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NAF består av 70 lokale avdelinger og cirka 500 000 medlem-
mer spredt over det ganske land.

NAF avd. Oslo og Omegn ble etablert 
i 1928, fire år etter stiftelsen 
av Forbundet. Vi har en viktig 
talsmannsrolle på vegne av 500 000 
medlemmer. 

NAF Oslo og Omeg er landets største lokalavdeling med 
rundt 50 000 medlemmer. Avdelingens arbeid er rettet mot 
sentrale og lokale myndigheter gjennom faglige innspill og 
dialoger.

NAF er en offentlig høringsinstans på disse områdene, med-
lemmer kan påvirke NAFs arbeide lokalt ved å engasjere seg 
som tillitsvalgt. Din erfaring er verdifull for oss!

NAF Oslo og 
Omegn!
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NAF Oslo 
og Omegn

Du vil finne en lignende QR-KODE 
gjennom hele brosjyren, den vil gi 
deg direkte informasjon om temaet 
som gjelder. Bruk mobilkameraet, 
skann med å trykke på koden, da 
kommer det opp en link, trykk på 
den så er du inne på siden.

Enkelt og greit.

Skann 
QR-KODEN 
for å lese mer 
om fordelen.
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Vi trenger stadig flere ”armer og bein” som kan 
avhjelpe avdelingen ved ulike arrangement. Vi 
søker frivillige som kan hjelpe oss med å bli enda 
mere synlig enn det vi er i dag. 

Som frivillig i NAF får du mulighet til å bruke 
erfaringene dine til noe positivt. Du vil kunne 
være et medmenneske for andre samtidig som du 
skaper erfaringer du kan vokse på. Å være frivillig i 
NAF er  både sosialt og en kilde til glede samtidig 
som du hjelper andre. I samtaler og møte med 
andre mennesker kan du skape øyeblikk som kan 
lede til viktige vendepunkt for dem.

VI SØKER 
FRIVILLIGE;

Skann 
QR-KODEN for 
å lese mer.

Vi  trenger stadig 
flere ”armer og 
bein”  !

NAF Oslo 
og Omegn
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Skann 
QR-KODEN 
for å lese mer 
om fordelen.

ALNA 
TR AFIKKSKOLE;

NAF Oslo 
og Omegn

Alna Trafikkskole samarbeider med NAF avdeling Oslo og 
Omegn og gjennomfører blant annet oppfrisknings/senior-
kurs. Vi har lærere med over 40 års erfaring og vi er opptatt 
av kvalitet og sikkerhet.

Vi tilbyr:
• Undervisning i alt innen opplæring i 

førerkortklasse B.
• Kostnadsfritt informasjonsmøte for 

foreldre/ledsagere som planlegger å 
øvelseskjøre hjemme. 

• Ledsagere som deltar får speil og L 
sponset av NAF avdeling Oslo og Om-
egn. 

• Oppfrisknings/seniorkurs.

Alna Trafikkskole har utviklet et eget teoriopplegg som følger 
eleven gjennom hele opplæringen, for å skape en trygg fører 
bak ratett og en kostnadseffektiv opplæring. Alna Trafikksko-
le holder til 2 minutters gange fra Risløkka T-banestasjon og 
har også undervisningslokaler på Manglerud.

post@alnatrafikkskole.no

(+47) 22 72 02 32 www.alnatrafikkskole.no
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Rute 66 Bilglass yter ekstraservice for NAF Oslo og Omegn 
sine medlemmer. Spar opp til kr 2000 i egenandel! Er du ikke 
NAF medlem, er dette riktig tidspunkt å melde seg inn!

Rute 66 Bilglass reparerer og skifter bilruter og har sammen 
med lokalavdelingen NAF Oslo og Omegn laget medlemsfor-
delen ‘’Klar Sikt’’.

Reparer ruten din hos 
Rute 66 bilglass og:
• Spar opp til kr 2000,- i egenandel.
• 20 % rabatt på solfilm.

