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Politiet har i løbet af årets fem først måneder givet
28.113 klip i kørekortet til trafikanter, der har
overtrådt færdselsloven. 8 ud af 10 klip blev ud-
løst af hastighedsovertrædelser. Antallet af klip
ligger nogenlunde på niveau med sidste år.

20 højtstående irakiske politifolk afslutter onsdag
Rigspolitiets syvende kursus i politiledelse og efterforsk-
ning hos Rigspolitiet. Det markeres ved en ceremoni i
Eigtveds Pakhus i København med deltagelse af bl.a.
Iraks indenrigsminister, Al-Boulani. 

Schmidt, der mener, at han i
gennemsnit finder fejl på
hver syvende bon, når han
selv køber ind.

Ifølge forbrugerunder-
søgelsen har Bilka, Føtex og
Netto de dårligste boner. De
tre Dansk Supermarked-
butikker havner nederst på
forbrugerpanelets samlede
rangliste over bonerne, mens
konkurrenterne fra Coop
omvendt er i top med Super-
Brugsen og Kvickly som de
bedste. 

Den placering glæder kom-
munikationschef Jens Juul
Nielsen, Coop, der står bag
Irma, Kvickly Xtra, Kvickly,
SuperBrugsen, Dagli’Brugsen
og Fakta med at årligt kasse-
bon-forbrug på 55.300 km.

Lettere at læse
»Vi har fokus på bonerne, for
det er utroligt betydnings-
fuldt, at kunderne kan forstå
bonen. En meget stor del af
vores omsætning henter vi
på tilbudsvarer, og det ville
være meningsløst, hvis vi gav
rabatter, uden at kunderne
opfatter det,« siger Jens Juul
Nielsen.

Coop arbejder i øjeblikket
med, hvordan man kan for-
bedre bonen yderligere. En af
ideerne er at samle varerne i
varegrupper, så kød, mejeri-
produkter og frugt står hver
for sig.

tea.krogh@jp.dk
morten.zahle@jp.dk

Hvert år sprøjter danske su-
permarkeder og discount-
butikker sammenlagt
150.000 km kasseboner ud,
svarende til tre gange rundt
om Jorden, men ofte havner
bonen i skraldespanden,
uden at kunden værdiger
den et blik. Mange af boner-
ne er nemlig så rodede og
uigennemskuelige, at vi op-
giver at tjekke, om vi har be-
talt for meget for varerne og
er blevet snydt for de lovede
rabatter.

Bonerne er desuden fulde
af underlige forkortelser og
inkonsekvente varebeskri-
velser, og det kan kræve lang
tid at finde ud af, hvilken va-
re den anførte rabat hører til,
og om den overhovedet er
korrekt.

Sådan lyder nogle af vurde-
ringerne fra 49 forbrugere i
en forbrugerundersøgelse,
som analysefirmaet EKG
Planning & Research har
foretaget for Morgenavisen
Jyllands-Posten. 

Tjek altid
Lektor Marcus Schmidt, In-
stitut for Afsætningsøkono-
mi ved CBS, opfordrer til, at
man altid tjekker bonen.

»Man er godt dum, hvis
man ikke tjekker bonen. Der
er masser af fejl, og mit ind-
tryk er, at det er blevet værre.
Supermarkederne er ikke al-
tid gode til at indkode rabat-
ter og tilbud,« siger Marcus

150.000 km
boner med fejl
Coop har de bedste boner, Dansk
Supermarked de dårligste – men man
bør tjekke dem alle.

