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Forbrugerret Sonny Kristoffersen Hent PDF Hvad er nu lige forskellen på reklamationsret og garanti? Og hvor
henvender man sig, hvis man føler sig snydt af en sælger på internettet? Dette er blot nogle af de spørgsmål,
man kan få svar på i Sonny Kristoffersens Forbrugerret. Med udgangspunkt i det, der i juridisk sprogbrug

hedder forbrugerkøb, gennemgår SK de rettigheder, man har som forbruger, lige fra selve købet til
muligheden for at returnere varen. I Forbrugerret trækker Sonny Kristoffersen på sin store erfaring inden for
det forbrugerretslige felt, og bogen indeholder således en række praktiske eksempler fra sager, der tidligere
har været vendt hos Forbrugerklagenævnet og andre klageinstanser. Er man fan af forbrugerprogrammerne på
tv eller blot en kritisk forbruger, vil denne bog falde lige i ens smag. + En overskuelig gennemgang af dine
forbrugerrettigheder + Klar besked om handel på internettet + Eksempler fra sager, der er blevet behandlet af

Forbrugerklagenævnet + Gode råd mht klagemuligheder
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