Har du en ruteskade kan Rute 66 AS hente bilen din der du 
er og levere den tilbake på kontoret eller hjemme. Skulle du 
trenge lånebil i mellomtiden, så får du det også. Har du bed-
re tid, kan du komme innom deres lokaler for bilprat og kaffe. 
- Husk og oppgi at du er NAF Oslo og Omegn medlem.

post@rute66.no

(+47) 22 00 66 00

Bedriftsveien 24, 
0950 Oslo

www.rute66.no

”KLAR SIKT ”FOR 
NAF MEDLEMMER;

NAF Oslo 
og Omegn

Skann 
QR-KODEN 
for å lese mer 
om fordelen.
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NAF Oslo 
og Omegn

Skann 
QR-KODEN 
for å lese mer 
om fordelen.

Spar penger på forsikring ved å bevise din uskyld i trafikken. 
Nextbase DashCam gir alle NAF medlemmer i Oslo og Omegn 
20% rabatt. Nextbase er norges mest solgte DashCam.

3 grunner til  å bruke Nextbase DashCam:
1.  Alltid et uavhengig vitne med deg på veien 
2. Lagrer automtaisk opptaket ditt hvis du er utsatt for 

uhell.
3. Spar penger på forsikring ved å bevise din uskyld. 

20% rabatt på alle våre prisbelønte 
modeller. Brukrabattkoden: NAF20

Bestille gjør du enkelt med nettadressen under eller skann 
QR-KODEN nede til høyre. Har du spørsmål så vil vi gjerne 
høre fra deg.

TRYG GHET PÅ 
VEIEN; 

salg@trend-partner.no Sinsenveien 53D, 
3 etg. 0584 Oslo

(+47) 23 06 70 71 www.trend-partner.
no/medlem/
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NAF Oslo 
og Omegn

GRUPPER O G 
KJERNESAKER;
NAF Familie
Vår NAF familie gruppe har fokus på lokalt trafikksikkerhetsarbeid for 
barn, ungdom og familier.

NAF Veipatrulje anno 1958
NAF Oslo og Omegns veteran gruppe har utført en fantastisk 
restaurering av avdelingens gamle veipatrulje bil.

Trafikk og samferdsels gruppe
Omfatter temaer som behov for bedre veier, kvaliteten på kjøretøy, 
miljø, kollektivtrafikk, veg- og bompengeavgift, ny bilteknologi og 
mye mer. Arbeidet er rettet mot sentrale og lokale myndigheter 
gjennom faglige innspill og dialoger.

Media og markedsførings gruppe
Avdelingens visjon er å levere et betydningsfullt og seriøst 
budskap ut i media. Vi kan med hånden på hjertet si NAF Oslo 
og Omegn ”viser vei” i dagens teknologiske samfunn.

Tillitsvalgte gruppa
En tillitsvalgt er involvert i et vidt spekter, med 
miljøpolitikk som ett av flere tema.

Aktivitetsgruppa
Aktivitetsgruppa er en gruppe som utfører 
NAF aktiviteter for avdelingens medlemmer 
i Oslo og Omegn. Denne gruppen drives av 
tillitsvalgte i lokalregionen.

Skann QR-KODEN  for å lese mer om 
våre grupper  eller gå inn på nettsiden 
https://www.naf.no/her-finner-du-naf/
lokalavdelinger/lokalavdelingoslo.
Vi ønsker deg velkommen!

Skann 
QR-KODEN 
for mer 
informasjon.
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Skann 
QR-KODEN 
for å lese mer 
om fordelen.

NAF Oslo 
og Omegn

VERDENS 
SMARTESTE 
ELBILLADER;

Som NAF medlem kan du:
• Bestille verdens smarteste 

hjemmelader inkludert installasjon 
til rabattert pris. 

Easee Home er smart, kraftfull og stilren, utviklet og produ-
sert i Norge for norske forhold. Den fungerer på alle 
typer strømnett og ladbare kjøretøy og kan installeres både 
innendørs og utendørs.
 
Ladeboksen leveres i fem ulike farger og har blant annet in-
tegrert eSIM/4G slik at den alltid er oppdatert med nyeste 
software. Med temperatursensorer og innebygget jordfeil-
vern er den også markedets tryggeste hjemmelader. Du kan 
styre ladingen og få full oversikt over forbruk og ladestatus i 
appen.

kampanje@flowe.no

(+47) 91 75 02 41

Karvesvingen 2, 
0579 Oslo

www.flowe.no
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Om du vurderer solcellepaneler på taket så kan vi tilby deg 
et godt  medlemstilbud som alternativ strøm på hytta eller 
hjemme.

