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Privatøkonomi Charlotte Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: En bog primært til unge, som er på vej til,
eller påtænker indenfor en kortere årrække, at flytte hjemmefra.

Selvom bogen, som udgangspunkt, er skrevet til unge, kan den også med fordel læses af andre, som gerne vil
have styr på sin privatøkonomi.

Bogen giver indblik i emnerne Budget & Opsparing, Bilkøb, Møbler & Andre anskaffelser, Lejebolig &
Ejerbolig, Abonnementer, El & Varme & Forsikringer. Der er ingen løftede pegefingre, men kun facts og gode

råd samt links til pålidelige hjemmesider.

Mange opfatter det at spare - og opspare - som noget negativt, men ved at finde det billigste
mobilabonnement, den billigste forsikring m.v., bliver der flere penge til sjove ting, som f.eks. rejser og gode

oplevelser.

Desværre lærer mange unge ikke om økonomi, inden de flytter hjemmefra og skal stå på egne ben. Dette har
bl.a. medført, at et stort antal unge er registreret i RKI - 5% af alle unge mellem 18-30 år var i 2017 registreret

i RKI.

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog med sjove illustrationer, og er på bare 44 sider.

Den er en veloplagt gaveidé til alle, som ønsker at få styr på - eller mere luft - i privatøkonomien.
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