
Bankerna får hjälp av staten men vem hjälper dig,  
nu när det krisar?  Här kommer nu 

 

KONSUMENT-NYCKELN 
 

En nyckel till tips, analyser och goda råd  
som gör att du kan spara 1000-lappar snabbt. 

 
"Prova på" 6 månader för 100 kr:  

 För endast 100 kr kan du "Prova på" KONSUMENT-NYCKELN" i 6 månader. 
(http://www.konsumentsamverkan.se/erbjudande/Erbjudande_0903.pdf) 

Några Nyckeltips: 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumentnyckeln/knyadv.htm

  

För 250 kr/år ingår följande:  

 1 års gratis abonnemang (värde 348 kr) på Överblick – Håll koll på och tag 
kommandot över din privatekonomi med hjälp av budgetprogrammet www.overblick.se.  

 Nyhetsbrevet Konsument-Nyckeln, ca 25 nr/år, med tips, råd, nyheter samt våra 
produkttester, analyser, och prisjämförelser (distribueras till deltagarna i Konsument-
Nyckeln och till våra medlemmar). 

 Deltagarna i Konsument-Nyckeln och våra medlemmar får tillgång till dolda sidor där tips 
ideér råd och nyheter samlas. 

 Rabatt på böcker: 
50 kr rabatt på boken Köksskolan ordinarie pris (150 kr + porto) 
40 kr rabatt på kompendiet Bönboken (ordinarie pris 100 kr + porto) 

 Delta i aktionen "Nu sänker vi matkostnaderna med 30 procent" 

 Delta i enkäter för att exempelvis få åsikter från konsumenter om en specifik produkt 
 

Hur ansluter jag mig? 

 Betala 100 eller 250 kr till plusgiro 638 20 78-1 ange "Konsument-Nyckeln", namn, 
Adress och e-postadress. 
 

 
Områden som ingår till att börja med är:  
Ekonomi – vi hjälper dig spara, hushålla, byta, handla nära och vi jämför och granskar  
Livsmedel – vi ger dig underlag för att välja, löpande information så du är uppdaterad 
Hälsa – vi ger dig objektiv information för att kunna värna din hälsa och välja när du behöver 
Miljö – vi ger dig konkreta tips och information, nyckeln till att stegvis ”göra ditt” 
Klimat – enkla och snabba tips om åtgärder som vi alla kan börja med 
 
Vi startar denna tjänst tillsammans med flera idéella organisationer och har konsumenternas, alltså vårt eget intresse 
som grund – för vårt gemensamma bästa. Vi är en helt obunden, konsumentstyrd, fristående konsumentorganisation 
utan statligt stöd. Vi står helt på din sida. 
 
 

 

  Sveriges Konsumenter i Samverkan 
                                    0495-498 34 
 

 
På vår hemsida www.konsumentsamverkan.se kan du just nu läsa den aktuella granskningen av 

margarin, reklamen, innehållet och prisjämförelserna! 
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