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Kapitel 8
Avtal

PRATA
PENGAR
Privatekonomi på
enkel svenska

Film 1: Inledning
En kille är i ett köpcentrum. Hans mobiltelefon är trasig. En säljare vill sälja
en mobiltelefon till honom.
Säljaren säger att mobiltelefonen bara kostar en krona. Hon säger också att
killen måste betala månadsavgift. Säljaren frågar om hon ska visa ett
avtal som killen kan läsa. Han svarar ja.
Film 2: Ångerrätt
Killen frågar vad han ska göra om han ångrar sig. Säljaren svarar att han har en
ångerrätt på 14 dagar. Det betyder att han kan lämna tillbaka telefonen, om han
inte har använt den.
Killen frågar också om han kan ta hem och prova telefonen. Säljaren svarar att
om han har provat telefonen, så kan han inte lämna tillbaka den.
Film 3: Bindningstid
Killen frågar säljaren hur lång bindningstid det är på telefonen. Säljaren svarar
att bindningstiden är 24 månader. Det betyder att han måste betala månadsavgift i två år om han skriver på avtalet.
Killen vill ta hem avtalet och läsa och fundera. Han tycker att det är svårt att
förstå allt.
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Berätta:
• H
 ar du träffat någon försäljare ute på gatan eller i ett köpcentrum?
Om du svarade ja, vad ville han eller hon sälja?
Fick du se något avtal?
Köpte du något av honom eller henne?
Var det ett bra köp eller ångrade du köpet?
• H
 ar du varit missnöjd någon gång med en vara eller tjänst som du
har betalat för?
Hur gjorde du?
Vad hände?
• J ämför Sverige med landet som du kommer ifrån.
Är det mer eller mindre vanligt med gatuförsäljare där?
Vad är det som säljs?
Brukade du handla av gatuförsäljare?
I så fall, vad köpte du?
Diskutera:
• Ä
 r det rätt att personer får komma fram till dig och berätta om saker de vill sälja?
Tycker du att det är svårt ibland att säga nej?
• Ä
 r det rätt att personer får ringa hem till dig och sälja varor eller tjänster?
Tycker du att man ska vara trevlig och lyssna eller lägga på?
• H
 ar du köpt något av en telefonförsäljare?
I så fall, vad köpte du?
Var det ett bra köp eller ångrade du köpet?
• Är det rätt att man måste vara 18 år för att få skriva på ett avtal?
• Ä
 r det ett bra erbjudande att få köpa en mobiltelefon för en krona
plus månadsavgift?
Kan det vara billigare att köpa en telefon till normalt pris med ett
billigare abonnemang, än att köpa en telefon för en krona med ett
dyrare abonnemang?
• T ycker du att det är bäst med kontantkort eller abonnemang till mobiltelefon?
Varför?
D
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Skriv det ord som passar i meningen.

Skriv det ord som passar i meningen.

avtal • erbjudande • månadsavgift

avtal • bestämt • bindningstid • månadsavgift

Säljare: Hej, har du sett den nya mobiltelefonen?

Kille:

Kille:

Säljare: Bindningstiden för den här telefonen är
24 månader.

Nej, det har jag inte. Den var snygg.

Säljare: Vi har ett
Du kan köpa en för bara en krona.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------–---------------------––––-------------------------–––––––––––--------------------------------------------------------

Kille:

nu.

Kille:

M
 in telefon är lite trasig så jag behöver en ny.
Kostar den bara en krona?

Hur lång

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Så om jag skriver på ett
måste jag betala en

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

du måste betala

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------–---––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kille:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

i två år.

Säljare: Ja, det stämmer.
Kille:

också.
Ska jag ta fram ett
kan läsa?

så

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Säljare: Ja. Nu kostar den en krona att köpa. Men

är det?

som du

Jag tycker att det är svårt att förstå allting.
Kan jag ta med mig avtalet hem och fundera
lite?

Säljare: Ja, det kan du göra. Välkommen tillbaka när
du har
dig.

Ja, gärna.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skriv det ord som passar i meningen.
Ett ord passar i två meningar.
använt • prova • ångrar • ångerrätt
Kille:

Vad gör jag om jag
och inte vill ha telefonen?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Säljare: Vi har en
Kille:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

mig

på 14 dagar.

Vad betyder det?

Säljare: Det betyder att du kan lämna tillbaka tele-fonen inom 14 dagar om du inte har
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kille:

K
 an jag ta hem telefonen och
den först?

den.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Säljare: Nej, då gäller inte ångerrätten.
Du får inte ha
om du vill lämna tillbaka den.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

telefonen
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Läs dialogen i par.
Lars: H
 ej Leyla. Det är Lars.
Har du tid att prata en stund?

Lars: D
 et visste jag inte. Vet du om det är samma pris
för samtal på dagen som på kvällen?

Leyla: Ja då, det går bra. Jag har just ätit färdigt.

Leyla: Det är också olika mellan telefonbolagen.

Lars: J ag vet att du har köpt en ny mobiltelefon.
Det ska jag också göra. Jag har inte haft
någon privat mobil förut. Jag har bara haft
en jobbtelefon.

Lars: J ag skickar många sms.
Vet du vilket bolag som är billigast då?
Leyla: Nej, det vet jag inte.
Jag kan tyvärr inte svara på alla dina frågor.

Leyla: Jaha, vad vill du fråga om?
Är det telefonen eller abonnemanget?

Lars: V
 et du var jag kan få svar?
Finns det någon bra sida på internet?

Lars: D
 et är abonnemanget. Det finns så många olika
telefonbolag. Vad är det jag ska tänka
på innan jag väljer?
Leyla: Kolla täckningen. Jag har en kompis som inte
kunde ringa från sin mammas lägenhet för att
det var dålig mottagning. Telefonbolagen fungerar olika bra på olika platser i Sverige.

Leyla: Ja, det vet jag. Gå in på www.telepriskollen.se.
Där kan du läsa om bindningstid och kostnad för
de olika telefonbolagen.
Lars: Det ska jag göra. Tack för hjälpen.
Leyla: Det var så lite.
Skicka ett sms till mig från nya telefonen.

Lars: D
 et ska jag tänka på. Och så undrar jag om
du vet vilket telebolag som är billigast.
Leyla: Det är olika. En del har billigare samtal om du
ringer till någon som använder samma bolag,
men dyrare om du ringer till ett annat bolag.

Skriv R (rätt) eller F (fel).
1. Ett avtal betyder att man pratar om något.
2. Ett avtal betyder att man bestämt något.
3. E tt avtal kan vara både muntligt och
skriftligt.

__________________

__________________

__________________

4. Ångerrätt för mobil betyder att du kan lämna tillbaka telefonen när du har provat den.

__________________

5. Ångerrätt för mobil betyder att du kan
lämna tillbaka telefonen inom 14 dagar
om du inte har använt den.

6. B
 indningstid är den tid som du har ett avtal.
7. Bindningstiden kan vara högst ett år.
8. H
 ela kostnaden för en mobiltelefon
kan vara 1 krona.
9. D
 u behöver betala både kostnaden
för telefonen och en månadsavgift.

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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