Af TEA KROGH SØRENSEN 
og MORTEN ZAHLE

- Læs Forbrug 

VU får skattepenge
til hvervekampagne
Kampagne: Venstres
Ungdom har fået 210.000
kroner fra Integrations-
ministeriet til en kam-
pagne, hvis hovedformål
er at rekruttere nye med-
lemmer med anden et-
nisk baggrund. Det skri-
ver Ekstra Bladet. Penge-
ne skulle ellers bruges på
projekter, som styrker in-
tegrationen. I ansøgnin-
gen til Integrationsmini-
steriet skriver VU bl.a., at
»VU ønsker at blive den
politiske organisation
med flest nydanske med-
lemmer (...) Inden for
projektperioden er det
målet at få 100 medlem-
mer.« Ny Alliances for-
mand, Naser Khader, er
ikke begejstret for mini-
steriets gavmildhed. »In-
tegrationsmidler skal ikke
bruges til, at et ungdoms-
parti som VU vil rekrutte-
re nye medlemmer. Det
må partiet Venstre selv
sørge for,« siger han.
Integrationsminister
Birthe Rønn Hornbech
(V) har dog ingen proble-
mer med at støtte de un-
ge Venstreløver. »Det
handler om at få mange
etniske unge ind i de po-
litiske partier. Det er en
smaddergod vej til inte-
gration,« siger ministe-
ren. /ritzau/

Moské-penge brugt
til hjemmeside
Indsamling: Private ind-
samlere til landets første
moské i Århus må efter to
års tur med raslebøssen
sande, at det er dyrt at
kradse penge ind. Ind-
samlingen er søsat og sty-
ret af Forbundet af Islam-
iske Foreninger, der ialt
har samlet 776.000 kr.
ind. Men på foreningens
konto står langt mindre,
fordi man har brugt mere
end 357.000 kr. til at ad-
ministrere indsamlingen.
Det skriver MetroXpress.
»De største poster er vo-
res hjemmeside og nogle
arkitekttegninger. Det har
været dyrt, for det er en
meget omfattende hjem-
meside,« forklarer for-
mand Ahmad El Ahmad,
Forbundet af Islamiske
Foreninger. Han er ny-
valgt formand og ønsker
ikke at forholde sig til,
om den tidligere bestyrel-
se kunne have brugt pen-
gene bedre. Ifølge kom-
munikationsrådgiver og
ekspert i fundraising
Nanna Kalinka Bjerke er
det langt fra usædvanligt
at bruge store summer på
at samle ind. /ritzau/

Bulgarsk H.C.
Andersen-center 
Forskning: H.C. Ander-
sen-Centeret ved Syd-
dansk Universitet (SDU)
får en filial i Bulgarien.
Det er Skt. Kliment
Ohridski Universitetet i
Sofia, der åbner et H.C.
Andersen forsknings- og
informationscenter.
»H.C. Andersen har gen-
nem rigtigt mange år haft
en meget stor plads i bul-
garernes hjerter og er
nærmest at anse for en
integreret del af deres
egen kultur. Åbningen af
filialen er et vigtigt skridt
i vores bestræbelser på at
internationalisere studiet
af H.C. Andersen,« udta-
ler Johan de Mylius, leder
af H.C. Andersen-Cente-
ret ved SDU. waw

Død mand i havnen
Skoleudflugt: En skole-
klasse opdagede tirsdag
liget af en død mand i
Københavns Havn ud for
Amaliehaven, oplyser po-
litiet. Skoleklassen troede
først, at det var en dukke,
men da realiteterne gik
op for dem, slog læreren
straks alarm. Ifølge Kø-
benhavns Politi er der in-
tet, der tyder på, at man-
den har været offer for en
forbrydelse, og først ons-
dag gennemføres der lig-
syn, siger vagthavende
hos Københavns Politi.
Det vides ikke, hvor læn-
ge liget har befundet sig i
vandet. /ritzau/

Kløende øjne, løbende næse
og følelsen af, at hovedet er
alt for tungt, er hver sommer
dagligdag for 41-årige Peter
Lundegaard.

For ham var det en korn-
mark, der gjorde udslaget, da
han som 10-årig fik sit første
høfeberanfald på en familie-
udflugt. Siden har han tre
måneder hvert år været pla-
get af røde og kløende øjne,
løbende næse og følelsen af
et alt for tungt hoved.

