
Medlemsfordeler for TLF-bedrifter  

TIS-Web 
Vår nettbaserte løsning for arkivering og analyse av nedlastede data fra kjøretøy og sjåførkort. 
Se prisoversikt i eget Avtaleskjema for TIS-Web. 
For TLF-bedrifter bortfaller Etableringsavgiften - kr. 980,- 

Oppfølgingsavtale 
Dette innebærer følgende: 
Hensikten er å assistere transportfirmaer i oppfølging av sjåfører, som er underlagt forskrift om kjøre- og 
hviletid, samt forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor veitransport (FATS). 
Oppfølgingsavtalen omfatter følgende: 
- Et sjåførkurs med gjennomgang av forskrift om kjøre- og hviletid og FATS. I tillegg gir vi opplæring i bruk

av digital fartsskriver (et kurs er inkludert ved avtaleinngåelse, med unntak av reiseutgifter).
- Kvalitetssikre at data fra fartsskriver samt sjåførkort blir lastet ned ihh.t lovkrav om nedlastning.
- Følge opp brudd kvartalsvis både på kjøre- og hviletid samt arbeidstidsdirektivet (FATS) pr. sjåfør.
- Rapportere om kjøretøy kjørt uten sjåførkort, samt sende bruddbrev pr. sjåfør til firmaets

kontaktperson.
- Sende kvartalsrapport med sammendrag av brudd og avvik, for hver sjåfør pr. kvartal.
- Komme med forslag til forbedring.
- Gjennomgå bruddbrev og veilede hver enkelt sjåfør en gang pr. kvartal.
- Gi tilbakemelding til arbeidsgiver om utfall etter gjennomgang med sjåfører, og hvilke områder de skal

fokusere videre på.
Oppfølgingsavtale prises etter hvor mange sjåfører man har og rabatten øker i takt med antall sjåfører. Pris 
pr sjåfør pr mnd for kvartalsvis oppfølging er pr dato kr. 220,- ved antall sjåfører 1-10 stk.       
NB: Oppfølgingsavtale krever at kunden har TIS-Web avtale, samt automatisk nedlastning i sine kjøretøy 
(DLD, eller datalevering fra Scania, Volvo eller Mercedes). Dette for at vi skal få tilgang til alle nødvendige 
data for å kunne utføre jobben. 

For TLF-bedrifter bortfaller Etableringsavgiften  -  kr. 5.000,- 

Verkstedtjenester i vårt fartsskrivergodkjente verksted 
Vårt verksted, også i Bølervegen 40, utfører bl.a. kalibrering av fartsskrivere, 2-års kontroller, 
montering/demontering av nedlastningsutstyr, alkolås, ryggekamera m.m.  

TLF-bedrifter gis 10% rabatt på alle typer verkstedtjenester som vi utfører ved vårt verksted! 

TLF-bedrifter MÅ oppgi kode: TLF + ditt medlemsnr hos TLF ved bestilling av TIS-
Web, Oppfølgingsavtale hos Fartskriver AS, eller ved timebestilling ved vårt 
verksted!            1.




