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

Få styr på regler

Juridisk hotline

Advokathjælp

Køre- hviletid

Uddannelse

Tacho Online

Persondata (GDPR)

Synlighed på nettet

Finansiering og inkasso

Finansiel hotline

Pension

Telefoni

Økonomisystem

Kontraktstyring

Forsikring

Brændstof

Vejhjælp

Bilsyn



• Som DTL-medlem er du basis-

medlem i Dansk Erhverv 

• Jurister og advokater med viden 

om ansættelsesret og HR

• Hotline alle hverdage  

kl. 8.30-16.30 på 3374 6400

• Kør op til 2 % længere på Miles 

diesel - fås uden merpris på 

alle Circle K servicestationer

• Altid bedste pris på Miles die-

sel på alle Circle K stationer 

• Betal vejskatter med Circle K´s 

vejboks i hele Europa inkl.  

Storebælt og Øresunds broen 

– selvfølgelig på samme  

faktura som brændstof.

DTL VIP kundeservice  

tlf. 70 136 136

• 50% rabat på bremsetest

• Storkunderabat på bilsyn

• Danmarks største netværk af  

synshaller

• Tekniske aftener med spisning  

og undervisning

Medlemstilbud

• Personlig rådgivning af vogn-

mandseksperter og løsninger, 

der passer til din virksomhed

• Forsikringer med dæknings-

garanti

• DTL-repræsentanter i skade-

udvalget, hvor DTL har det 

sidste ord ved uenighed om 

erstatning

• Hurtig skadesbehandling

• Ring til os på 70 12 12 32  

• Læs mere på if.dk/dtl

• Op til 45% rabat på listepriserne 

for assistancer

• Betydelig besparelse på be-

redskabshonoraret hvis du er 

DTL-kunde

• Intet beredskabshonorar hvis du 

er DTL/IF-kunde

Ring på 7010 8092 og tegn  

en aftale

Forsikringer med 
medlemsfordele



- et                   selskabRådgivning og undervisning for vejtransportbranchen

• Markedets simpleste køre-  

og hviletidsløsning

• Lovpligtig opbevaring og  

kontrol af kørehviletidsdata

• Automatisk analyse og  

rapportgenerering

• 20 % på Firmafon Omstilling

• 10 % på mobilpakker

• En yderst brugervenlig og  

fleksibel løsning

• Finansiel hotline

• Optimering af finansiering og 
likviditet

• Hjælp til generationsskifte, køb 

og salg af virksomheden

Ring til Morten Refsgaard på 

tlf. 2872 3411

Finansiering og inkasso 

• Inkasso – Hjælp til inddrivelse af 

udeståender og bibeholdelse af 

den gode kunderelation

• Fakturakøb – Gør kredit salg til 

kontant salg og få pengene hur-

tigere på kontoen 

• Factoring – Styrk likviditeten og 

effektiviser din rykkerprocedure

• Medlemsfordele på både Krak og  

De Gule Sider

• 30 % medlemsrabat på annoncekøb

• DTL logo der markerer medlemskab

Kontakt Eniro på telefon 8838 3800

• Advokatbistand med speciale  

i transportsager

• Færdselsstraffesager og  
aftaleretlige sager

• Særligt speciale i tekniske 

mangelsager

• Fast pris: 1500 kr. for sags- 

vurdering (dækker to timer)  

• Online kontraktstyring af alle 

kontrakter

• Persondata (GDPR) - nem og 

enkelte online løsninger

• Juridisk-, proces- og it-teknisk 

support i forbindelse med 

Persondata (GDPR)



Ring 7015 9500 hvis du vil gøre brug 

af DTLs medlemstilbud - eller mail til 

Maibritt Thiessen mat@dtl.eu

• Få tjekket om du også betaler 

for meget for dine pensioner – 

uanset om du stadig indbetaler, 

eller om du har pensioner du 

ikke længere indbetaler til

• Skal du snart på pension kan vi 

hjælpe med en senior-nedspa-

ringsrådgivning

• Serén er uvildig og har adgang 

til alle pensionsselskaber, så du 

er sikker på at få mest muligt for 

dine pensionspenge

Kontakt Serén på seren@seren.dk 

eller ring på 7199 7150 • Vi klarer uddannelsesplanlæg-

ningen 

• Vi dækker alle jeres uddannel-

sesbehov 

• Vi sørger for en høj kvalitet i 

uddannelsen 

• 19 uddannelsesinstitutioner 

fordelt over hele landet

www.amutransport.dk 

• Tidsbesparende og fremtidssik-

ret regnskabsprogram

• Minimer administrationen i din 

vognmandsforretning og giv 

gratis adgang for din revisor 

• Gratis support og daglige online 

uddannelseskurser

• Integration til alle lønsystemer

www.dtl.eu


