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Spar stort
på tyske indkøb
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Du behøver ikke mestre tyske verber for at udnytte de lave tyske
priser. Få din browser til at oversætte fra tysk til dansk, og spar
penge blot ved at klikke med musen.
af klaus hybler ■ redaktionen@penge.dk

omfatte tyske hjemmesider. Vi har benyttet to af de største tyske prisportaler til at finde frem til de billigste netbutikker, og på udvalgte varer inden for modetøj, hårde
hvidevarer og værktøj kan der hentes store rabatter.
Pristjekket viste også, at elektronikvarer som fladskærms-tv og
dvd-afspillere kun gav besparelser omkring 10-15 procent, mens
pc’er ikke umiddelbart kan købes billigere – de har i øvrigt også
tysk tastatur uden Æ, Ø og Å.
Det er en kombination af større konkurrence i Tyskland og en
momssats på 19 procent, der er hovedforklaringen på, at det er
billigere at gå på indkøb i de tyske netbutikker.

Tyskland er Dokumenteret billigere
De seneste tal fra Danmarks Statistik (2008) viser, at priserne på
forbrugsvarer i Tyskland er 26 procent lavere end i Danmark, så
der er masser af muligheder for at gøre en god handel. Man skal
dog lægge en merudgift oveni til transporten fra Tyskland. Man
bør dog være opmærksom på, at visse tyske netbutikker kun vil
handle med kunder, der har adresse i Tyskland.
Det er nemt at få fat i de gode tyske tilbud. De største danske
prisportaler kelkoo.dk og pricerunner.dk findes også i tyskland
med et ».de« sidst i internetadressen. Har man allerede klikket
sig ind på en af de danske prisportaler findes et link til den tyske
pendant nederst på siden.
Når du bruger Google til at finde frem til en tysk prisportal el-

spar

spar over 40%
på udvalgte varer
En hurtig søgning på de tyske prisportaler
viste store besparelser på hårde hvidevarer,
værktøj, modetøj samt accessories.
Alle priser er angivet i danske kroner inklusiv moms.
De tyske priser er omregnet til danske kroner ved
en kurs på 7,44 kroner. Hertil skal lægges omkostninger til forsendelsen.
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Makita

spar

44%

Miele

Akkuboremaskine
Modelnr. 6347dwde

DK Pris: 2.998 kr.

Køle/Fryseskabe
KD12823SW

DK Pris: 5.850,-

set på: dorchdanola-netbutik.dk

D

Pris: 1.678 kr.
set på: www.shop-seltmann.de

26%

set på: hvidepriser.dk

D

Pris: 4.355,set på: bobselektro.de

foto: producenterne

N

år du går på nettet i jagt efter markedets bedste pris, så kan du med fordel udvide dit pristjek til at

Nethandel

kig syd for grænsen

ler en anden tysk hjemmeside, bliver du øverst i browservinduet
spurgt, om du vil oversætte den tyske side, hvilket du kan gøre
ved at vælge knappen »oversæt«. De uforståelige tyske ord bliver
i løbet af få sekunder oversat til et maskindansk, der sagtens kan
forstås. Vælg eventuelt »oversæt altid tysk«, så sker oversættelsen
fra tysk til dansk automatisk, hver gang du besøger en tysk hjemmeside. Priserne er dog stadig angivet i euro.

Sådan finder du varen
Sørg for, at det varemærke du skriver i søgefeltet på den tyske
prisportal er rigtigt stavet. Selv om du får oversat de tyske websider til dansk, bør du være opmærksom på, at den tyske prisportal kun søger blandt tyske ord. Søger du for eksempel efter et
armbåndsur uden at kende mærket, må du søge på det tyske ord
»uhren« og derfra orientere dig i listen med diverse mærker. Alternativt kan du gå ind i »alle kategorier« på prisportalen, hvor de
enkelte kategorier er oversat til dansk og finde kategorien »ure«.
Det er let at finde varerne og dermed finde priser på de mest
populære mærkevarer, mens det kan være svært at få priser på
varer, der kun sælges i begrænset omfang. Det er værd at vide,
at udvalget på almindelige forbrugsvarer, der sælges via tyske
hjemmesider er langt større i Tyskland med omkring 80 millioner
indbyggere sammenlignet med udvalget i Danmark.
Når jagten går ind skal man være forberedt på at bruge noget
tid på at finde lige præcis den udgave eller den model, man ønsker. To varer af samme mærke ligner måske hinanden til forveksling, men alligevel kan der være stor prisforskel.