»Når det er værst, føles det
allermest som den tilstand,
som man er i et par dage efter
en ordentlig omgang influ-
enza. Når man sveder og er
mat i hele kroppen,« for-
klarer han og fortæller, hvor-
dan han de seneste to uger
har måttet aflyse møder på
grund af pollenallergien.

Peter Lundegaard er
projektleder og direktør i
kommunikationsbureauet
Inpress og arbejder dels i
Danmark, dels i Göteborg,
hvor han bor. 

Ind i mellem er allergien så
slem, at han må blive hjem-
me og arbejde for hermetisk
lukkede vinduer.

»I højsæsonen kan jeg
mærke, at jeg ikke præsterer
100 pct. på arbejdet. Sam-
tidig er man ikke videre præ-
sentabel, når man nyser hele
tiden, og stemmen er helt
grødet,« siger han og kalder
sygdommen for stærkt hæm-
mende.

En brugerundersøgelse fra
Astma-Allergi Forbundet vi-
ser, at 4 ud af 10 pollen-
allergikere har sygedage som
følge af deres allergi. 

Udover de velkendte røde
øjne og løbende næser er de
høfeberramte i sommer-
måneder plaget af træthed,
dårlig nattesøvn og mang-
lende koncentrationsevne,
der går ud over evnen til at
arbejde.

Skal tages alvorligt
Ifølge direktør i Astma-Aller-
gi Forbundet Thorkil Kjær er
undersøgelsens resultater et
tegn på, at høfeber og pollen-
allergi skal tages alvorligt.

»I dagligdagen karakterise-
rer man nærmest pollenaller-
gien som en skavank eller
ulempe i stedet for den syg-
dom, den er. Men det er tåbe-
ligt set ud fra et samfunds-
økonomisk synspunkt,« si-
ger han.

Samtidig svarer 30 pct. af
de adspurgte, at de ikke går til
lægen, men selv klarer be-
handlingen med håndkøbs-
medicin.

Selvmedicinering
»Med den rette behandling
kunne man både reducere
sygefraværet og højne livs-
kvaliteten hos de ramte,«
mener han og opfordrer pa-
tienterne og de sundheds-
ansvarlige til at sætte større
fokus på lidelsen.

Peter Lundegaard erken-
der, at han er blandt de dan-
skere, som tager behandlin-
gen i egen hånd uden ind-
blanding af lægen. 

Ved hjælp af to daglige de-
pottabletter med antihista-
miner købt i håndkøb på
apoteker i Danmark dulmer

han symptomerne. Men bi-
virkningerne gør ham træt.

Kunne man ikke forestille sig,
at du kunne få en bedre behand-
ling ved at gå til lægen, og at du
dermed ville få det bedre?

»Jo, men det får jeg ikke
rigtigt gjort.«

Hvorfor ikke?
»Det handler om dårlig

planlægning og om, at der
måske skal en kraftigere
opfordring til, før jeg gør
det,« siger han.

Folkesygdom
Forskningsleder og overlæge
på Glostrup Hospital Allan
Linneberg er manden bag af-
snittet om astma og allergi i
den seneste folkesundheds-
rapport. 

Han forklarer, at pollen-
allergi og høfeber på mange

måder er en overset sygdom.
»I Folkesundhedsunder-

søgelsen kom det bl.a. frem,
at 50 pct. af de danskere, der
led af allergisk snue, ikke vid-
ste, at de havde allergi,« siger
han og tilføjer, at den rette
behandling med antihista-
miner, binyrebarkhormon
eller vaccination kan afhjæl-
pe sygedagene og den ned-
satte arbejdsevne.

Selv om håndkøbsmedicin
mod allergi er tilgængeligt i
de fleste større supermarke-
der, advarer han mod den
løsning.

