Medlemstilbud
Som medlem hos DTL opnår du mulighed for en række attraktive medlemstilbud.
Herunder kan du se hvilke virksomheder vi samarbejder med

 Rådgivning
 Juridisk hotline
 Advokathjælp
 Køre- hviletid
 Jobannoncering
 Forsikring
 Brændstof
 Vejhjælp
 Hotel
 Bilsyn
 Finans og inkasso
 Synlighed på nettet
 Kontraktstyring
 Finansiel hotline

Book en konsulent
Du sætter dagsorden for mødet. Du får rådgivning om:



Lever du op til loven?
Hvordan kan du få mere ud af dit medlemskab?



Hvilke udfordringer tumler du med?

Køre- hviletid





Lovpligtig opbevaring af køre- hviletidsdata
Lovpligtig egenkontrol af køre- hviletidsdata
Kompetent hjælp





Som DTL-medlem er du basismedlem i Dansk Erhverv
Jurister og advokater med viden om ansættelsesret og HR
Hotline alle hverdage kl. 8.30-16.30 på 3374 6400

Jobannoncering
At finde den ”rigtige” medarbejder er afgørende, både for din og dine kunders forretning.
Transportjob.nu er Danmarks jobportal for hele transportbranchen og et professionelt værktøj, når
du skal søge nye medarbejdere.

Forsikring




Forsikringer, der kommer hele vejen rundt om din virksomhed
Lav selvrisiko, bonusordning
Ét telefonnummer: 33 55 50 50

Brændstof
 Bedste pris på Miles
Brændstof




Fleksible betalingsbetingelser
Ét kort til det hele – Høj kortsikkerhed
Ring på 70 13 61 36





20 % på Firmafon Omstilling
10 % på mobilpakker
En yderst brugervenlig og fleksibel løsning

Vejhjælp





Op til 45% rabat på listepriserne for assistancer
Betydelig besparelse på beredskabshonoraret hvis du er DTL-kunde
Intet beredskabshonorar hvis du er DTL/Codan-kunde
Ring på 7010 8092 og tegn en aftale






50% rabat på bremsetest
Storkunderabat på bilsyn
Danmarks største netværk af synshaller
Tekniske aftener med spisning og undervisning






Advokatbistand med speciale i transportsager
Færdselsstraffesager og aftaleretlige sager
Særligt speciale i tekniske mangelsager
Fast pris: 1500 kr. for sagsvurdering (dækker to timer)

Som DTL-medlem får du gratis:




Et profilbillede, der kan vise hvem du er
En firmabeskrivelse, hvor du fortæller om dig selv
Et nøgleord, som kan bruges af dine kunder til at finde dig





Få overblik over økonomien i alle dine aftaler og kontrakter
Få alle persondata ind i en godkendt løsning (EU-krav fra 2018)
Få automatisk besked når kontrakter og aftaler udløber





Finansiel hotline
Økonomitjek af virksomheden
Ring til Morten Refsgaard på 2872 3411

Finans og inkasso



Fakturakøb – pengene på din konto i morgen
Inkasso – behold kunderne

Hotelovernatning, konference- og mødepakker




12 % rabat på hotelovernatninger
7 % rabat på konference- og mødepakker
Medlemsfordele på niveau ”2nd floor”

Ring 7015 9500 hvis du vil gøre brug af DTLs medlemstilbud - eller mail til Maibritt
Thiessen mat@dtl.eu
www.dtl.eu

