Medlemsfordeler
 i Norges Urmakerforbund

Urmakerutdanningen

Urbransjens Utdanningskomité med Norges
Urmakerforbund som sekretariat jobber kontinuerlig med
fremtidens urmakerutdannelse.
Høringsinstans for myndighetene
Alle henvendelser vedrørende skole, utdanning, sikkerhet og
rammebetingelser, generelt for virksomheter.
SKAN-KONTROLL / Analysetjeneste
– Sikringsvarsel til butikk
(Gjelder alle medlemmer med butikk).
Intern varslingstjeneste – kriminelle anslag
Du mottar raskt en sms melding og har dermed mulighet
for å følge ekstra godt med eller sette inn ekstra
vektertjenester om Politiet/Kripos/Skan-Kontroll ber oss
videreformidle slik informasjon.

Transportforsikring – portobesparelse

Det betyr at du kan sende klokker og smykker til reparasjon
uregistrert inntil kr 10 000,- og registrerte pakker inntil
kr 100 000. Ingen egenandel om en pakke kommer bort i
forsendelse.

Bransjetilpasset dataløsning for butikk
Butikkdataprogrammer og bransjedatabase utviklet og
etablert med rabatt for medlemmene.

Advokatbistand – Advokatfirmaet KPMG
Herunder 1 t/pr sak gratis rådgivning i juridiske spørsmål,
f.eks. arbeidsrett, husleierett og selskapsrett. Tjenester ut
over 1t til rabattert pris. Kontakt advokat Ryan på
tlf 40 63 90 50 eller e-post aleksander.ryan@kpmg.no.

Materiell og Bøker
– gunstig medlemsrabatt

Urkjøpsbevis, servicenotaskjema, gavekort/esker osv.

Gull og Ur bransjetidsskrift

Et bransjefagblad i samarbeid med Norges
Gullsmedforbund. Lavere abonnement for
medlemmer.

Safe- og verdiskapavtale
Gunstig Safe- og verdiskapavtale
med Gunnebo Nordic.

HD Videoovervåkning

NetCam er spesialist på HD Videoovervåkning,
med gunstig pris til medlemmer.

Medlemsservice

Telefoniske henvendelser fra medlemmer: juridiske
spørsmål herunder kunders rettigheter og krav, merker,
leverandører etc. kundehenvendelser og klager.
Som medlem kan du også be oss sende ut fellesmail
til alle medlemmer med etterlysning etter ur, deler,
andre spørsmål etc.
Intrium Justitia – Gunstig medlemsavtale
Sikrer våre medlemmer gunstige priser på purre- og
inkassotjenester. For mer informasjon om tegning av
avtale, ta kontakt med Intrum Justitia på
tlf 23 17 10 00 eller e-post: salg@no.intrum.com
Kurs- og etterutdanning
Urselgerskolen og andre kurs på forespørsler.

Norges Urmakerforbund, tlf 22 17 18 50 og e-mail adresse: post@urmakerforbundet.no