Som NAF medlem i Oslo og Omegn 
får du:
• Unike rabatter ved bestilling av 

ferdig installerte solcellepaneler fra 
OneCo.

• NAF medlemmer i sameie og 
boretslag får også ekstra gode 
priser på elbil-ladere.

Det geniale med solceller er at de gjør energien i sollyset di-
rekte om til elektrisitet. og solcelleenergi er et veldig godt 
alternativ når det gjelder fornybar energi. Ved en slik instal-
lasjon kan du søke om Enovastøtte og få opptil kr 16.800.- i 
tilskudd. Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud. - Husk 
å oppgi at du er NAF-medlem.

post@oneco.no

(+47) 91 00 91 00

Andøyfaret 15,
4623 Kristiansand.

www.oneco.no

SOLEN ER 
EN GR ATIS 
STRØMKILDE;

NAF Oslo 
og Omegn

Skann 
QR-KODEN 
for å les mer 
om fordelen.
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Skann 
QR-KODEN 
for mer info 
om senteret. 

NAF Oslo 
og Omegn

NAF SENTER 
OSLO HASLE-
VANGEN;

På NAF-senter Oslo får du utført EU-kontroll, verkstedtje-
nester, NAF-tester for kjøp eller salg av bil, sjekk av bilen før 
garantien utløper m.m. NAF senteret i Oslo utsteder også in-
ternasjonalt førerkort, selger campingpass og har vaskehall.

NAF Verksted:
• Vi utfører både service og reparasjoner gjennom vår nye 

tjeneste NAF Verksted.
• Vi reparer de vanligste feilene på de fleste biler og utfø-

rer service i henhold til bilprodusentenes retningslinjer.

Snakk med oss neste gang du er på 
NAF Senteret, vi gir deg gjerne et godt 
tilbud på service eller reparasjon – og 
som medlem får du rabatt på arbeidet.

Åpningstider: 
Mandag- torsdag: 
07.00-16.30
Fredag: 07.00-15.00 
Lørdag - søndag: Stengt   

(+47) 23 21 31 00

Eikenga 9,
0579 Oslo



22 23

NAF Oslo og 
Omegn t i lbyr;

Trygg på glatta Senior kurs NAF Landsmøte

Kurs &
Aktiviteter
Påmelding til alle 
kurs: 

          oslo@naf.no

eller på telefon:
         950 35 052 
         08:30 - 
14:30 (15:00)

Mars 2020                                                                

April 2020                                                               

 

Mai 2020                                                                      

Tirsdag 5. 
Onsdag 6. 

NAF senior trafikkurs dag 1
NAF senior trafikkurs dag 2

Tirsdag 17. 
Onsdag 18. 

NAF landsmøte 
NAF landsmøte
NAF landsmøte

Naf senior trafikkurs dag 1
Naf senior trafikkurs dag 2

NAF

Skann 
QR-KODEN 
for å lese mer 
om Kurs & 
Aktiviteter.

Endringer NAF Veihjelp 2019

Kontakt informasjon til 
NAF Oslo og Omegn:

NAF Oslo 
og Omegn

• Nøkkelforsikring for lett og tung MC når man har 
medlemskap med veihjelp og NAF MC medlemskap.

• Ingen begrensning på hvor dyr leiebilen er for at 
egenandelsforsikring for leiebil skal gjelde.

• Ingen km-begrensning for transport til nærmeste 
komptente verksted(dersom bilen ikke kan repareres på 
stedet).

• For kjøretøy med tillatt totalvekt under 5 tonn er det 
egenandel kr 500,- fra og med 5. assistannse.

oslo@naf.no

(+47) 950 35 052

Eikenga 11,
0579 Oslo.

www.naf.no

Fredag 24. 
Lørdag 25. 
Søndag 26.

Mer info om kursene våre finner du på vår 
nettside, hvis du skanner QR-KODEN kommer 
du direkte dit.
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Din sak er vår sak!

NAF Oslo 
og Omegn
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