»Selvbehandling er ofte
uhensigtsmæssig. Nogle
tager måske medicin, der
ikke virker optimalt for dem.
Andre tager forkølelsesnæse-
spray i flere måneder, men
selv om det giver luft i næsen,
ødelægger det slimhinden,«
advarer han og råder de hø-
feberramte til at gå en tur til
lægen.

louise.andreasen@jp.dk

Peter Lundegaard er allergisk over for græs, birk, støv og pelsdyr. Fra slutningen af maj til begyndelsen af august medicinerer han sig selv med håndkøbsmedicin,
opgiver løbeturene og venter med at slå sin plæne, til duggen er faldet. Foto: GregersTycho 

Høfeberramte på lavt blus
Allergi: Høfeber gør de ramte mindre arbejdsdygtige og skader deres livskvalitet. Hver femte
dansker er ramt, men mange tager ikke sygdommen seriøst nok, advarer en ekspert. Gå til læge i
stedet for at behandle dig selv, lyder rådet.

Af LOUISE ANDREASEN
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Astma-Allergi Forbundets undersøgelse bygger på svar fra 1.091 personer, som alle abonnerer på forbundets 
daglige pollenmail. 99 pct. af de adspurgte svarer, at de i højere eller mildere grad er generet af pollenallergi. 
Undersøgelsen er foretaget på internettet i perioden 23. maj til 9. juni

Behandling mod
pollenallergi
- Binyrebarkhormon er det

samme som steroid og
dæmper kroppens reak-
tion på allergenerne. Ved
at bruge næsespray med
binyrebarkhormon lettes
luftpassagen.

- Hvis lokalbehandlingen i
næsen ikke er nok, kan
binyrebarkhormonet
gives som tabletter eller
indsprøjtning. 

- Ulempe: Behandlingen
virker bedst, hvis man
påbegynder den, før pol-
lensæsonen går i gang. 

Antihistaminer
- Ved en allergisk reaktion

frigiver kroppen hista-
min, som giver kløe, lø-
bende næse og rindende
øjne. Medicin med antihi-
staminer forhindrer hi-
staminet i at give allergi-
reaktionerne. Antihista-
min findes som tabletter,
mikstur, øjendråber og
næsedråber. 

- Nogle tabletter virker
en hel dag, andre kun i få
timer. 

- Ulempe: Kan have en
sløvende virkning. 

Vaccination
- Vaccinationen er en tre-

til femårig behandling,
der ved jævnlige ind-
sprøjtninger af små
mængder allergen grad-
vist vænner din krop til
at kunne tåle mere af
det, du har allergi over-
for. Vaccination er den
eneste behandling med
en dokumenteret lang-
tidseffekt efter ophør af
behandling.

- Som noget nyt findes
vaccinen også som ta-
bletter, som skal tages
hele året. Da der kun i
særlige tilfælde gives til-
skud, er prisen for treårs
behandling 23.000 kr.

- Ulemper: høj pris, lang
behandlingstid 

Kilde: www.astma-allergi.dk 
og Dagens Medicin

I dagligdagen karakteriserer man nærmest
pollenallergien som en skavank eller ulem-
pe i stedet for den sygdom, den er. Men 
det er tåbeligt set ud fra et samfunds-
økonomisk synspunkt.

THORKIL KJÆR, 
direktør i Astma-Allergi Forbundet 

På trods af et for længst li-
beraliseret telemarked synes
konkurrencen på specielt
private telefonabonnenters
udlandstelefoni sat ud af
kraft herhjemme.

Kun sådan kan en af mar-
kedets billigste udbydere,
TeleNordic, forklare, at
selskabet eksempelvis kan til-
byde samtaleminutter på
fastnetstelefonen til Kina for
50 øre, mens det gamle mo-
nopol TDC samtidig kan få af
en forretning ud af at tilbyde
sin Kina-forbindelsen 28
gange dyrere, nemlig til 14 kr
pr. minut. Og eksemplet er
langtfra enestående.

