Endelig et bredt dekktilbud
til hele drosjenæringen
- I det samme tidsbildet ser vi også for oss åpningen av det til
nå største senteret, det blir liggende på Alnabru, og er totalt på
6.000 kvm. Vi kommer til å leie ut ca 5.000 kvm til Europas
største dekkimportør, Nordisk Dekk Import, og kan hente dekk
rett fra lageret deres.

Lik eller høyere rabatter på det som teller mest

Oppspart rabatt - sparing til ”feriepenger”

I følge Bang er det i hovedsak 3 ting som trekker drosjene til
Statoil-stasjonene: Drivstoff, vask og varmmat. Rekvisita er slikt
man gjerne stikker innom for å ordne når noe går galt. Så er
det da også på drivstoff vi ser klare forbedringer i årets avtale.
NB: Medlemmene får fortsatt 20% rabatt på vask, 10% på
smøreoljer og 10% på bilrekvisita.

Har du Statoil Firmakort, kan du fortsatt velge hvordan du vil
bruke rabatten din. Vil du spare den ett år av gangen og få
den ubetalt som en slags ”feriepenger” midt i juni året etter, er
det fullt mulig. Og vil du ha rabatten fratrukket på hver enkelt
faktura, kan du gjerne velge det.
I juni i år ble det betalt ut over 10 mill. kroner i oppspart rabatt!
For Statoil Truckkort må du vente med å gjøre avtale om
oppspart rabatt til neste år. I mellomtiden vil alle få rabatten
direkte fratrukket på faktura.

La oss begynne fra bunnen:
ODI- og NTI-medlemmer har fortsatt en grunnrabatt på 75 øre
på diesel, 50 øre på bensin og 130 øre for autogass på alle
Statoilstasjoner, BEST-stasjoner og 123-stasjoner.
På 4 Statoil-stasjoner - Hamang, Jessheim, Ski og Fjellhamar
- økes rabatten med 10 øre på diesel og 5 øre på bensin.
Totalrabatten er altså 85 øre pr. liter diesel og 55 øre pr. liter
bensin på disse stasjonene.
På ODI-stasjonene - Bryn og Carl Berner - øker rabatten med 10
øre på diesel og 5 øre på bensin for ODI- og NTI-medlemmer.
Det gir ODI-medlemmer 115 øre på diesel, 85 øre på bensin
og 150 øre på autogass. NTI-medlemmene får 100 øre rabatt
pr. liter diesel, 70 øre på bensin og 140 øre for autogass. For å
kunne gi denne rabatten, bidrar ODI fortsatt med 30 øre pr. liter
til ODI-medlemmer og 15 øre pr. liter til NTI-medlemmer.

Nytt av året: Statoil Truckkort!
I følge salgssjef Elin Kristoffersen ser Statoil at antallet kjøretøy
over 3,5 tonn i drosjenæringen øker. Nytt nå er at eier du en slik
bil, kan du nå registrere deg og få Statoil Truckkort om du er
medlem av ODI eller NTI. Det gir 155 øre rabatt på veiledende
dieselpris. På ODI-stasjonene får ODI-medlemmer 185 øre i
rabatt, og NTI-medlemmer 170 øre.
Søknad om Statoil Truckkort sendes på eget skjema til ODI som
videresender søknaden til Statoil.
Skjema finner du på www.odi.no.
Veiledende pris avhenger av transporttillegg - sjekk oppdatert
veiledende pris på hjemmesidene til ODI, www.odi.no.

Bryn Auto/Smørehall med kampanje på det du trenger mest!
Asif Javed i Bryn Auto/Smørehall på Statoil Bryn ligger ikke på latsiden – nå har han lansert en
egen kampanje for medlemmene av ODI/NTI.
Bremseklosser foran MB 211 /212 kr 1.000,- • Bremseklosser bak MB 211 / 212 kr 1.000,Olje og filter MB 211 kr 1.000,- • Alle priser er inkl. mva.
Be om tilbud på tilsvarende også til andre merker!
Bestill tid på telefon 45 515 515 eller pr. mail brynauto@hotmail.no!
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Les også:

Dekkhotell der ingen sover
Med i dekksatsingen finnes også et helt nytt dekkhotell med
plass til 2.000 sett. Senteret ligger på Ryen, og medlemmene
kan levere direkte på hotellet, eller dra til sin lokale DekkNorforhandler og levere dekkene der. Siden går våre folk over
dekkene, vasker, avbalanserer og sjekker dekk og felg for
eventuelle skader. Er det skader, eller mener vi dekk må byttes,
tar vi kontakt med kunden og opplyser om dette, før vi gjør noe
med det.

