JURIDISK HJÆLP
FAGLIGE
NETVÆRK
POLITISK
TALERØR

Lad os gøre en forskel for dig

HVORFOR MEDLEMSKAB?
Et medlemskab af DTL er en forsikringsordning,
der giver dig:
●

Juridisk og teknisk førstehjælp. Den er kun en opringning væk.

●

Et stort netværk af ligesindede vognmænd med erfaring og viden
omkring dig.

●

En hær af specialister, der hver dag går i kødet på politikere, andre
organisationer og medier for at fremme din og andre
vognmænds sag.

●

Styr på din køre- hviletid og andre kontante medlemsfordele.

●

Nyt om branchen, så du altid er opdateret.

Værdien af vores medlemsfordele vil i mange tilfælde betale dit
medlemskab.

Ring hvis du har brug for hjælp.

Læs mere på dtl.eu og tungvogn.dk
Følg os på Facebook og LinkedIn

DTL ER TIL STEDE I HELE DANMARK
Vi kender lokalområdet og kommer gerne ud til dig,
hvis du har akut brug for hjælp.

DTL REGION MIDT/NORD
Farvervej 1, 1. th.
8800 Viborg
Telefon 70 15 95 00
DTLs HOVEDKONTOR
Grønningen 17
1270 København K
Telefon 70 15 95 00

rmn@dtl.eu

dtl@dtl.eu

DTL REGION HOVEDSTADEN
Københavnsvej 265
4000 Roskilde
Telefon 33 21 24 14

VIBORG

REGION SPECIAL
DTL har landsdækkende
faglige netværk for vognmænd, der transporterer
samme type gods.

info@vognmandslauget.dk

DTL REGION ØST
Københavnsvej 265
4000 Roskilde
Telefon 70 15 95 00
dtloest@dtl.eu
VEJLE

KØBENHAVN
ROSKILDE

DTL REGION SYD
Transitvej 10
7100 Vejle
Telefon 75 15 95 00
dtlsyd@dtl.eu

TUNGVOGNSSPECIALISTEN
Københavnsvej 265
4000 Roskilde
Telefon 71 90 71 91
tvs@tungvogn.dk

HVAD KAN DTL GØRE FOR DIG
VI LØSER DINE PROBLEMER

KONKRETE FORDELE

Står du med et problem med regler, fortolkning af regler eller et urimeligt bødeforlæg – så
er konkret og praktisk juridisk bistand kun et
telefonopkald væk. Og det kan hurtigt vise sig
at være en god økonomisk idé.

Køre- hviletid. Som medlem får du styr på din
køre- hviletid med vores produkt Tacho Online.
Det er en del af dit medlemskab. På enhver
computer kan du nemt få en daglig oversigt
over dine og dine ansattes køre- hviletidsdata.
Dermed undgår du bøder og udnytter din kørselstid optimalt. Bliver du indkaldt til virksomhedskontrol, har du adgang til hjælp her og nu.

VI ER DIT FAGLIGE NETVÆRK
DTL-Danske Vognmænd er organisationen for
lige meget, hvad du kører med. Vi har lokale
foreninger i hele landet, og så har vi særlige
faglige netværk for transportører af affald, dyr,
møbler, kran- og blokvogne, Danske Fragtmænd, selvkørende vognmænd, kurér- og
varebiler og SOS Dansk Autohjælp.

Medlemsrabatter hos: If Skadeforsikring, Circle
K, SOS Dansk Autohjælp, Applus, Svea Finans
og TungVognsSpecialisten - et DTL-selskab.

VI HOLDER DIG OPDATERET
VI FREMMER DIN SAG
Jo flere vognmænd der står sammen, desto
større er chancen for succes og gennemslag.
DTL har gennem årene leveret mange solide
resultater:
• øgede akseltryk og totalvægt
• fornuftig tolerancegrænse
• udvidede muligheder for modulvogntog
• nummerpladegenkendelse til kontrol af vejbenyttelsesafgift for udenlandske lastbiler
• styrket kontrol og skærpede bøder for ulovlig
cabotage og stop for yderligere liberaliseringer

Læs mere på dtl.eu og tungvogn.dk
Følg os på Facebook og LinkedIn

Alle medlemmer får DTL Magasinet i postkassen 11 gange om året. Du kan vælge at få
nyheder på mail og vores daglige oversigt over
pressens nyheder om branchen.

BLIV MEDLEM OG LAD OS
GØRE EN FORSKEL FOR DIG
Ingen vognmandsforretninger er ens, og
derfor betaler vores medlemmer heller ikke
det samme. Prisen afhænger af, hvordan du
ønsker at være medlem.
Ring til os og få et tilbud, der passer til lige
netop din forretning.