Direktør Dannie Andersen
fra teleselskabet TeleNordic
understreger, at hans lille fir-
ma med 11 medarbejdere
skam tjener gode penge trods
de lave priser, men at TDC i
hans øjne også spiller på, at
kunderne generelt ikke tjek-
ker prisforskellene eller deres
regninger:

»Og jeg er sikker på, at TDC
med sin volumen kan købe
endnu billigere samtale-
minutter ind end os. TDC
benytter den fordel, at det
var først på markedet og
smart nok har kunnet fast-
holde kunderne trods selska-
bets opskruede priser.«

Vi tjekker ikke priserne
Dannie Andersen mener, at
mens virksomhederne har
fundet de billigste løsninger,
er det for private kunder med
telefoni som med forsikring:

»Halvdelen af kunderne
ved slet ikke, at der findes
nemme alternativer og over-
vejer end ikke at tjekke pri-

serne. Så er der jo ingen
grund for TDC til at sænke
priserne,« forklarer Dannie
Andersen, der får støtte af It-
og Telestyrelsen, der løbende
holder øje med telepriserne
herunder udlandspriserne.

Formuer at spare
I dagens Forbrug bringer vi
en guide til de billigste ud-
landstelefonipriser til de tyve
lande, som danskerne ringer
mest til. Heri er TDC sam-
menlignet med billigste al-
ternativ – såvel abonne-
ments- som de endnu billige-
re telefonkortløsninger som
TeleNordics. Og der er for-
muer at spare.

TDC afviser i øvrigt kritik-
ken. Underdirektør Jesper
Bjerre mener, at der er klare
kvalitetsforskelle på de til-
budte produkter, og han un-
derstreger, at der er sammen-
hæng mellem indtægter og
udgifter.

»To flasker vand koster hel-
ler ikke det samme to steder,«
som han siger.

Forbruget af udlandstele-
foniminutter er trods stigen-
de konkurrence fra internet-
tets kommunikationsmulig-
heder fortsat voksende til i
2007 næsten tre timer (168
minutter) pr. dansker.

»Det er Davids kamp mod
Goliath. Hvis vi – ligesom
TDC – havde tocifrede milli-
onbeløb til rådighed for en
markedsføringskampagne,
skulle vi også nok få gjort
danskerne opmærksom på
mulighederne,« siger Dannie
Andersen.

mads.stenstrup@jp.dk

Store penge at
spare på
udlandstelefoni

- Læs Forbrug 

TDC tager 14 kr. for et fastnetminut til
Kina – billig konkurrent tager kun 50
øre. Eksemplet er ikke enestående.

Af MADS STENSTRUP



TDC tager 18-dobbelt
udlandstakst

Blandt de fleste varetyper – fladskær-
me, modetøj, charterrejser f.eks. -
betragtes prisfald på 25 eller måske

endog 50 pct. som rene røverkøb. Men når
det kommer til telefoni og særligt udland-
stelefoni, er markedskræfterne tilsynela-
dende sat ude af kraft og prisforskelle på
90-95 pct. snarere reglen end undtagelsen.
Der er kæmperegninger at spare for den,
der ser sig om efter et alternativ til TDC.

Den 18-årige brasilianske India Marina
Olaran er netop ankommet til Danmark,
hvor et forhåbentligt mindeværdigt år som
aupairpige hos sin værtsfamilie i Aalborg
venter, hvor hun skal gå til hånde med bør-
nene, støvsugeren og vasketøjet samt lære
noget engelsk. Men også et år, da hun vil
komme til at savne familien inklusiv de
fem søskende, der sammen med forældre-
ne driver en lille morgenmadsrestaurant i
Capao, 700 km vest for den brasilianske
metropol Salvador.

Med tidens højteknologiske muligheder
findes der overskuelige lindringer. Marina
er både på Messenger og har oprettet en
flittigt benyttet hotmail, hvorfra hun hjem-
sender stribevis af fotografier. Derudover
vil hun naturligvis også gerne ringe hjem
en gang i mellem.

