
  

   

 
 
 
 
 
 
BILCIRKULÆRE   -   Gulpladebiler                              

 
Firmabiler, med gule nummerplader, der af firmaet stilles til rådighed for transport af mandskab / materialer mellem 
hjem og arbejdsplads eller diverse arbejds-pladser, må kun benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med 
virksomhedens aktiviteter og ikke til private formål - der må ikke køres privat i biler med gule nummerplader. 
 
Kør KUN den direkte vej mellem hjem/arbejde, - ingen indkøb på turen, - ingen sommerhuskørsel, ingen kørsel til 
fodboldkampe el. lignende. 
 

Gældende færdselsregler skal altid overholdes. 
Hvis man får en parkeringsbøde eller fartbøde, betales disse af medarbejderen selv. 
 
Skulle du af den ene eller anden grund miste dit kørekort, er du naturligvis forpligtet til straks at meddele dette til 
din arbejdsleder. 

Kører man i firmaets tjeneste uden lovligt kørekort er det afskedigelsesgrund. 
 
 
Ved udlevering af firmabil kvitteres for brændstof-kort der kan anvendes til køb af brændstof/olie.  
 

Brændstofkortet må ikke anvendes i privat øjemed. 
Misbrug af brændstofkort er afskedigelsesgrund og vil blive politianmeldt. 

Opbevar kortet på dig selv, lad det aldrig ligge i bilen og lær koden udenad. Så undgår vi misbrug ved evt. tyveri af 
bilen. Skulle kortet blive stjålet eller du mister det, skal dette straks meldes til kontoret på Springstrup.  
 
 
Ved skade skal IAAs værksted v. Bent Jørgensen (20199890) kontaktes i normal åbningstid. Sammen vurderer i 
om der er brug for Falck’s assistance. 
Uden for arbejdstid kontaktes: Falck Vejhjælp på telefonnr.: 70 10 20 30. Der oplyses abonnements nr.: 21045938. 
 
 
Bilen skal, ligesom maskiner, materiel og værktøj, holdes ren og præsentabel, dvs. kabinen skal ikke flyde med 
gammelt madpapir, jord/grus m.m. 
Hunde eller andre husdyr må ikke forefindes i firmaets mandskabsbiler. 

Bilen må ikke efterlades ulåst eller med nøglerne siddende i tændingen. 
 
 
Firmaets gulpladebiler er omfattet af IAA’s generelle rygepolitik og der henvises til medarbejderhåndbogen herom. 

 
                             NB: Klip her 

 
Undertegnede erklærer ved min underskrift, at jeg har modtaget cirkulære om “Gulpladebiler” dateret 28.10.2014 og at jeg er 
indforstået med denne information: 

 

Navn med blokbogstaver 
 
 
 

Medarbejdernr. Underskrift 
 
 
dato:     /     - 20___ 

Hvis du ikke har 
førerbevis, 

Førerbevis Nr.: Udstedelsesdato: Gyldig til: 

Sæt  da X her  

Førerbevis gælder 
til 
(sæt X) 
 

 

AM: A1: A2: A: B1: B: C1: C: 

 
 
 
 
 

D1: D: BE: C1E: CE: D1E: DE:  

 

Kupon’en, den nederste del, afleveres med førstkommende ugeseddel, med oplysninger og afkrydsninger.  
HUSK underskrift !!!!!!!        

    KBA-28.10.2014 


