Fordeler
ved å være
medlem
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i Norges Bilbransjeforbund

Juridisk
bistand

Juridisk bistand er inkludert i
medlemskontingenten. Advokater i

NBF og NHO sitter klare til å bistå ved
blant annet personal- og kundespørsmål.
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Økonomiske
fordeler

Forsikringsordninger, tjenestepensjon, telefoni, data
kommunikasjon, inkasso og kredittkontroll. NBF-medlemmer får
tilgang til en rekke innkjøpsavtaler med store besparelser. Du
kan spare inn kontingenten ved å benytte deg av medlemsfordelene!

Bransjerådgivning

Foto: Shutterstock

Bilsalg, verksteddrift, HMS, lederstøtte, utdanning og
rekruttering. NBF har kunnskap og ekspertise på alle fagområder.

Vi er sparringspartner og rådgiver for det du er opptatt av. Egne
faggrupper med representanter fra bransjen, bidrar til at NBF til enhver
tid er oppdatert på forhold og endringer som kan påvirke din bedrift.

Kurs og
kompetanseutvikling
Kurs i ledelse, digital innsikt,
forbrukerrett, arbeidsrett og HMS.

Dette er bare noen av tilbudene til
våre medlemmer. I tillegg arrangerer
vi k
 onferanser og medlemsmøter
med relevant faglig innhold, der du også
treffer kolleger og kan bygge nettverk.
Foto: Shutterstock

Tilstandsrapport

Innbyttegaranti

MERKE:

ANTALL NØKLER:

MODELL:

Undertegnede parter inngår
ved underskrift av dette dokume
ntet en avtale om garanter
innbyttepris på nedenfor
t
nevnte bil ved kjøp av ny
bil hos forhandler.
MERKE:

MAKSIMAL KJØRELENG
DE:

MODELL:

AVTALT INNBYTTEPRIS

ANTIRUSTGARANTI:

VARIANT:

MOTOR, SYL VOLUM:
MOTOR, EFFEKT:

DRIVHJUL:
GIRTYPE:

DRIVSTOFF:

KJENNEMERKE:
UNDERST. NR.:

TRIMMET/CHIPTUNET:

KILOMETERSTAND:

REG.NR.:

BEKREFTET KM:
KOLL. PUTER UTKOBLET:

ÅRSMODELL:
REG. FØRSTE GANG:

ETTER

MND.:

TEKNISK VURDERING

KRONER

SAMLET VURDERING

Innbyttegarantien er beregnet
etter modell, tidsrom og
total kjøredistanse. Den er
likehold av bilen. Nødvendi
videre basert på normalt
g påkost grunnet unormal
bruk og vedslitasje, karosseriskader, samt
sin helhet av eier. Belastning
utilstrekkelig vedlikehold,
for overskredet avtalt kjøredista
dekkes i
nse avregnes ved at overkjørte
kilometer belastes med
kr
pr. km. Inkl. mva.
Service skal utføres etter
foreskrevet serviceprogram
hos utleverende forhandle
godkjent av utleverende forhandle
r eller annen merkeforhandler
r. Dersom kunde benytter
annet verksted, forutsettes
godkjent. Kunde må fremlegge
at verkstedet er offentlig
skriftlig dokumentasjon for
forhandler på at service og
fagmessig og iht foreskreve
vedlikehold er utført
t service, reparasjon- og vedlikeho
ldsprogram.
n Eier forplikter seg
til å etterse bilen ifølge bilens
instruksjonsbok, vedlikeho
for unormal slitasje.
ldshefte og felles bransjeno
rm
n Modifikasjoner på
bilen, så som chiptuning,
flytting av varevegg etc. gjør
n Alle skadereparasjoner
at Innbyttegarantien bortfaller.
og utskifting av deler må
utføres av autorisert personell.
n Bilen skal leveres
rengjort både ut- og innvendig
og med samme utstyr som
n Innbyttegarantien
ved utlevering.
forutsetter at kunden kjøper
ny bil hos forhandler.
n Avtalen kan ikke
overdras.
n

Ved signatur på denne avtalen
bekrefter kunden at avtalen
og brosjyren
«Retningslinjer for unormal
slitasje» er lest og forstått.

HEFTELSER:

ENN SAMLET VURDERING

har gjennomført NBFs

HMS-KURS

FOR LEDERE I
BILBRANSJEN

SERVICEHEFTE/SERVIC
ER FULGT:
VOGNMAPPE M/INSTRUK
SJONS BOK:
TIDLIGERE STØRRE SKADE:
TIDLIGERE ANNEN ENN
NORMAL BRUK:

RAPPORT DATO:

- TRAFIKK OG SIKKERH
ET
MERKNADER - BEDRE

BRUKT IMPORTERT:
REGISTERREIM SKIFTET,
DATO:
REGISTERREIM SKIFTET,
KM:
SISTE SERVICE:
PKK UTFØRT:

MERKNADER - SVAKERE

ENN SAMLET VURDERING

UTVENDIG VURDERING
- EKSTERIØR OG UTVEND
IG LYS

SAMLET VURDERING

MERKNADER - BEDRE

ENN SAMLET VURDERING

MERKNADER - SVAKERE

ENN SAMLET VURDERING

Kurset er tilpasset bilbransjen
s spesielle utfordringer
og risikoforhold, og omfatter
følgende emner:
n Lover/forskrifter og
rollene i HMS-arbeidet
n Grunnprinsippene i
systematisk HMS-arbeid
n Sykefravær og inkluderen
de arbeidsliv
n Organisatorisk og psykososia
lt arbeidsmiljø
n Fysisk/kjemisk arbeidsmil
jø og ytre miljø
n Brann og brannforeb

