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Krise eller ej

Jeg begyndte som vært på DR1’s forbrugerprogram Rabatten i januar
2008. Halvandet år forinden var programmet blevet relanceret. Hvor
der før havde været udbredt fokus på at få alting billigst muligt, var
kvalitet og varige forbrugsgoder nu kommet til at fylde mere.

Bevares, vi ville stadig gerne spare penge, men de økonomisk gode år
havde betydet, at danskerne ville have den bedste vare til den rette pris
– ikke nødvendigvis altid den billigste.

Men discountfeberen vendte tilbage. I løbet af 2008 begyndte
finanskrisen at kunne mærkes i almindelige danskeres pengepung, og det
satte også spor i programmet, der igen gav prishensynet mere fokus.

Jeg tror på, at alting bevæger sig i bølger. Humør, skibe,
fodboldtilskuere – og altså også økonomi. Så denne bog er hverken
skrevet med udgangspunkt i krise eller opsving. Det handler hverken om
at svælge i kaviar eller genbruge kaffefiltre for at spare 8 øre om året.
Det handler om at få det bedste ud af tingene og udnytte, at vi lever i et
land (og en tidsalder) med mange goder, men ikke glemme det
mærkbare skattetryk og de høje forbrugerpriser.

Det er altså dejligt indimellem at støde på noget, der er gratis. Det er
skønt at få tips til, hvordan hverdagen kan blive nemmere. Og det er
altid en fed fornemmelse at gøre et godt køb. Krise eller ej.

3



20



Tip #11: Gratis oplevelser

En tur i forlystelsespark eller biograf kan hurtigt blive en stor
udskrivning. Særligt hvis man er en hel familie. Men faktisk er der
masser af muligheder for at få én på opleveren helt gratis.

Uanset om man vil i dyrepark, på museum, ud at stå på skøjter eller
noget helt fjerde, er der inspiration at hente på gratisgoder.dk.

Du klikker dig ganske enkelt ind på én af kategorierne (f.eks. Dyr,
Legepladser, Museum, Natur og strand) og udpeger derefter på et
Danmarkskort, hvor aktiviteten skal foregå.

Fluks får du en liste med forslag og oplysninger om mulige aktiviteter.
Og fælles for dem alle er, at de er gratis.

Gratisgoder.dk

21

http://gratisgoder.dk/


Tip #12: Billig eller gratis
overnatning

Overnatning behøver ikke slå bunden ud af feriebudgettet. I dette tip kan
du læse om tre forskellige muligheder for billig eller gratis overnatning:
boligbytte, couchsurfing og lejrpladser.

Byt bolig med andre
Første mulighed er boligbytte. Der findes flere forskellige netværk, du
kan melde dig ind i, som formidler kontakt mellem familier over hele
verden, der er interesserede i at bytte bolig i ferien. En sidegevinst ved
denne ferieform er, at der også kan indgå f.eks. bil og vaskemaskine i
byttet. Samtidig har man mulighed for at aftale, at feriegæsterne vander
blomster, tømmer postkasse og giver katten mad. Desuden får man
mulighed for at bo blandt lokalbefolkningen frem for i et hotelområde.

Inden boligbyttet laver man selvfølgelig en kontrakt, så man er enige om
betingelserne og hvad der sker, hvis noget bliver ødelagt. Nederst i
dette tip finder du links til tre udbydere af boligbytte: Homelink,
Bytbolig og Intervac. Det koster et årligt gebyr at være medlem på
siderne, men pengene er tjent hjem allerede ved første byt.

Snup en sofa (eller seng)
Hvis du ikke er til bytte bytte købmand, findes der andre metoder.
Couchsurfing er en mulighed. Det går ud på, at venlige mennesker stiller
deres sofa eller gæsteseng til rådighed. Somme tider kan du også få et
måltid mad, og ofte vil beboeren eller beboerne kunne give dig tips om
seværdigheder og andre gode råd om området. Du kan finde en ledig
sofa eller seng hos bl.a. Couchsurfing.org, Globalfreeloaders.com og
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Hospitalityclub.org.

Find en gratis lejrplads
Hvis du vil overnatte udenfor i sommerlandet, behøver det ikke at
betyde dyr leje af en hytte eller teltplads. Også dét kan gøres gratis.

