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Bilen – køb, salg, leasing og reparation Casper Schad Hent PDF Bilen er for de fleste mennesker den største
eller næststørste investering, man foretager sig i sit liv. Alligevel er det de færreste, der sætter sig ind i, hvilke

rettigheder og pligter man har, før der opstår problemer med alvorlige økonomiske tab til følge.

Med sin store erfaring fra FDM giver Casper Schad en lang række gode råd vedrørende alt fra køb af bil til et
eventuelt senere salg, der i sidste ende kan spare læseren for mange udgifter og besvær.

I Bilen - køb, salg, leasing og reparation kan man således ikke blot finde nyttig vejledning i, hvilke
overvejelser man skal gøre sig, og hvad man skal være opmærksom på, når man vil købe bil. Også leasing,
problemer med værksteder og kørsel i udlandet er blandt de mange emner, som bliver gennemgået, så man

kan sikre sig, at bildrømmen ikke udvikler sig til et mareridt.

+ Undgå bilkøbets mange faldgruber

+ Vejledning om bl.a. leasing og delebiler

+ Information om klagemuligheder

+ Gode råd vedrørende kørsel i udlandet
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