Sikkerhed for handlen
Nogle forbrugere afholder sig fra at købe varer i udlandet af frygt
for, at de ikke er beskyttet på samme måde, som hvis varen var
købt i Danmark. Men den bekymring er i vidt omfang unødvendig, så længe handlen foregår inden for EU. Der findes nemlig et
fælles sæt regler, som giver danske forbrugere de samme rettigheder, som gælder i Danmark.
I nogle lande vil forbrugerne endda være bedre beskyttet end
i Danmark. Du bør alligevel være lidt forsigtig, når du køber varer på internettet, og det gælder både i danske og i udenlandske
netbutikker. Så betal altid med Dankort. Dermed får du pengene
tilbage, hvis varen ikke bliver leveret, eller du fortryder købet
ved at nægte at modtage varen. Modtager du varen, har du stadig
minimum syv dages fortrydelsesret, når du handler med en netbutik fra et andet EU-land. ■

Gode råd, når
du handler på nettet
Undersøg varen
Læs nøje beskrivelsen på den
vare, du køber. Tjek mærke og
model. Kontakt netbutikken,
hvis du er i tvivl om noget.

Betal med kort
Du er bedst beskyttet, hvis du
bruger et betalingskort. Du
kan du nemlig altid få pengene
tilbage hvis:
• Sælger opkræver mere, end
du er blevet oplyst om.
• Varen ikke bliver leveret.
• Du fortryder købet ved at
undlade at modtage varen.
• Der er hævet penge på din
konto uden din tilladelse.

Fortrydelsesret og fejl
Er varen købt på en hjemmeside i EU, der ikke specielt henvender sig til danske forbrugere,
vil det ofte være lovgivningen
i sælgerens land, der gælder.
Handler du med en netbutik fra
et andet EU-land, har du som
minimum syv dages fortrydelsesret. I Danmark har du 14
dages fortrydelsesret.
Du har de samme forbrugerrettigheder, som gælder for køb
i danske netbutikker, hvis der
er noget galt med varen, og den
samme ret til at fortryde købet
inden for de første 14 dage. Det
forudsætter, at sælgeren har

fremsat et særligt tilbud eller
reklameret for varen i Danmark,
og du har afgivet din bestilling eller accept af aftalen fra
Danmark. Retten til fortrydelse
gælder ikke flybilletter, rejser,
kulturelle arrangementer, mad
og husholdningsprodukter.
Hvis der er fejl eller mangler
ved varen, skal butikken dække
omkostningerne ved returforsendelsen. Hvis du sender en
vare retur, bør du få kvittering
på posthuset, så du har dokumentation for forsendelsen.

Gem oplysningerne
Find kontaktoplysninger til
butikken, hvis der er fejl eller mangler ved netkøbet.
Undersøg den samlede pris og
betingelser for salg og levering.
Print og gem oplysningerne, så
du kan dokumentere aftalen.

Moms og andre afgifter
Normalt vil du betale moms
direkte til sælger og med den
procentsats, der gælder i sælgers hjemland. Det er imidlertid
en god idé at kontrollere, om
priserne på hjemmesiden er
inklusive moms.
Du betaler ikke told inden for
EU, men du skal betale punktafgift af visse varer som spiritus
og tobak.
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LLOYD sko

Ray Ban
Wayfarer solbriller

Model Ronjo

spar

DK Pris: 1.249,-

Set på: synoptik.dk

D

Pris: 737,1a-sehen.de

w w w.penge.dk

41%

31%

DK Pris: 1.399,set på: skobutikken.dk

D

spar

Pris: 968,-

26%

Hugo Boss Habit
Modelnr. 4017
Aiko Heise

DK Pris: 3.999,set på: axel.dk

set på: herrenausstatter.de

D

Pris: 2.970,set på: fashion.engelhorn.de
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