INNVENDIG VURDER
ING - INTERIØR OG INSTRUM
ENTER

SAMLET VURDERING

MERKNADER - BEDRE

ENN SAMLET VURDERING

ygging

MERKNADER - SVAKERE

ENN SAMLET VURDERING

Kurset er gjennomført som
et interaktivt e-læringskurs og avsluttet med en
kunnskapstest. Kurset
tilfredsstiller krav til HMS-oppl
æring i henhold til
Arbeidsmiljølovens § 3.5.

STED:
DATO:

SIGNATUR FORHANDL
ER

SIGNATUR KUNDE/EIE
R

GENERELL BESKRIVELSE/KO
MMENTAR

Stig Morten Nilsen, adm.

direktør

© NBF

©
www.nbf.no

SKADETEGNING:

DATO:

SIGNATUR SELGER:

DATO:

SIGNATUR KUNDE:

Verktøy og tjenester
SIDE 1 AV 2

Medlemmer får tilgang til mange verktøy og tjenester.

Eksempler er standardiserte kjøpekontrakter, skjema for formidlingssalg, innbyttegaranti, tilstandsrapporter, alle verktøy du trenger innen
HMS, samt informasjon om viktige politiske forhold. I tillegg holder vi
deg oppdatert gjennom bladet «Bilbransjen» og nyhetsbrev.
Våre eksperter har også laget forskjellige verktøy innenfor HR-området som hjelper deg i din daglige rolle som arbeidsgiver. Du finner veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, spørsmål og svar, nettkurs m.m.
på arbinn.nho.no

Rammebetingelser
NBF påvirker politiske områder som har betydning for din drift.
Vi har også NHO i ryggen. En samlet bransje har innflytelse!
NBF er i kontinuerlig dialog blant annet med Arbeidstilsynet,
Skatteetaten og Vegdirektoratet for å gjøre din hverdag enklere.
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Du kan tjene inn
kontingenten ved
å benytte deg av
de fordelaktige
medlemsvilkårene

Du vil oppleve mange fordeler ved å være medlem i NBF og NHO.
Økonomiske medlemsfordeler vil gi deg store besparelser, og våre
verktøy og tjenester vil gjøre din arbeidsdag enklere.
Har du råd til å stå utenfor dette fellesskapet?
Følgende eksempel er basert på en bedrift med 10 ansatte, omsetning
på 50 mill. kroner og lønnsutgifter på 5 mill. kroner: (NB! Alle tall er cirka)
EKSEMPLER PÅ KOSTNADER
NBF MEDLEMSKAP
FORSIKRINGER
5 TIMER JURIDISK BISTAND

KOSTNAD
IKKE-MEDLEM I NBF

KOSTNAD SOM
MEDLEM I NBF

BESPARELSE
SOM MEDLEM

0

15 000

- 15 000

100 000

80 000

20 000

10 000

0

10 000

HMS KURS FOR LEDERE

3 000

0

3 000

DAGSKURS
(JURIDISK/SALG/VERKSTED)

5 000

3 000

2 000

KJØP AV MATERIELL
(KJØPEKONTRAKTER, STRO BOK ETC.)

3 000

2 000

1 000

INNKJØPSAVTALE INKASSOTJENESTER

2 500

0

2 500

5 TIMER BRANSJERÅDGIVNING
TOTALT

5 000

0

5 000

128 500

100 000

28 500

I eksempelet over har vi satt opp noen av våre medlemsfordeler.
Som det kommer frem, kan det å være NBF-medlem gjøre at du:
n sparer penger n får økt kunnskap n får en lettere arbeidshverdag

Du blir også
medlem av NHO
Det er medlemmene som styrer NHOs arbeid. NHO arbeider for
de sakene som er viktig for sine medlemmer. Grunnleggende handler
det om å bedre bedriftenes arbeidsvilkår. Hver eneste dag jobber NHO
for å gjøre det enklere for norske bedrifter å drive forretning.

NHO setter dagsorden i samfunnsdebatten. NHO stiller opp for

å løfte de store sakene i media, og om nødvendig helt inn på statsministerens kontor. NHOs omdømme og størrelse gjør oss i stand til det.
NHO er også landets største møteplass for bedrifter og politikere. Her
finner medlemmene arenaer for å bygge nettverk og utveksle erfaringer på en rekke områder relevante for din bedrift.

OM NHO

NHO er den største interesse
organisasjonen for bedrifter i Norge
med over 25 000 medlemsbedrifter.
I tillegg til å ha nasjonal politisk
tyngde er NHO opptatt av å være
lokale, nære og relevante.
NHO har regionskontorer som
dekker alle fylkene og lands
foreninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. NHOs
regionskontorer er tilgjengelig for
NBF-medlemmer.

Kristin
Skogen Lund
administrerende
direktør i NHO
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Telefon: 22 54 21 00
E-post: firmapost@nbf.no

www.nbf.no