14 kr. eller 77 øre
14 kr. i minuttet eller 210 kr. for et kvarters
samtale på TDC-telefonabonnementet
(fastnet), var imidlertid lige rigeligt for
hendes værtsfamilie, som havde lovet hen-
de en gratis kvarterlang telefonsamtale
hjem hver uge.

De gik på nettet og undersøgte mulighe-
derne.

Og her er tilbuddene på udlandstelefoni
mange. Enden blev et såkaldt Smart Tra-
vel-telefonkort fra teleselskabet TeleNord-

ic, der i virkeligheden ikke er et fysisk kort
men en kode, som man kan benytte i et vist
antal taletidsminutter.

Summa summarum - Marinas værtsfa-
milie købte indledningsvis for 100 kr.’s tale-
tid – lige for at tjekke om det nu virkede -
til Brasilien for bare 77 øre i minuttet. Alt-
så kun 5,5 pct. af den pris, TDC forlangte
for den samme service, eller nu bare 11,50
kr. for førnævnte kvarters samtale med far,
mor og småsøstrene Victoria, Huija, og
hvad de alle sammen hedder.

Monopolets magt
Men hvorfor dette optrækkeri hos TDC?

»Der er ikke tale om optrækkeri, der er
en sammenhæng mellem indtægter og ud-
gifter også på vores udlandstrafik. Vores
speciale er ikke telefontrafik til Brasilien
eller forskellige andre udlandsdestinatio-
ner. Der er også forskel i kvalitet. Man er
mere sikker på at få forbindelse og på tale-
kvaliteten, når man som kunde hos os tek-
nisk set vælger hovedvejene, eller om man
vil nøjes med grusvejene,« svarer underdi-
rektør Jesper Bjerre, TDC.

Hos IT- og Telestyrelsen er der en an-
den forklaring:

»Jeg gætter på, at TDC spiller på vores
dovenskab og uvidenhed. At mange, måske
specielt ældre abonnenter, ikke kan over-
skue at undersøge mulighederne ordentligt
og vælger at stole på det gamle monopol,«
siger specialkonsulent Flemming Bøgh Sø-
rensen i styrelsen, der bl.a. er sat i verden
for at fremme gennemsigtigheden i en ny-
liberaliseret televerden.

Tjek www.it-borger.dk
På styrelsens hjemmeside, www.it-bor-
ger.dk, har man af samme årsag lavet en lil-
le, endnu ikke særligt benyttet funktion,

hvor telefonbrugere nemt og med få klik
kan finde markedets billigste udlandstele-
fonipriser til de 20 lande, hvortil danskerne
ringer mest, samt kontaktoplysningerne til
udbyderne.

Sjovt nok er TDC netop, hvad angår dis-
se meget synligt sammenlignelige priser til
præcis disse lande, lidt mere konkurrence-
dygtig, ind i mellem ”kun” dobbelt så dyre,
når det gælder andre udbyderes abonne-
mentsprodukter, mens man typisk er fire
til otte gange dyrere, når sammenlignes
med de noget mere besværlige telefon-
kortsløsninger, som dem Aalborg-familien
valgte for deres aupairpige.

Gør man som Marina, skal der på for-
hånd købes en hvis mængde taletid, som
det også kendes fra taletidskortene til mo-
biltelefonen, og desuden skal man indled-
ningsvis igennem et længere forspil med
først en opringning til et fast telefonnum-
mer i Danmark, hvorefter man indtaster en
10 cifret-kode, og så endelig telefonnum-
meret i eksempelvis Brasilien.

Mens TDC opkræver 210 kr. for en kvarterlang telefonsamtale til Brasilien, kan et
konkurrerende telefonkortsfirma gøre det for 11,50 kr. IT- og telestyrelsen mener, at
TDC udnytter folks uvidenhed. TDC siger, at der er afgørende kvalitetsforskel.