Nye drivstoffløsninger
I avtalen med Statoil inngår det også et samarbeid om nye
drivstoffløsninger til drosjenæringen. De første el-bildrosjene
er i drift, og nå kommer ”plugg-inn” hybrid med både bensinog dieselmotorer. Om 3-4 år kommer hydrogenbilene for
fullt. ODI/NTI og Statoil inviterer til samarbeid med landets
drosjesentraler slik at vi sammen kan bygge ut et tilbud på
alternative drivstoffløsninger.
Adm. dir. Kurt Gjøen om avtalen:
- Vi er glade over at vi har fått i stand en enda bedre avtale for
medlemmene våre, i et ellers sterkt prispresset marked. Ekstra
rabatter på utvalgte og sentrale stasjoner er også positivt. Med
Statoil Truckkort har vi endelig fått på plass et rabattsystem
også for en økende brukergruppe med biler over 3,5 tonn.
Vi er også glade for Statoil sitt engasjement for å kunne tilby
alternative drivstoffløsninger. Her må vi imidlertid samarbeide
med drosjesentralene for å kunne danne grunnlag for
investeringer.
- Statoil er også opptatt av å tilby sunn mat også til
drosjesjåførene, og arbeider mye med å tilby nye og sunne
produkter, tilpasset behov gjennom hele arbeidsdagen.
Utviklingen her skal det også bli spennende å følge med på,
mener Kurt.
- Vi ser at avtalen med Statoil har vokst i volum år for år.
Rabattene teller selvsagt, men et godt utbygd stasjonsnett med
tilbud som møter drosjenæringens behov, er nok like viktig,
skyter Kurt inn til slutt.

norske taxieieres innkjøpslag

Svar og få gratis kaffe...

Når DekkNor Norge har etablert seg som dekk
senter ved siden av Statoil på Bryn, ser vi
antagelig begynnelsen på en suksesshistorie.
Det positive for drosjenæringen er at DekkNor
har flere og bedre tilbud enn de fleste andre i
dette markedet.

- Vi ønsker alle medlemmer av ODI og NTI hjertelig velkommen
til et tilbud som bare kommer til å bli bedre og mer omfattende i
årene som kommer, sier adm. dir. Gøran Otto i DekkNor Norge.

Gunstige billån for
drosjenæringen

Profesjonell bilvask...

Kjeden vil vokse – men ikke nødvendigvis fort
I følge adm. dir. Gøran Otto vil kjeden vokse, gjerne bli lands
dekkende om det passer – men har god tid. Pr. i dag har man
etablert senteret på Bryn, og et nytt senter på Lørenskog
kommer i drift i slutten av september. I oktober er det klart for
åpning av et senter rett ved IKEA i Asker, samt et senter i Mysen.
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På idylliske Leangkollen hotel i Asker fant vi både Kurt Gjøen, ODI, og
to for oss sentrale medspillere ved utarbeidelse av ny Statoilavtale;
salgssjef Elin Kristoffersen og segmentsjef KAM & Marine, Kjetil
Rasmus Bang.

Ny økonomisjef,
Morten Hansen

Frontfigur med sterk tilknytning til dekkfaget
Det er tre hovedmenn bak den nye dekk-kjeden; Gøran Otto,
Ramiz Safdar (ikke tilstede) og Henning Solberg. Sistnevnte bør
være kjent nok for de fleste, og har en faglig tilknytning til og
kunnskap om dekk som går utenpå de fleste av oss. Når du lever
av å kjøre fort, er dekkene en viktig del av arbeidsredskapene
dine. Fagkunnskapen skal komme kundene til gode, både i form
av råd og vink, samt i utvalget kjeden kommer til å føre.

Enda bedre
Statoil-avtale!
Les mer på side 5 (utbrettsiden).

