoil-stasjon/automat
ODI-stasjonen, Bryn
Sandvika, Ski, Fjellhamar, Jessheim, Smestad
Øvrige stasjoner/automater, merket HTN (se linken over)
Øvrige stasjoner/automater, merket xx (se linken over)
Øvrige stasjoner/automater, merket x (se linken over)

ODI-medlem
øre/liter inkl. mva

NTI-medlem
øre/liter inkl. mva

205 øre
155 øre
155 øre
140 øre
130 øre

180 øre
155 øre
155 øre
140 øre
130 øre

Du finner søknadsskjema for Statoil Firmakort og Statoil Truckkort på www.odi.no.