Af MADS STENSTRUP

»Oi mãe!« (hej
mor) siger Marina
Olaran en gang om
ugen fra sit nye
hjem ved Aalborg.
Nu er det til væ-
sentligt lavere mi-
nutpris end i begyn-
delsen af opholdet,
da hun ringede via
TDC. 
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1) Vejl. pris ekskl. moms, metallak kr. 2.453, lev.omk. kr. 2.400 , momsfrit nr.pladegebyr kr. 1.180. Helårlig vægtafgift kr. 3.760-10.240. Leasingprisen er baseret på en ekstraordinær førstegangsydelse på 20 %, max. 20.000 km årligt,
nr.pladegebyr kr. 1.180. Helårlig vægtafgift kr. 3.140-4.030. Tillæg for privatanvendelse kr. 5.040/år. 3) Vejl. pris ekskl. metallak kr. 6.000 og lev.omk. kr. 3.580. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 13,0-16,1. Halvårlig grøn ejerafgift kr. 1.51

RAV4 Van 
De kunder, som kom for sent, da regeringen lavede sin seneste  ændring af 
 registreringsafgiften, har nu muligheden for at erhverve den populære RAV4 Van 
med et nedslag i prisen på 20.000 kr. ekskl. moms. RAV4 Van fås fra 195.530 kr.2)

anHiace 
Lige nu sparer du 7.000 kr. på Hiace med komfortpakke. Den indeholder  elsidespejle
med varme, fjernbetjent centrallås, elsideruder med one touch-funktion, stereoradio 
med cd og 2 højttalere, airbag i passagerside og begrænset spærre differentiale.
 Hiace med komfortpakke fås fra 157.100 kr.1)

me fjernbetjent centrallås elsideruder med one touch funkt

RAV4 VaRAV4 Va

LEASING FRA1.645KR. PR. MD.1)

SPAR20.000
KR.



Belgien 
TDC 1,75  
Universal Telecom  0,67 
TeleNordic  0,33

Canada 
TDC 1,75 
Universal Telecom  0,67 
A+Telecom  0,29

Finland 
TDC 1,00 
Universal Telecom   0,38 
IDT  0,46

Frankrig 
TDC 1,75  
Universal Telecom  0,66 
TeleNordic  0,33

Færøerne 
TDC 1,50 
Supertel  0,75 
IDT  1,41

Grønland 
TDC 6,75 
Supertel  1,88 
IDT  4,48

Holland 
TDC 1,75 
Universal Telecom  0,67 
TeleNordic  0,33

Island 
TDC 2,50 
Universal Telecom  1,73 
TeleNordic  0,40

Italien 
TDC 1,75 
Universal Telecom  0,67 
TeleNordic  0,33

Norge 
TDC 0,55 
Universal Telecom  0,32 
TeleNordic  0,33

Laveste minutpriser  den 12. juni 08 tal i kr.

TDC 

Anden abonnement- 
løsning end TDC*

Telefonkort**

* Nogle abonnenment-
løsninger omhandler alene 
udlandstelefoni (evt. med 
forvalg), mens andre 
inkluderer al telefoni.

** IT- og Telestyrelsen 
medtager kun telefonkorts-
firmaer, som opfylder et 
mindstemål af troværdig-
hedskrav, herunder at de har 
en hjemmeside og et kontakt-
telefonnummer. Det er altså 
muligt, at du hos din grønt-
handler eller i en kiosk kan få 
tilbudt endnu billigere 
telefonkort, men pas på: Det 
er risikabelt.