Medlemmer av ODI og NTI får samme
betingelser, uansett hvilket dekksenter de er på
Gøran Otto er glad for å ha drosjenæringen med på laget. - Vi gir
alle medlemmer samme betingelser uansett hvilket dekksenter
de er innom. Etter som kjeden vokser, får medlemmene flere
steder der de kan kjøpe og reparere dekk og felger, samt få det
batteriet de trenger til bilen. Skulle en bil få dekkproblemer i
Asker-området, er det bare å komme seg til DekkNor ved IKEA,
uansett hvilket senter du vanligvis sogner til.
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Nytt dekktilbud...
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Ny forsikringsavtale
med større fleksibilitet
for akkurat deg!
I følge salgssjef Olav Viken i If forsikring er den nye forsikringsavtalen
både bedre tilpasset drosjenæringens virkelighet og den enkelte
drosjeeiers behov for mer fleksible løsninger. En bil er ikke en
bil, som det heter - heller ikke innen drosjenæringen, og det må
forsikringsavtalen reflektere.
Les mer på side 2

Adm dir har ordet.
I denne utgaven av informasjonsbladet har vi mange nyheter å komme med.
Avtalene både med Statoil og If forsikring har blitt forsterket!
Det er også gledelig at vi nå får en Truckdiesel-avtale for dere
med større biler, og at vi i Oslo/Akershus-området på noen
Statoil-stasjoner kan tilby ytterligere rabatt på diesel og bensin
for dere andre med vanlige drosjebiler.
Bilforsikringen er nå mer tilpasset den enkelte drosjeeiers
behov – det betales kun for det du som drosjeeier har behov for.
Yrkesskadeforsikringen er også endret slik at «storbytillegget» er
blitt tatt bort. Én pris for hele landet!
Jeg vil oppfordre landets drosjeeiere om å delta på
markedsundersøkelsen som nå legges ut på våre hjemmesider.
Her har dere alle en god mulighet til å påvirke vårt arbeid for
næringen, og derigjennom deres egen hverdag. Det gjelder
både avtalene vi i har i dag og tjenestene vi tilbyr, men også
næringens behov for nye eller andre avtaler og tjenester –
landsdekkende eller lokalt.
I vårt samarbeid med Statoil ligger det gode muligheter
til å møte drosjenæringens behov for alternative og mer
miljøvennlige energikilder. Vi har fått de første el-drosjene,

plugg-inn-hybrider er på full fart inn, og snart kommer også
hydrogenbilene på markedet. Statoil og ODI/NTI vil være først
på markedet også når det gjelder alternative energikilder, straks
det er tilstrekkelig etterspørsel.
Vi i ODI/NTI inviterer derfor alle landets drosjesentraler til et
samarbeid om alternative energikilder. Er grunnlaget der, skal
tilbudet være der!
På ODI sin servicestasjon på Bryn kan det eksempelvis bygges
hurtigladestasjon(er) når grunnlaget for en slik investering
er til stede. Vi i ODI/NTI inviterer derfor til et samarbeid med
drosjesentraler i Oslo-området for å kunne planlegge et
miljøvennlig tilbud sammen med Statoil.
Jeg vil ønske dere alle en god og fin høst med ODI/NTI som den
naturlige samarbeidspartner!

•Erstatningssummen for fastmontert utstyr er økt fra 60.000,til 100.000,-.
•Nye løyvehavere får automatisk en startbonus på 60%.
•Nye løyvehavere som har gjenomgått Aktiv Sikkerhetskurs,
eller gjennomfører kurset innen 4 måneder etter oppstart, får
70% startbonus.
•Flere kjørelengdeintervaller.
•Flinke sjåfører skal lønne seg - har du 75% bonus og får en
skade, halveres egenandelen ved kaskoskader.
Om forsikring av drosjer
Olav Viken forteller at If dessverre ser en negativ utvikling
innen skader for drosjenæringen. Og regelen er jo slik at
høyere forsikringsutbetalinger får konsekvenser for fremtidig
premiesetting. Man ser også at én- og få-bileiere har færrest
skader - noe som har vært stabilt i mange år.