Hos VisitDenmark kan du finde nyttig information om overnatning i det
fri. Blandt andet en liste over lejrpladser, hvor du kan overnatte helt
gratis eller slippe med at betale sølle 25 kroner.

Og selvom prisen er lav, behøver komforten ikke at være det. Mange
steder er der både toilet og rindende vand.

Homelink.org

Bytbolig.com

Intervac

Couchsurfing.org

Globalfreeloaders.com

Hospitalityclub.org

Visitdenmark: Naturlejrpladser i Danmark
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Tip #51: Spar penge på
internetabonnementet

Den gennemsnitlige internethastighed stiger og stiger. Løbende
udbygninger og konkurrencen på markedet gør, at internetudbyderne
jævnligt justerer deres priser og hastigheder. Men det fortæller din
udbyder dig ikke nødvendigvis noget om.

Nogle internetudbydere lader nemlig som ingenting over for deres
nuværende kunder, når de justerer prisstrukturen og hastighederne. Selv
om de introducerer abonnementer, der er både billigere og hurtigere end
dem, de eksisterende kunder har, får de gamle kunder lov til at fortsætte
med de langsomme og dyrere abonnementer.

100 kroner ekstra for langsommere forbindelse
Et eksempel er min egen udbyder, Sagitta, som jeg nærmest er
tvangsindlagt til at bruge, der hvor jeg bor. De tilbød i 2010 kunderne et
25/25 Mbps-abonnement til 299,- om måneden. Siden kom der et 40/40
Mbps-abonnement til 199,- – et abonnement, der altså både er væsentlig
hurtigere og væsentlig billigere.

Men nuværende kunder med 25/25-abonnementet fik pænt lov til at
fortsætte med at betale 100 kroner ekstra om måneden og have en
langsommere forbindelse. Det er nemlig ikke Sagittas politik at holde
kunderne opdateret om nye priser og abonnementer.

Kunderne skal selv ved en tilfældighed opdage de nye priser på
selskabets hjemmeside – og SÅ har de altså mulighed for at skifte til det
billigere og hurtigere abonnement. Alle de kunder, der ikke opdager det,
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bliver ved med at betale overpris.

Tjek derfor jævnligt din udbyders priser og se, om der er kommet nye
priser/hastigheder, der passer bedre til dig end dit nuværende
abonnement.

Gratis hastigheds-øgning ikke nødvendigvis et godt tilbud
Andre internetfirmaer hæver automatisk de nuværende kunders
hastighed, når der kommer nye hastigheder og priser. Det kan
umiddelbart virke som en god deal at få en højere hastighed for samme
pris, som man hele tiden har betalt. Men det er slet ikke sikkert, at det er
tilfældet.

Hvis du i sin tid udelukkende gik efter den laveste pris, er du med
udbyderens manøvre pludselig havnet på et “mellemklasse-
abonnement”, fordi der i mellemtiden er kommet et billigere produkt
(muligvis med den hastighed, du hele tiden har haft).

Faktum er nemlig, at mange kunder slet ikke har behov for en
hastighedsopgradering i samme takt som udbyderne ændrer
abonnementerne. Tag det derfor altid som en opfordring til at tjekke de
nye priser og hastigheder igennem, når din udbyder kontakter dig og
fortæller, at de gratis har sat din internethastighed op.

Sidst, men ikke mindst, gør konkurrencen på markedet, at den udbyder,
der for tre måneder siden var billigst i forhold til dine behov, ikke
nødvendigvis er det længere. Derfor skal du naturligvis ikke kun holde
øje med din nuværende udbyders priser, men også tjekke om én af
konkurrenterne i mellemtiden har fået et bedre tilbud.
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Tip #52: Gratis internet, når du er
væk hjemmefra

Vil du spare på data-abonnementet til din bærbare eller smartphone,
eller er du på farten med en WiFi only-tablet, så er der håb forude.

Der er nemlig masser af internet-hotspots over det ganske land, og det
er let at finde ét i nærheden. Openwifi.dk har samlet en database over
åbne internet-hotspots. Søg efter en lokalitet og find det nærmeste.

Siden indeholder dog både gratis og abonnementsbaserede hotspots, så
sørg for at læse beskrivelsen, når du har fundet en ‘kandidat’.

Du har selv mulighed for at bidrage til databasen, hvis du har kendskab
til et hotspot, der ikke er med på listen.

Openwifi.dk
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