
Redan idag har vi alltså en rad förmåner som ditt företag 
kan ha direkt nytta av – och som är ekonomiskt attraktiva.

Teller 
Avtalet med Teller är ett sådant – det sänker kortavgiften 
markant för betalningar du får via olika kort. En av våra 
medlemmar har faktiskt tjänat in 40.000 kronor bara på sina 
kortavgiftert!
 
IT-support 
Vem blir inte vansinnig när datorn strular? Genom våra 
samarbetspartners får du IT-stöd och hjälp till ett riktigt bra 
pris.
 
Visma 
Här du kan köpa allt från gem till hotellrum på Scandic till 
riktigt bra priser! Normalt kostar medlemskap i Visma drygt 
22.000 kr - för dig i SFVF ingår det i medlemsavgiften!

Försäkringar
Söderberg & Partner erbjuder branschförsäkringar för verk-
städer. Och Brim erbjuder dessutom självriskeliminering.
 

SFVF kommer också att administrera den viktiga e-legitima-
tionen (SERMI). Den blir en nödvändighet för att komma åt 
den mjukvara som berör bilens stöld- och säkerhetssytem.

Men det här är ändå bara början. 
Fördelarna med medlemskapet, förmånerna som hör hit och 
mängden samarbetspartners ökar hela tiden.
Gå in på vår hemsida för att alltid få den senaste informatio-
nen. Och framför allt – kom med i SFVF. Nu.

Det är Sveriges
Fordonsverkstäders
Förening SFVF

Bli medlem.
Nu.
SFVF är en efterlängtad branschförening för alla Sveriges 
fordonsverkstäder.

SFVF har tillkommit för att skapa bästa framtida affärs-
förutsättningar för verkstäder inom plåt, lack, service och 
reparationer – såväl fria som auktoriserade. 

För att ytterligare hjälpa våra medlemmar så har vi förhandlat 
fram olika bra förmåner. För de flesta av våra medlemmar 
innebär det faktiskt att medlemsavgiften egentligen inte kostar 
något alls - tvärt om, du tjänar på sitt medlemskap tack vara 
alla fina förmåner!

För att bli medlem i SFVF krävs att man tillämpar Verkstadens 
reparationsvillkor och följer eventuella beslut i Allmänna 
Reklamationsnämnden. 

Du blir enkelt medlem genom att gå in på vår hemsida 
www.sfvf.eu. Där hittar du formulär att fylla i för att både 

ansöka om medlemskap och välja betalningsformer.

Välkommen till SFVF!

Många fördelar.
Och mer på gång.

Opinionsbildning. 
Handfast stöd.
Information. 
Förmåner.

Sveriges Fordonsverkstäder Förening
Norrtullsgatan 6 | 113 29 Stockholm | Tel:072-585 1954 | info@sfvf.eu



På din sida.
Alltid.
SFVF skapar de bästa förutsättningarna för fordonsverk-
städer - fria som auktoriserade - i en allt mer konkurrens-
utsatt, ekonomiskt krävande och tekniskt komplicerad 
omvärld. 

Föreningen verkar för en öppen och rättvis konkurrens när 
det gäller reparation och underhåll av fordon. Ett sätt är 
att se till att alla har tillgång till teknisk information och 
utbildning – till ett pris som inte stänger någon ute.
Ett annat är att handfast förhandla fram olika förmåner för 
våra medlemmar i dessa frågor och gentemot olika leveran-
törer.
Vi tillhandahåller också juridisk hjälp till självkostnadspris. 

Ett av de viktigaste uppdragen är att påverka politiska 
beslut. Fordonsverkstäder saknar idag detta verktyg. Lobby-
ing är - och kommer att vara - en viktig faktor för framtiden. 
Vi tar också tillvara medlemmarnas intressen - genom att 
följa upp att de politiska beslut som har fattats verkligen 
kommer våra medlemmar tillgodo.

Det här gör vi för dig.
Varje dag.
Målet för SFVF är att vi ska erbjuda dig en rad förmåner 
i form av konkreta erbjudanden och stöd. Vi är också ditt 
språkrör i frågor om regler, lagar och övergripande beslut i 
branschen.

• Vi tar fram konkreta förmåner
• Vi bevakar, påverkar och informerar i viktiga branschfrågor 

– till exempel gruppundantaget
• Vi bevakar och informerar om brottslig verksamhet mot 

bilverkstäder och varnar om akut brottslighet
• Vi ger juridisk utbildning och rådgivning
• Vi är remissinstans och påverkar utformningen av nya 
 lagar och regler i branschen
• Vi tolkar nya lagar och regler och informerar om dem 
 och deras tillämpning
• Vi deltar i styrgrupper och referensgrupper hos till 
 exempel statliga verk och vi för en ständig dialog med 
 statliga myndigheter och verk för att påverka beslut i 
 positiv riktning för verkstäderna
• Vi sitter med i Allmänna Reklamationsnämnden, påverkar 

utformningen av nämndens praxis och informerar om den
• Vi arbetar preventivt och informerar om skadeföre-
 byggande åtgärder
• Vi bevakar och påverkar SERMI
• Vi bevakar och är aktivt delaktiga i Telematikens utveckling
• Vi är delaktiga i åtgärder för att säkerställa att verkstäderna 

har kompetent personal
• Vi lägger hela tiden stort fokus på att du ska få skalfördelar 

med ditt medlemskap i SFVF

Inte bara snack.
Mycket verkstad också.
Allt det här på förra sidan – tycker du att det är viktiga saker? 
Troligen – men knappast sådant du hinner med att göra själv, 
mitt i den dagliga stressen.
Fråga dig själv - vem skulle göra det om inte SFVF tog ansvar 
för dessa frågor?

Vi erbjuder dig också en rad mycket konkreta, skräddarsydda 
produkter och tjänster:

• SFVF:s medlemsförsäkring
• Seminarier och utbildning via TrainingPartner till 
  avtalspriser
• SFVF:s hemsida, där kunder letar efter en verkstad
• Avtal med Teller som sänker kortavgiften markant
• IT-stöd och hjälp - med som mest 50% rabatt
• Bilbranschens Ledningssystem med avtalspriser
• Avtal med Visma, där du kan köpa allt från gem till 
 hotellrum på Scandic till riktigt bra pris
• 80 öre/liter i rabatt på diesel
• Juridisk hjälp via kansliet och Advokatbyrån Ahlford
• Utbildning i Praktisk Verkstadsjuridik till kraftigt 
 reducerat pris

Är något av det här viktigt i din verksamhet?
Det är därför du ska vara med i SFVF.