Morten
Hansen,

ny økonomisjef,
på plass!
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Viken kan også fortelle at If har meget høy kundetilfredshet; hele
85 - 90% av kundene er fornøyde med behandling, oppgjør og
avtaler. Han mener dette kommer av at If har bygd opp et godt
nett over hele landet, der service, rådgivning og skadeoppgjør
flyter bra. Gode verkstedavtaler med lav stopp-tid er jo spesielt
viktig for drosjenæringen, avslutter han.
Morten har en allsidig bakgrunn innen økonomifaget. Helt
siden 1985 har han arbeidet med regnskap og økonomi,
bl.a. i Bios import som var store innen helsekost, Storm
Elektro - servicebilene deres er et kjent innslag i bybildet, NSB
Reisebyrå og Hesselberg Bygg. Sist var Morten økonomidirektør i
Candyking Norge.
Morten Hansen har tidligere samarbeidet med Kurt Gjøen. Han
pendler fra Jeløya ved Moss hver dag, har nettopp fylt 50 og er
glad i å røre på seg, både i skog og mark og på treningsstudio.
Morten liker pop og rock generelt, og synes mye norsk musikk
(spesielt Vamp) er bra.
Morten ønskes velkommen i rekkene!

Ren bil mens du venter – inni
og utenpå

Nede i kjelleren under Statoil-stasjonen på Bryn finner du
Bryn Bilvask og Bilpleie, et spesialtilbud som er åpent 24
timer i døgnet. Akkurat som drosjenæringen selv er det.

For å kartlegge hvor fornøyd medlemmene av ODI og NTI er med fordelene medlemskapet gir, lanserer
vi nå en markeds- og medlemsundersøkelse. Undersøkelsen tar du over nettet på www.odi.no på ca 5
minutter - og som deltaker blir du med i trekningen av 75 kaffekrus-lokk for 2013 hos Statoil.

God jobb gir faste kunder
Muhammad Afzaal (bildet) er medeier i vaskeanlegget,
og kan fortelle om stor pågang av både drosjer og
private. - Drosjegutta vasker jo gjerne bilen hver eller
annenhver dag, forteller han. - De private er som regel
ikke så ofte innom, men vi har flere faste av de private,
også. Selv om bilpleie er en del av navnet, er det ikke
etablert som tjeneste, ennå. Fordelingen av lokaler i
garasjeanlegget vil avgjøre om og når dette tilbudet blir
mer enn en del av firmanavnet.

Anne og Haakon sverger til
enkelhet
Anne Kavli og Haakon Magne Kværn
arbeider i bedriften Questback, som
står bak undersøkelsen. Haakon legger
vekt på enkelheten i undersøkelsen: Skal vi få mange nok med på å svare,
må undersøkelsen være relevant, ha
gjennomtenkte spørsmål og ikke ta for
lang tid. Årets undersøkelse for ODI og NTI
har akkurat denne oppbyggingen.
Anne Kavli er opptatt av hva medlemmene
kan få ut av undersøkelsen - både ganske
umiddelbart og over tid. - Ved å svare på
undersøkelsen, kan medlemmene fortelle
ledelsen hvilke avtaler de er fornøyde med,
og hvilke som bør jobbes mer med, sier
hun.

Noen hovedtrekk i årets avtale

Én liten sak som kanskje er interessant for deg som har flere
biler, er den delen av If-forsikringen som kalles ”Begrenset
identifikasjon”. Kort sagt dekker den grovt uaktsom oppførsel
hos sjåføren(e) din(e) - kjører en sjåfør i påvirket tilstand eller
mot rødt lys, får du som eier fortsatt full erstatning.

Sett av 5 minutter, så kan du
få gratis kaffe et helt år!

Velg den digitale enheten du vil!
Enten du velger å bruke smarttelefon,
lesebrett eller datamaskin, er det kun en
5 minutters tid som skal til. Alt du trenger
huske, er løyvenummeret ditt. Det bruker vi
for å finne ut hvem som vinner i trekningen
av 75 kaffekrus-lokk som varer i hele 2013
hos Statoil. Bare gå inn på www.odi.no og
klikk på ikonet for undersøkelsen, så er du
i gang.
Vi vil presentere et sammendrag av
resultatene av undersøkelsen i en senere
utgave av ODI/NTI-info. Vinnere av Statoil
kaffekrus-lokk får disse i posten.
Lykke til!