Polen 
TDC 2,25 
Universal Telecom  1,77 
TeleNordic  0,40

Rusland 
TDC 5,50 
Supertel  1,95 
TeleNordic  0,67

Schweiz 
TDC 1,75 
Universal Telecom  0,67 
TeleNordic  0,33

Spanien 
TDC 2,50 
Universal Telecom 0,67 
TeleNordic  0,31

Storbritannien 
TDC 1,40 
Supertel  0,39 
TeleNordic  0,31

Sverige 
TDC 0,55 
Universal Telecom  0,23 
TeleNordic 0,31

Tyrkiet 
TDC 3,50 
Supertel  1,95 
TeleNordic  0,67

Tyskland
TDC 1,40
Universersal  0,33
TeleNordic  0,33

USA
TDC 1,75
Universal Telecom  0,67
TeleNordic  0,31

Østrig
TDC 1,75
Universal Telecom  0,67
TeleNordic  0,33

NOTE  Endnu billigere er det 
at benytte IP-telefoni og 
eventuelt Skype, hvilket dog 
bl.a. kræver anskaffelse af 
særlig telefon/computer-
ekstraudstyr, og at den, man 
ringer til, er på nettet, når 
man ringer.

Kilde:  www.it-borger.dk 
(klik herefter på Teleguide).
JP-grafik: LO
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Smart Travel-kortløsningen virker tilsy-
neladende hver gang, og Marina har endnu
ikke oplevet grus i samtalekvaliteten.

Står De netop og skal ringe til andre
numre end de tyve mest benyttede lande
på Telestyrelsens hjemmeside, så er TDC
endnu dyrere. Brasilien var som nævnt 18
gange dyrere, Kina 28 gange dyrere, og
mens prisen for et taleminut via TDC til
f.eks. Den Centralafrikanske Republik ko-
ster 17,50 kr., fås den for bare 2,22 kr. med
et TeleNordic taletidskort.

Som to flasker vand
Forbrug prøver en gang mere med TDC-vi-
cedirektør Jesper Bjerre, der også har for-
klaret, at TDC køber udlandstelefonien
gennem en amerikansk underleverandør:

I betragtning af konkurrenternes lave
priser, har I så ikke sovet i timen, hvis I har
valgt en underleverandør, der ikke kan leve-
re billigere udlandstelefoni?

»Det synes jeg ikke. Det er også et
spørgsmål om strategi. Kun meget få af vo-

res kunder efterspørger denne vare. Lige-
som der er forskel på priserne på flaske-
vand, er der det også på telefoni. Det kan
godt koste det dobbelt et sted i forhold til
det andet, selv om det bare er vand.«

Men her er der jo en prisforskel på 18 til
28 gange – i IT- og Telestyrelsen mener man,
at I udnytter abonnenternes uvidenhed:

»Det synspunkt er jeg ikke blevet præ-
senteret for før,« svarer Jesper Bjerre.

Ifølge IT- og Telestyrelsen falder TDCs
markedsandele, når det kommer til udland-
stelefontrafik (målt i antal taleminutter)
ganske langsomt – fra 51,5 pct. i 2003 til
44,9 pct. 2006. Ingen blandt en snes TDC-
konkurrenter har dog en højere markeds-
andel på udlandstelefontrafik end 7,2 pct.

mads.stenstrup@jp.dk

Foto: RENÉ SCHÜTZE

 36 mdr. løbetid. Alle priser er ekskl. moms. 2) Vejl. pris ekskl. moms, metallak kr. 2.949, lev.omk. kr. 1.920 , momsfrit 
10-2.250. CO2-udslip 165-184 g/km. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er ekskl. moms.

0 Udsalg hos Toyota
Med masser af gode tilbud på biler fyldt med e kstraudstyr.                     
Kig forbi din lokale Toyota- forhandler. Tilbudene gælder today, 
tomorrow eller så længe lager haves.

toyota-udsalg.dk

Verso Luna Plus. Merværdi: 20.000 kr. Merpris: 4.500 kr.
Vi forærer dig  parkeringssensor for og bag, privacy glass, integreret 6 cd-changer, 
 alufælge og opgradering fra manuelt til automatisk aircondition.
Verso fås fra 259.916 kr.3)

o Luna Plusrso Merværdi: 20 000 kr M

Udsal
Med ma
Kig forb
tomorro

toyot

Merpris: 4.55000000000 kkkkkrrr.r.Merpris: 44444 5555555555550000000000000000000000000 kkkkkkkkkkkrrrrrrrr

MERVÆRDI20.000
KR.
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