Yrkesskadeforsikring med bedre storbyvilkår
Tidligere har det vært to prissoner for yrkesskadeforsikring på avtalene.
Denne er nå fjernet, noe som igjen gir lavere priser på yrkesskadeforsikringen for
eiere i Oslo, Bergen og Trondheim.
Prisen for yrkesskade blir nå kr 2.059,- pr. årsverk, uavhengig av hvor i landet du kjører.
For å kunne tegne yrkesskadeforsikringen må også drosjen være på ODI/NTI-avtalen.
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Du tar lunsj, vi ordner bil
Rett over Statoil-stasjonen ligger kafeen «Ovenpå».
Mange benytter sjansen til å levere bilen og stikke opp
for en matbit mens bilen blir representativ igjen, både
inn- og utvendig. - Og skulle vi være ferdige før kunden
er det, er det jo nok av parkeringsplasser utenfor
anlegget, så det byr sjelden eller aldri på noe problem,
avslutter Muhammad Afzaal.

Nordea Finans dekker
drosjenæringen i hele Norge
Salgssjef Terje Bromnes i Nordea Finans er seriøs, både i
ansikt og stemme, da han karakteriserer avtalen bedriften
tilbyr medlemmene av ODI og NTI: - Det er rett og slett en
skikkelig bra avtale, en finansiell løsning med gode betingelser
og god forutsigbarhet som forenkler livet for den som trenger
finansiering av en drosjebil. Den som benytter seg av avtalen
opplever rask behandlingstid, enten bilen er ny fra norsk
forhandler eller er importert brukt fra utlandet. Kontakt Nordea
for noen enkle råd og kjøreregler før du importerer bil - det
letter prosessen.
Nordea Finans ønsker i utgangspunktet at kunden selv betaler
momskostnader når bilen leveres, men tilfredsstiller taxieieren
visse økonomiske krav, kan vi også tilby mva-finansiering.
Avtalen dekker ikke refinansiering av allerede innkjøpte biler
– uten å gå i detaljer har det noe å gjøre med hvem som sitter
med salgspantet.
Gjør livet enda enklere - opprett Autogiro!
Bromnes er imponert over hvor mange avtaler ODI/NTI har
etablert for medlemmene sine, og peker på forenklingen av
både arbeidsdag og regnskapsførsel. - Et smart trekk er å
automatisere flest mulig av daglige og månedlige gjøremål.
Autogiro er et slikt tiltak. Er det først etablert kan du nesten
glemme avdragene, de går fra konto nærmest av seg selv.
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Lånekalkulatoren gir
deg oversikt
Når vi snakker avdrag og
kostnader, anbefales alle
som vurderer Nordeaavtalen å gå inn på
lånekalkulatoren på ODI
sine nettsider, www.odi.
no. Der kan du legge inn
alle mulige variabler og
se hvordan de påvirker de
månedlige kostnadene.
Ellers peker salgssjef
Terje Bromnes på at
finansieringen i avtalen
er lik for alle. - Det
innebærer at det ikke er noen vits i å forsøke å prute eller
megle seg til bedre betingelser enn andre. Avtalen er solidarisk,
det vil si at alle medlemmene skal ha samme vilkår. Det
er en fordel for medlemmene - de vet hva de får. Og i følge
salgssjefen er det altså en meget god avtale.
Kontakt Nordea Finans om avtalen:
Nisrine Benhari 22 48 63 33
Partnerservice 22 48 88 15.

Endelig et bredt dekktilbud
til hele drosjenæringen
- I det samme tidsbildet ser vi også for oss åpningen av det til
nå største senteret, det blir liggende på Alnabru, og er totalt på
6.000 kvm. Vi kommer til å leie ut ca 5.000 kvm til Europas
største dekkimportør, Nordisk Dekk Import, og kan hente dekk
rett fra lageret deres.

Lik eller høyere rabatter på det som teller mest

Oppspart rabatt - sparing til ”feriepenger”

I følge Bang er det i hovedsak 3 ting som trekker drosjene til
Statoil-stasjonene: Drivstoff, vask og varmmat. Rekvisita er slikt
man gjerne stikker innom for å ordne når noe går galt. Så er
det da også på drivstoff vi ser klare forbedringer i årets avtale.
NB: Medlemmene får fortsatt 20% rabatt på vask, 10% på
smøreoljer og 10% på bilrekvisita.

Har du Statoil Firmakort, kan du fortsatt velge hvordan du vil
bruke rabatten din. Vil du spare den ett år av gangen og få
den ubetalt som en slags ”feriepenger” midt i juni året etter, er
det fullt mulig. Og vil du ha rabatten fratrukket på hver enkelt
faktura, kan du gjerne velge det.
I juni i år ble det betalt ut over 10 mill. kroner i oppspart rabatt!
For Statoil Truckkort må du vente med å gjøre avtale om
oppspart rabatt til neste år. I mellomtiden vil alle få rabatten
direkte fratrukket på faktura.

La oss begynne fra bunnen:
ODI- og NTI-medlemmer har fortsatt en grunnrabatt på 75 øre
på diesel, 50 øre på bensin og 130 øre for autogass på alle
Statoilstasjoner, BEST-stasjoner og 123-stasjoner.
På 4 Statoil-stasjoner - Hamang, Jessheim, Ski og Fjellhamar
- økes rabatten med 10 øre på diesel og 5 øre på bensin.
Totalrabatten er altså 85 øre pr. liter diesel og 55 øre pr. liter
bensin på disse stasjonene.
På ODI-stasjonene - Bryn og Carl Berner - øker rabatten med 10
øre på diesel og 5 øre på bensin for ODI- og NTI-medlemmer.
Det gir ODI-medlemmer 115 øre på diesel, 85 øre på bensin
og 150 øre på autogass. NTI-medlemmene får 100 øre rabatt
pr. liter diesel, 70 øre på bensin og 140 øre for autogass. For å
kunne gi denne rabatten, bidrar ODI fortsatt med 30 øre pr. liter
til ODI-medlemmer og 15 øre pr. liter til NTI-medlemmer.

Nytt av året: Statoil Truckkort!
I følge salgssjef Elin Kristoffersen ser Statoil at antallet kjøretøy
over 3,5 tonn i drosjenæringen øker. Nytt nå er at eier du en slik
bil, kan du nå registrere deg og få Statoil Truckkort om du er
medlem av ODI eller NTI. Det gir 155 øre rabatt på veiledende
dieselpris. På ODI-stasjonene får ODI-medlemmer 185 øre i
rabatt, og NTI-medlemmer 170 øre.
Søknad om Statoil Truckkort sendes på eget skjema til ODI som
videresender søknaden til Statoil.
Skjema finner du på www.odi.no.
Veiledende pris avhenger av transporttillegg - sjekk oppdatert
veiledende pris på hjemmesidene til ODI, www.odi.no.

Bryn Auto/Smørehall med kampanje på det du trenger mest!
Asif Javed i Bryn Auto/Smørehall på Statoil Bryn ligger ikke på latsiden – nå har han lansert en
egen kampanje for medlemmene av ODI/NTI.
Bremseklosser foran MB 211 /212 kr 1.000,- • Bremseklosser bak MB 211 / 212 kr 1.000,Olje og filter MB 211 kr 1.000,- • Alle priser er inkl. mva.
Be om tilbud på tilsvarende også til andre merker!
Bestill tid på telefon 45 515 515 eller pr. mail brynauto@hotmail.no!
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Les også:

Dekkhotell der ingen sover
Med i dekksatsingen finnes også et helt nytt dekkhotell med
plass til 2.000 sett. Senteret ligger på Ryen, og medlemmene
kan levere direkte på hotellet, eller dra til sin lokale DekkNorforhandler og levere dekkene der. Siden går våre folk over
dekkene, vasker, avbalanserer og sjekker dekk og felg for
eventuelle skader. Er det skader, eller mener vi dekk må byttes,
tar vi kontakt med kunden og opplyser om dette, før vi gjør noe
med det.

Nye drivstoffløsninger
I avtalen med Statoil inngår det også et samarbeid om nye
drivstoffløsninger til drosjenæringen. De første el-bildrosjene
er i drift, og nå kommer ”plugg-inn” hybrid med både bensinog dieselmotorer. Om 3-4 år kommer hydrogenbilene for
fullt. ODI/NTI og Statoil inviterer til samarbeid med landets
drosjesentraler slik at vi sammen kan bygge ut et tilbud på
alternative drivstoffløsninger.
Adm. dir. Kurt Gjøen om avtalen:
- Vi er glade over at vi har fått i stand en enda bedre avtale for
medlemmene våre, i et ellers sterkt prispresset marked. Ekstra
rabatter på utvalgte og sentrale stasjoner er også positivt. Med
Statoil Truckkort har vi endelig fått på plass et rabattsystem
også for en økende brukergruppe med biler over 3,5 tonn.
Vi er også glade for Statoil sitt engasjement for å kunne tilby
alternative drivstoffløsninger. Her må vi imidlertid samarbeide
med drosjesentralene for å kunne danne grunnlag for
investeringer.
- Statoil er også opptatt av å tilby sunn mat også til
drosjesjåførene, og arbeider mye med å tilby nye og sunne
produkter, tilpasset behov gjennom hele arbeidsdagen.
Utviklingen her skal det også bli spennende å følge med på,
mener Kurt.
- Vi ser at avtalen med Statoil har vokst i volum år for år.
Rabattene teller selvsagt, men et godt utbygd stasjonsnett med
tilbud som møter drosjenæringens behov, er nok like viktig,
skyter Kurt inn til slutt.

norske taxieieres innkjøpslag

Svar og få gratis kaffe...

Når DekkNor Norge har etablert seg som dekk
senter ved siden av Statoil på Bryn, ser vi
antagelig begynnelsen på en suksesshistorie.
Det positive for drosjenæringen er at DekkNor
har flere og bedre tilbud enn de fleste andre i
dette markedet.

- Vi ønsker alle medlemmer av ODI og NTI hjertelig velkommen
til et tilbud som bare kommer til å bli bedre og mer omfattende i
årene som kommer, sier adm. dir. Gøran Otto i DekkNor Norge.

Gunstige billån for
drosjenæringen

Profesjonell bilvask...

Kjeden vil vokse – men ikke nødvendigvis fort
I følge adm. dir. Gøran Otto vil kjeden vokse, gjerne bli lands
dekkende om det passer – men har god tid. Pr. i dag har man
etablert senteret på Bryn, og et nytt senter på Lørenskog
kommer i drift i slutten av september. I oktober er det klart for
åpning av et senter rett ved IKEA i Asker, samt et senter i Mysen.

www.odi.no
...det lønner seg

På idylliske Leangkollen hotel i Asker fant vi både Kurt Gjøen, ODI, og
to for oss sentrale medspillere ved utarbeidelse av ny Statoilavtale;
salgssjef Elin Kristoffersen og segmentsjef KAM & Marine, Kjetil
Rasmus Bang.

Ny økonomisjef,
Morten Hansen

Frontfigur med sterk tilknytning til dekkfaget
Det er tre hovedmenn bak den nye dekk-kjeden; Gøran Otto,
Ramiz Safdar (ikke tilstede) og Henning Solberg. Sistnevnte bør
være kjent nok for de fleste, og har en faglig tilknytning til og
kunnskap om dekk som går utenpå de fleste av oss. Når du lever
av å kjøre fort, er dekkene en viktig del av arbeidsredskapene
dine. Fagkunnskapen skal komme kundene til gode, både i form
av råd og vink, samt i utvalget kjeden kommer til å føre.

Enda bedre
Statoil-avtale!
Les mer på side 5 (utbrettsiden).

Medlemmer av ODI og NTI får samme
betingelser, uansett hvilket dekksenter de er på
Gøran Otto er glad for å ha drosjenæringen med på laget. - Vi gir
alle medlemmer samme betingelser uansett hvilket dekksenter
de er innom. Etter som kjeden vokser, får medlemmene flere
steder der de kan kjøpe og reparere dekk og felger, samt få det
batteriet de trenger til bilen. Skulle en bil få dekkproblemer i
Asker-området, er det bare å komme seg til DekkNor ved IKEA,
uansett hvilket senter du vanligvis sogner til.

okt. 12

Nytt dekktilbud...

www.odi.no
...det lønner seg

Ny forsikringsavtale
med større fleksibilitet
for akkurat deg!
I følge salgssjef Olav Viken i If forsikring er den nye forsikringsavtalen
både bedre tilpasset drosjenæringens virkelighet og den enkelte
drosjeeiers behov for mer fleksible løsninger. En bil er ikke en
bil, som det heter - heller ikke innen drosjenæringen, og det må
forsikringsavtalen reflektere.
Les mer på side 2

